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Wpływ rozkładu lokalizacji celów człowieka na percepcję przestrzeni oddalenia

(Opracowanie: B. Wojtyszyn):
A. Rozkład przestrzenny lokalizacji celów względem źródła w układzie pasmowym

tworzący w percepcji przestrzeń oddalenia o charakterze liniowym (promień

oddalenia),
B. Rozkład przestrzenny lokalizacji celów względem źródła w układzie

rozproszonym tworzący w percepcji przestrzeń oddalenia o charakterze

radiencyjnym (pole oddalenia)

Wpływ rozkładu lokalizacji jednostek osadniczych na rozwój infrastruktury

w gospodarce przestrzennej (Opracowanie: B. Wojtyszyn):

A. Rozkład przestrzenny lokalizacji jednostek osadniczych w układzie pasmo-
wym, tworzący przestrzeń dla rozwoju infrastruktury gospodarczej o chara-

kterze liniowym

B. Rozkład przestrzenny lokalizacji jednostek osadniczych w układzie roz-
proszonym, tworzący przestrzeń dla rozwoju infrastruktury gospodarczej

o charakterze radiencyjnym

B
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Historyczny przebieg wypełniania się przestrzeni międzysąsiedzkich w procesie urbanizacji południowo-zachodniej części Wrocławia
(Źródło: Wojtyszyn B., Modelowanie rozkładów lokalizacji w przestrzeni zurbanizowanej na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej, Wrocław 2007)
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Interproksyma – nowy termin w formie spolszczonej pochodzi od wyrazów łacińskich: inter – proximum, co w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza oddalenie

najbliższych punktów w sąsiedztwie (Źródło: Wojtyszyn B., Modelowanie rozkładów lokalizacji w przestrzeni zurbanizowanej na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej, 2007)
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Metoda graficznego wyznaczania interproksymy w rozkładzie lokalizacji: A.
Rozkład lokalizacji, B. Wyznaczenie oddaleń punktów wzdłuż prostej między
sąsiednimi lokalizacjami. C. Wyznaczenie interproksymy wzdłuż punktów

najmniejszych oddaleń między sąsiadującymi lokalizacjami. D. Wyznaczanie przy
pomocy interproksym międzysąsiedzkiego pola najmniejszych oddaleń
lokalizacji (Źródło: Wojtyszyn B., Modelowanie rozkładów lokalizacji w przestrzeni

zurbanizowanej na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej, Wrocław 2007)

Wyprowadzenie modelowego zapisu geometrii dwuwymiarowych,
zamkniętych siatek GSOL z właściwości naturalnych liczb wielokątnych

płaskich: Y – liczba wszystkich lokalizacji, X – liczba lokalizacji na obwodzie,
W – liczba oddaleń lokalizacji, Z – liczba q-kątowych pól oddaleń lokalizacji
(Źródło: Wojtyszyn B., Modelowanie rozkładów lokalizacji w przestrzeni zurbani-

zowanej na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej, Wrocław 2007)
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Budowa siatki GSOL na przykładzie fragmentu dolnośląskiej sieci osadniczej Powiatu Strzelińskiego: A - Odrys układu bezpośrednich połączeń drogowych

o nawierzchni utwardzonej między sąsiadującymi lokalizacjami jednostek osadniczych powiatu, B - Zgeometryzowany układ połączeń drogowych między sąsiadu-
jącymi lokalizacjami, C - Zgeometryzowany pełny układ połączeń między sąsiadującymi lokalizacjami przy pomocy interproksym tworzących trójkątową siatkę
GSOL. (Źródło: Wojtyszyn B., Modelowanie rozkładów lokalizacji w przestrzeni zurbanizowanej na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej, 2007)
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Próba wykorzystania pól oddaleń lokalizacji w analizie historycznego przebiegu urbanizacji południowo-zachodniej części Wrocławia. Wartości
przedziałów powierzchni wyznaczonych pól P oddaleń lokalizacji, odpowiadając najbardziej przybliżonym kierunkom przebiegu urbanizacji, tworzą
na wykresie krzywą paraboliczną dla równych odstępów upływającego czasu. Wykres ukazuje między innymi trend wzrastającej siły oddziały-

wania miasta na powiększającą się nierównomierność urbanizacji coraz bardziej oddalonych terenów sieci osadniczej wokół Wrocławia

(Źródło: Wojtyszyn B., Modelowanie rozkładów lokalizacji w przestrzeni zurbanizowanej na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej, 2007)
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Miasta dolnośląskie w latach 1955 i 2005 według liczby ludności objęte analizą rozkładu lokalizacji osadnictwa miejskiego na Dolnym Śląsku
(Źródło: Wojtyszyn B., Modelowanie rozkładów lokalizacji w przestrzeni zurbanizowanej na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej, Wrocław 2007)
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Wewnętrzna struktura potencjalnej dostępności sąsiedzkiej rozkładu lokalizacji miast województwa wrocławskiego wg stanu z roku 1955 (po lewej)

i województwa dolnośląskiego wg stanu z roku 2005 (po prawej), wyznaczona na dwuwymiarowej, trójkątowej siatce GSOL (Źródło: Wojtyszyn B.,

Modelowanie rozkładów lokalizacji w przestrzeni zurbanizowanej na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej, Wrocław 2007)
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Przestrzenny rozkład gęstości komunalnej infrastruktury gazowej i wodociągowej województwa dolnośląskiego wg stanu gmin z roku 2005 (Źródło: Wojty-
szyn B. J., Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010)
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Zestawienie wyników badanych związków statystycznych między przebiegiem urbanizacji Dolnego Śląska (na przykładzie rozwoju gazowej i wodocią-
gowej infrastruktury komunalnej) i strukturą potencjalnej dostępności sąsiedzkiej rozkładu lokalizacji osadnictwa miejskiego w roku 2005

(Źródło: Wojtyszyn B. J., Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010)
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Temat niniejszego wykładu stanowi niewielki fragment pro-

wadzonych przez autora wieloletnich badań. Zapre-

zentowana INTERPROKSYMA, jako nowe narzędzie bada-

wcze do kwantyfikacji zjawisk przestrzennych urbanizacji

Dolnego Śląska, wykazuje rozmaite możliwości zastoso-
wania. W planowaniu przestrzennym może być przydatna

zwłaszcza w diagnozowaniu przebiegu procesów urbani-

zacji i prognozowaniu kierunków jej rozwoju na różnym
poziomie uszczegółowienia. Przedstawione wyniki pró-

by zastosowania interproksymy w analizach urbanisty-

cznych, potwierdzają potrzebę prowadzenia dalszych prac

badawczych nad doskonaleniem metod jej wykorzystania.
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