
Simuliaciniai miesto modeliai: kam jie 
reikalingi; kokia jų esmė ir kam jie 

naudojami urbanistikoje?
Prof. Dr. Kęstutis Zaleckis



Kas yra simuliaciniai erdvinių struktūrų 
modeliai ir kam jie reikalingi?



Mokslas
“Modelling is an essential and inseparable part of
many scientific disciplines, each of which has its
own ideas about specific types of modelling… the
sciences do not try to explain, they hardly even
try to interpret, they mainly make models. By a
model is meant a mathematical construct which,
with the addition of certain verbal interpretations,
describes observed phenomena. The justification
of such a mathematical construct is solely and
precisely that it is expected to work—that is,
correctly to describe phenomena from a
reasonably wide area.” John von Neumann, 1903-
1957, Berlin University; Princeton University;
Institute for Advanced Study; Site Y, Los Alamos.



Modelių tipai

„Scientific modelling is a scientific activity, the 
aim of which is to make a particular part or 
feature of the world easier to understand, 
define, quantify, visualize, or simulate by 
referencing it to existing and usually 
commonly accepted knowledge. It requires 
selecting and identifying relevant aspects of 
a situation in the real world and then using 
different types of models for different aims, 
such as conceptual models to better 
understand, operational models to 
operationalize, mathematical models to 
quantify, computational models to simulate, 
and graphical models to visualize the subject.“
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_mode
lling https://serc.carleton.edu/introgeo/models/WhatIsAMode

l.html



Įvadas

• Mokslas (lot. scientia – žinojimas, mokėjimas), žmonių intelektinė 
veikla, kurios tikslas yra suprasti ir paaiškinti tikrovės reiškinius ir 
taikyti visuomenės poreikiams (Visuotinė lietuvių enciklopedija); 
• Mokslo siekis: 

• stebėt ir rinkti duomenis (atviri duomenys, GIS, ...), 
• klasifikuot, 
• kurti modelius leidžiančiu suprati tiriamą objektą ir prognozuoti (bendroji 

sistemų teorija sukuria pagrindą kalbėti apie naują modelio tipą) ,
• Tikrinti modelių veiksmingumą



Bendroji sistemų teorija

„General Systems theory (GST) is the
interdisciplinary study of systems,
which are cohesive groups of
interrelated, interdependent parts
that can be natural or human-made.
Every system is bounded by space and
time, influenced by its environment,
defined by its structure and purpose,
and expressed through its functioning.
A system may be more than the sum
of its parts if it expresses synergy or
emergent behavior.“
Ludwig von Bertalanfy ~1930 (1901 – 1972)
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Kompleksiškos sitemos?



Kas yra kompleksiška sistema? https://www.youtube.com/watch?v=vp8v2Udd_PM

https://www.youtube.com/watch?v=vp8v2Udd_PM





Miestas kaip sistema
Paprasta sistema (PS):
• Mažas jungčių skaičius 
• Sutvarkyta iš viršaus
• Svarbios elementų ir jungčių 

savybės 
• Hierarchija 
• Statiškumas
• ...

Ar galima tai pasakyti apie miestą?

Kompleksiška sistema (KS):
Beribis jungčių skaičius 
Saviorganizacija
Tinklas – ryšiai tampa svarbesni už 
sujungtus elementus (pvz., smegenų 
ląsteles) 
Fraktališkumas 
Nuolatinė kaita
...
Ar galima tai pasakyti apie miestą?

PS sistemos perprantamos jas stebint ir klasifikuojant/aprašant; KS 
supratimui reikia specialių dinaminių modelių.
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Urbanistiniai tinklai

„Urban networks, network cities,
networked cities and city networks are
widely discussed, but there has hardly
been debate on what constitutes an
urbanism of networks. It is time to
shift network urbanism from the
realm of general debate to that of
identifying the task-specific tools and
techniques required for its
implementation.“
Urban Networks – Network Urbanism
By Gabriel Dupuy, 2008



Lars Marcus is an architect and professor in
Urban Design and leads the research group
Spatial Morphology Group. His research
concerns how spatial form, as defined by
architecture and urban design, supports,
structures and sets limits to people’s everyday
life and in extension, how spatial form
conditions vital social, economic and
ecological urban processes. Hence, spatial
morphology is here understood as a form of
technology that creates spatial structure for
other urban systems. Lars Marcus is also
founder and partner of the consultancy firm
Spacescape, performing spatial analysis, design
support and policy development in
architectural and urban projects for architects,
municipalities and real estate companies.

Lars Marcus, 
Chalmers University 
of Technology, 
Architecture Faculty 
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Ryšiai tarp kapitalų?

Ryšiai tarp 
žmonių arba 

Socialinis 
kapitalas

Asmeninės 
savybės arba 

žmogiškas 
kapitalas

Asmeninių pasiekimų simboliai arba simbolinis 
kapitalas

Turtas arba ekonominis 
kapitalas



Lars Marcus Urbanistiniai kapitalai

Ryšiai tarp žmonių 
arba Socialinis 

kapitalas
Du tipai: bridging ir 

bonding

Ekonominis kapitalas

Erdvinis kapitalas kaip 
erdvės ir vietos 
kuriama pridėtinė 
objekto vertė

Ekologinis kapitalas 
arba atitinkamų 
teoritoijų tinklas

Pvz: 
aktyvesnė 

gatvės 
kultūra

Pvz: Hedonistic 
Land Price value

Pvz: didesnis 
patrauklumas 
vaikščioti pėsčiomis

Pvz: gentrigikacija



„Naujas“ urbanistikos 
mokslas
„In The New Science of Cities, Michael
Batty suggests that to understand cities
we must view them not simply as places
in space but as systems of networks and
flows. To understand space, he argues,
we must understand flows, and to
understand flows, we must understand
networks—the relations between
objects that compose the system of the
city. Drawing on the complexity sciences,
social physics, urban economics,
transportation theory, regional science,
and urban geography, and building on his
own previous work, Batty introduces
theories and methods that reveal the
deep structure of how cities function.“



Kokia simuliacinio modelio (erdvės sintaksės) 
esmė?





Agent based modelling






Vizualinės informacijos 
bendras kiekis

Vizualinė informacija 
organizuota į ašis

Paslėpta informacija 
(bendras perimetras)

Bet kokios kliūtys



Cellular Automata



Adana, Turkija
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pi
i/S0169204616300573



Modelių funkcijos Modelių pagrindas

• Imitavimas/simuliacija
• Lengvesnis supratimas
• Prognozė

• Ląstelės
• Paprastos kiek tik įmanoma 

ląstelių sąveikos taisyklės
• Tikrinimas



Matematinis grafų modelis – simuliacinis 
modelis



Leonhard Euler 1736: matematinė grafų 
teorija



L. Freeman
Sociologist
1927 – 2018

Trys grafo viršūnių 
svarbos rūšys



Tinklo viekimo taisyklės pagal L.Freeman

• Grafas naudotas aprašyti žmonių
tinklus
• Taisyklės:

• Žmogus = mazgas
• Tiesioginis informacijos judėjimas =

riba/jungtis
• Infomracija juda trumpiausiu keliu

Ką galime apie dviejų organizacijų,
parodytų grafais dešinėje,
skirtumus?



Grafo mazgų svarba?

• Centrality = svarba
• Kuris mazgas svarbiausias 

dešinėje parodytuose grafuose?



Degree Centrality (DC)

• DC skaičiuojamas kaip mazgo jungčių suma
• DC (1) = 5
• DC (3) = ?

1

2

3

4

5

6

7

8



Closeness Centrality (CC)

• CC tai atstumų nuo mazgo iki visų likusių tinkle mazgų suma
• CC (x) = Σy dxy

• CC (1) = d(12)+d(12)+d(14)+d(15)+d(16)+d(17)+d(18) = ?

1

2

3

4

5

6

7

8



Betweenness Centrality (BC)
• BC tai suma kelionių tinkle trumpiausiais keliais tarp visų mazgų porų 

tenkanti tranzitinimas mazgams
• BC (x) = Σy Σz gyz (x), y ≠ x ≠ z 
• BC(1) = 

g(23)+g(24)+g(25)+g(32)+g(34)+g(35)+g(42)+g(43)+g(45)+g(52)+g(53)+g(54)
= 12
• BC (2) = ? BC (3) = ? BC(4) =? BC(5) = ?

1

2

3

4

5
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1937 – 2019 



Kas yra erdvės sintaksė (ES)?

• ES yra matematiniu grafu 
besiremiantis 
architektūrinės/urbanistinės 
struktūros modelis, analizės būdas, 
mąstymo būdas, simuliacijas, miesto 
teorija …
• Auoriiai Bill Hillier ir Julian Hanson, 

~1980 Bartlett School of 
Architecture UCL, UK.
• ES nuolatos vystoma ir tobulinama
• Empiriškai patikrinta!!!



ES pamatinės taisyklęs ir principai

• Erdvė yra talpykla
• Urbanistinis/architektūrinis tinklas veikia remiantis šiomis taisyklėmis 

ir principais
• Judumo ekonomika

• Topologiniai atstumai yra svarbesni negu euklidiniai atstumai
• Simetrija vs Asimetrija
• Gykis kuria asimetriją
• …



Judumo ekonomika

Geriau pasiekiamos 
vietos traukia žmones, 

veiklas, objektus

Nauji objektai traukia 
daugiau žmonių

Birmingham
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Trumpiausias atstumas ir topologiniai žingsniai

?=



Erdvė talpykla

VS



Simetrija
• Architektūrinė“ (Geometrinė) simetrija: „geometrinis kūno pavidalas yra

simetriškas, jei kūną galima padalinti į dvi ar daugiau tapačių dalių, kurios vėl
susijungia į taip pat organizuotą kūną. Tai reiškia, kad kūnas yra simetriškas, jei
egzistuoja toks poslinkis, kuriuo figūra atvaizduojama į ją pačią, arba toks figūros
padėties pokytis, kuriam pasibaigus, figūros vaizdas lieka nepakitęs.“
• Matematinė simetrija tai „objekto savybė, kai pokyčio (atspindėjimo, ar kitokios

simetrinės transformacijos) metu objektas gali išlikti invariantiškas (nepakitęs).“
• Bill Hillier matematinė simetriją taiko architektūrinėms erdvėms teigdamas, kad

dvi erdvės yra simetriškos jei jų tarpusavio matomumas ar/ir jungiamumas yra
vienodas. Simetriškos erdvės suburia žmones, veiklas, objektus ir t.t.
• Nors asimetrija urbanistinėje struktūroje dominuoja, mes negalime matuoti

simetrijos laipnį ir išskirti mažiausiai asimetriškas struktūros vietas bei kalbėti
kokiam miesto naudotojų tipui (vietiniams arba tranzitiniams) kuriama simetrija.



Ar galim išmatuoti simetriją? 



Gylis



ES naudojami grafų tipai



Segmentinis grafas



Pasirankamumas (Choice)

Cb (x) = Σy Σz gyz (x), y ≠ x ≠ z 



Choice

Kaunas CH n
Max/Mean 
= 15,7x



Choice

3City ACH n
Max/Mean 
= 22,7x



Bendras gylis (Total depth)

Σ = 1+1+2+2+2= 8 Σ = 1+1+1+1+2= 6

1

11

11

1 1 1 1

1



Total depth

Kaunas TD



Integracija (Integration)

• AI = n/AMD = n/(ATD / n) = n2 /ATD  



Integration

1 1 1 1

Integration 1 = 1 /AMD = 1/1=1
Integration 2 = n /AMD = 3/1=3

Integration 1 = 1 /AMD = 1/1=1
Integration 2 = n /AMD = 5/1=5



Kaunas AI n

Integration



3city, AI n

Integration



Svorio suteikimas pasirenkamumui



Svorio suteikimas pasirenkamumui

Svorio suteikimo segmento ilgiui atveju, jis pakeičiamas šia formule:
CbW (x) = Σy Σz gl (y,x,z), y ≠ z
Čia CbW (x) svorinis segmento x pasirenkamumas arba buvimo tarpe 
centriškumas; gl (y,x,z) – trumpiausios kelio tarp y ir z kurio dalimi yra x 
svoris; Σy – suma svorių trumpiausių atstumų tarp y ir z pradedant 
kelionę mazge y, Σz – suma svorių trumpiausių atstumų tarp y ir z 
pradedant kelionę mazge z; gl –Trumpiausias kelias pasirenkamas kaip 
ir anksčiau – pagal mažiausią kelionės metu akumuliuojamo krypties 
pakeitimo kampą.



Svorio suteikimas pasirenkamumui

• gl = l (y) l (z), kai y ≠ x ≠ z , 
• jei x yra lygus y arba z, tada: 
• gl = l(z) l(y)/2. 
• l(z) ir l(y) žymi segmentų y ir z  svorį



Ch 1000:not weighted (left) and weighted (right)



Svorio suteikimas vidutiniam gyliui

AMD = (1+1+2+2+2)/5=1.6 AMD =
(1*3+1*8+2*1+2*1+2*1+2*
1)/(3+8+1+1+1)=17/14=1.21

AMD =
(1*1+1*1+2*3+2*1+2*1+2*
8)/(3+8+1+1+1)=26/14=1.86



Svorio suteikimas vidutiniam gyliui

• AMDW (x) = Σy (dxy l(y))/ Σ l(y)
• kur AMDW (x) – svorinė mazgo x vidutinio gylio reikšmė; dxy –

trumpiausias kampinis atstumas tarp mazgų x ir y; Σy suma; l(y) –
mazgo y žymimo segmento svoris; Σ l(y) – visų segmentų iki kurių 
skaičiuotas trumpiausias atstumas iš segmento x svoriu suma. 
• Formulė rodo, kad vidutinis svorinis gylis yra mažesnis, o integracija 

atitinkamai didesnė, ne tik tada, kai mazgas yra mažiau nutolęs nuo 
kitų mazgų, bet ir kai arčiau esančių mazgų svoris yra didesnis.



•...



Vizualinis grafas



Talinas



Jungiamumas (Connectivity) –
erdvių klasifikacija pagal dydį?



Kompaktiškumas 
(Compactness) sietinas, 
derinant su dydžiu 
(connectivity), su vietos ir 
erdvės (space and place) 
pojūčiu



Poslinkio dydis (Drift magnitude) =
judėjimo skatinimas + teritorijos 
matomumas mažiau “sukiojant 
galvą“



Okliuziškumas (Oclusivity) arba nematomos 
izovistos ribų dalis – „miškiškumas“, stimulas 
„atrasti ir pamatyti“, netikėtumo ir 
neproignozuojamumo efektas



Vizualinė entropija (Visual Entropy)



Talinas
Ar VG „veikia“?



Varšuva

Koreliacijos: 0,491 su perimetru; 0,453 su perimetro iuždarumu; 0,515 su
jungiamumu; 0,631 su pasirenkamumu; etc.



Krokuva

Korialiacijos: 0,472 su perimetru; 0,517 su uždaru perimetru; 0,603 su
jungiamumu; 0,551 su p[asirenkamumu; 0,558 su ko-matomumu; tt.



Išgaubtų erdvių grafas



Socialinės-erdvinės kontrolės koncepcija 



Socialinės 
miestovaizdžio 

grafmentacijos ž-
emėlapis



Intensity +? 

Žaliakalnis 1990

Socialinė 
erdvinė 
kontrolė kaip 
atstumas nuo 
įėjimų



Šilainiai 1990



Kam ir kaip naudojami simuliaciniai erdvinių 
struktūrų modeliai?



Kayvan Karimi
University College London

ES vieta projektavimo procese



https://spacesyntax-openmapping.netlify.app



Walkability Index, UK, 2020

• The Prince's Foundation, Knight Frank, Smart Growth Associates
• Kasdienio naudojimo funkcijų išsidėstymas mieste (parduotuvių, 

biurų, mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.) įtakoja mūsų 
judėjimo pasirinkimus – pėsčiomis, dviračiu, visuomeniniu 
transportu ar individualiu autmobiliu.
• The ‘Walkability’ heat maps rodo iš kiekvieno pastato pėsčiomis 

pasiekiamų kasdeinio naudojimo objektų/funcijų skaičių penkių 
minučių atstumu. 
• Sukurta duomenų bazė leidžia įvertinti bet kurė naują obejtką  jo 

poveikio walkability skatinimui požiūriu







Jeddah, Unplanned Settlements
• Problema: savaiminės chaotiškos miesto dalys izoliuotos nuo bendros miesto 

infrastruktūros.

• Tryimu siekta nustatyti natūraliai egzistuojančius judėjimo kelius ir juos panaudoti 
izoliuotų dalių inetgracijai su likusiu miestu

• Siūlomos natūralios jungtys tikimasi išsaugos unikalų struktūrų charakterį ir tuo 
pačiu paskatins socialinę bei ekonominę integraciją su kitomis miesto dalimis.



Jeddah, Saudi Arabia, Kayvan Karimi
University College London

Segmentinė analizė 
lokalime (A) ir viso 

miesto (B) lygmenyje. 
segmental angular 

analysis of the city of. 
Planas leidžia įvertinti 

savaiminio vytymosi 
teritorijų segregaciją 

bei ieškoti būdų jų 
integracijai į bendrą 

miesto struktūrą.



Teritorijosesamos situacijos analizė



Lokalaus erdvinio pasiekiamumo analizė



Siūlymai



Jedag, Saudi Arabia, Kayvan 
Karimi.
Kompleskšiaks modelis: erdvės 
sintaksės modelis apjungtas su 
komercinių objektų tankumu



Jeddah, Saudi 
Arabia. Analizė 
panaudota 
strateginiam plane 
lyginant kaip 
miestas atrodo –
veikia dabar (a), 
kaip jis veiktų jei 
būtų įgyvendinti 
seni planai (b), kaip 
jis veiuktų jei nauji 
strateginiai 
transporto 
infrastruktūros 
vystymo planai 
būtų įgyvendinti (c).



Trafalgar Square 1996

Reachability befro project Reachability after implementation

https://spacesyntax.com/project



Trafalgar Square

Observation of pedestrians after the 
implementation of the project.

https://spacesyntax.com/project



London, Waterloo & South Bank

Spatial accessibility pattern - before
Highlighting the fragmented spatial layout of the South Bank 
Centre and the resulting low levels of spatial accessibility 
(green & blue). 

Spatial accessibility pattern - after
By simplifying the pedestrian route structure into a 
smaller number of more direct routes, spatial 
accessibility levels are significantly raised. 

https://spacesyntax.com/project



London, Waterloo & South Bank

Pedestrian movement survey - before
Highlighting low levels of pedestrian access to 
and through the South Bank Centre. 

Visual field analysis
Showing the potential to create a new public space at the 
landside entrance to the Royal Festival Hall. 
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„All sessions started with an exercise to 
create justified graphs out of Salmona’s
own country house ‘Casa en Rio Frío’ . This 
was a fun, hands-on exercise. Collectively, 
we calculated the mean depth of all 
the convex spaces . It seemed clear that 
we needed to integrate the exterior as 
part of the analysis and when looking at 
the shallowest places (commonly 
considered the ‘core’) of the building we 
agreed that it made sense for it to be 
outdoors. Most of Salmona’s principles of 
design incorporate the surroundings as 
key components of the built environment, 
so having ‘the outside’ as its core and 
more accessible place in the house was 
encompassing (yet, unorthodox for a 
house).“



7 miestų vaikštomumo modeliavimas



Vaikštomumo apibrėžimas
„Walkability is a measure of how friendly an area is to walking. 

Walkability has health, environmental, and economic benefits. 

Walkability is an important concept in sustainable urban design Project 
Drawdown)

Possible indicators:
• Street connectivity
• Land use mix
• Residential density (residential units per area of residential use)
• Presence of trees and vegetation
• Frequency and variety of buildings
• Entrances and other sensations along street frontages
• Transparency, which includes amount of glass in windows and doors, 

orientation and proximity of homes, and buildings to watch over the 
street

• Plenty of places to go to near the majority of homes (services such as 
stores, restaurants, bars, theaters, schools, parks or sport centers)

• Placemaking, such as street designs that work for people, not just cars
• Retail floor area ratio as  ratio of a building's total floor area (gross floor 

area) to the size of the piece of land upon which it is built“

Ben Bolgar PLANNING FOR 
WALKABILITY AND 
MIXED-USE . WA L K A B I L I T Y AND MIXED-
USEMAKING VALUABLE ANDHEALTHY COMMUNITIES. 
The Prince’s Foundation, 2020



Pasiūlytas modelis

• Grafo viršūnė – pastatas
• Vaikštomumo rodikliai:

• Gyventojų tankumas 15 min (1km) atstumu
• Pasiekimas pastatų perimtro ilgis (Reach) remiantis ES skaičiavimais 15 min 

(1km) atstumu
• Pastato buvimas ant tiesios kelionių linijos (Straightness) 15 min (1km) 

atstumu
• Kelionių tikslų skaičius (Gravity) remiantis ES skaičaivimais 15 min (1km) 

atstumu



Atviri duomenys:
• Keliai 
• Pastatai 
• Gyventojai 
• POIS
• Visuomeninio tėansporto 

stotelės

Miestai: Kaunas, Malmö, Riga, 
Tallinn, Vilnius, Trojmiasto, 
Bialystok + Liublin



Kaunas Malmö  Riga Trojmiasto

Tallinn Vilnius Bialystok

ES modelio patikrinimas



ES modelio patikrinimas

Ch_1000 Ch_3000 Ch_5000 Ch_n In_1000 In_3000 In_5000 In_n
MChW_1

000
MCh_100

0
MMD_10

00 MR_1000
MTD_100

0 NC_1000 NC_3000 NC_5000 TD_1000 TD_3000 TD_5000 TD_n
Kaunas .260** .159** .134** .029** .491** .432** .429** .227** .184** .313** .098** .481** .537** .557** .464** .455** .550** .450** .432** -.211**

Malmo .078** .172** .104** .015** .380** .368** .332** .192** .205** .215** .117** .423** .426** .423** .351** .284** .357** .263** .182** -.169**

Riga .202** .180** .154** .028** .443** .484** .468** .294** .220** .262** .130** .496** .491** .502** .492** .466** .493** .460** .431** -.243**

Tallinn .197** .117** .082** .009** .345** .345** .329** .212** .196** .250** .169** .406** .439** .413** .400** .367** .433** .423** .381** -.198**

Vilnius .270** .205** .158** .031** .512** .570** .540** .382** .229** .333** .151** .562** .604** .590** .591** .537** .575** .553** .487** -.329**

Bialystok .310** .228** .169** 0.003 .557** .536** .477** .258** .222** .365** .201** .583** .644** .634** .559** .486** .628** .535** .456** -.241**

Trojmkiast
o

.243** .124** .084** .015** .480** .375** .340** .235** .195** .298** .078** .515** .550** .551** .381** .315** .532** .323** .243** -.230**

Ch_1000 Ch_3000 Ch_5000 Ch_n In_1000 In_3000 In_5000 In_n
MChW_1

000
MCh_100

0
MMD_10

00 MR_1000
MTD_100

0 NC_1000 NC_3000 NC_5000 TD_1000 TD_3000 TD_5000 TD_n
Kaunas .231** .163** .135** -.018** .601** .610** .592** .318** .228** .459** .223** .624** .648** .654** .620** .601** .646** .596** .568** -.318**

Malmo .052** .203** .102** -.028** .483** .439** .354** .144** .205** .358** .172** .548** .567** .564** .465** .365** .548** .417** .303** -.144**

Raiga .260** .157** .118** -.077** .629** .634** .608** .406** .236** .522** .276** .674** .681** .686** .639** .603** .684** .618** 0 -.406**

Tallinn .296** .210** .162** -.051** .659** .673** .642** .463** .282** .537** .301** .682** .701** .705** .686** .649** .701** .671** .629** -.463**

Vilnius .181** .111** .090** -.045** .550** .616** .621** .522** .156** .387** .220** .592** .630** .635** .631** .622** .638** .609** .589** -.522**

Bialystok .303** .193** .140** -.048** .709** .719** .690** .458** .197** .571** .306** .749** .774** .778** .745** .721** .771** .732** .699** -.458**

Trojmiast
o

.213** .092** .051** -.048** .615** .609** .571** .412** .159** .420** .103** .639** .673** .688** .613** .527** .663** .540** .404** -.412**

Person correlations between  space syntax graph centralities and pois density

Spearman correlations between  space syntax graph centralities and pois density

**Marked strong (yellow) and moderate (green) significant correlations at the level 0.01



Kaunas • Urban form which 
defines walkability 
do not create 
synergy with 
inhabitant density

• Destinations just 
partially are 
allocated in 
attractive for 
walking areas

• Modernistic 
districts 
demonstrate poor 
walkability not 
supported by urban 
form

Gravity Reach Straightness Population
Gravity 1 .378** .333** .059**

Reach .378** 1 .833** .046**

Straightne .333** .833** 1 .283**

Population .059** .046** .283** 1

Gravity Reach
Straightness Population



Malmö • Quite strong synergy 
between urban form 
and population 
density

• Historical center 
demonstrates the 
highest Gravity 
values, but, in 
general, density of 
pois is quite 
scattered, if 
compared to the 
some other cities, 
thus demonstrating 
not bad proximity of 
travel points

Gravity Reach Straightness
Populatio

n
Gravity 1 .405** .423** .466**

Reach .405** 1 .991** .584**

Straightness .423** .991** 1 .587**

Population .466** .584** .587** 1

Gravity Reach
Straightness Population



Riga
Gravity Reach

Straightness Population

Gravity Reach Straightness Population
Gravity 1 .785** .689** .526**

Reach .785** 1 .863** .687**

Straightnes
s

.689** .863** 1 .661**

Population
s

.526** .687** .661** 1

• Relatively high 
synergy between 
urban form which 
support walkability 
and population 
density

• High Synergy 
between proximity 
and attractiveness of 
urban form for 
walking

• Quite even allocation 
of walking 
destinations



Tallinn
Gravity Reach

Straightness Population

Gravity Reach Straightness Population
Gravity 1 .388** .345** .374**

Reach .388** 1 .905** .594**

Straightness .345** .905** 1 .519**

Population .374** .594** .519** 1

• Good synergy 
between reach-
straightness and 
inhabitants density

• Uneven allocation of 
walking destinations



Vilnius
Gravity Reach

Straightness Population

Gravity Reach Straightness Population
Gravity 1 .599** .312** .075**

Reach .599** 1 .444** .028**

Straightness .312** .444** 1 .293**

Population .075** .028** .293** 1

• Poor synergy 
between reach-
straightness and 
inhabitants density

• Quite even allocation 
of walking 
destinations

• Moderate synergy 
between proximity of 
destinations and 
attractiveness of 
urban spaces for 
walking



Bialystok
Gravity Reach

Straightness Population

Gravity Reach Straightness Population
Gravity 1 .386** .233** .108**

Reach .386** 1 .607** .085**

Straightness .233** .607** 1 .047**

Population .108** .085** .047** 1

• Poor synergy 
between reach-
straightness and 
inhabitants density

• Not even allocation 
of walking 
destinations but it 
still can support 
multicentral city 
model

• Moderate synergy 
between proximity of 
destinations and 
attractiveness of 
urban spaces for 
walking



Trojmiasto
Gravity Reach

Straightness Population

Gravity Reach Straightness Population
Gravity 1 .511** .432** .297**

Reach .511** 1 .811** .500**

Straightness .432** .811** 1 .388**

Population .297** .500** .388** 1

• Moderate synergy 
between reach-
straightness and 
inhabitants density

• Not even allocation 
of walking 
destinations but it 
still can support 
multicentral city 
model

• Good synergy 
between proximity of 
destinations and 
attractiveness of 
urban spaces for 
walking
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Kauno tvirtovės artileristų miestelio 
vertingosios savybės pokyčių modeliavimas



1912



1912
DP, max – 80925 
m2., mean 46716, 
min – 150 total 
area is 6963x25 –
174075 

DP = value("Connectivity")+1)*25



1912
Path elongation = 
(DepthMap metric mean
shortest path distance -
DepthMap metric mean
straight line 
distance)/(DepthMap
metric mean straight line 
distance). Max – 0,105 , 
mean – 0,02, min – 0,008. 
Tai reiškia, kad max kelias 
nuo tiesaus pailgėja 10 
procesntų.

PE = (value("Metric Mean Shortest-Path 
Distance")-value("Metric Mean Straight-Line 
Distance"))/value("Metric Mean Straight-Line 
Distance")



1912
The average number of 
turns needed to reach other 
tiles = (DepthMap visual 
mean depth - 1).
Max – 2,39 (~2)

ANT = (value("Visual Mean Depth")-1)



1912
Path length per turn = mean 
metric path distance / the 
mean number of turns for 
each tile. Max – 496, mean
– 332, min - 136. 

PLT = value("Metric Mean Shortest-
Path Distance")/value("Mean Turns")



1912
10% of tiles with the highest 
purview values (overview 
tiles) – cognitive frame



Skaičiavimų rezultatai
Indicators values 1912 1930 2016 2016+
Viz. Lauko pl. 174075 172950 174375 173000

DP max 80925 81325 76575 76550

mean 46716 44499 44467 43957

mini 150 150 225 200

Relative DP max 0,46 0,47 0,44 0,44

mean 0,27 0,26 0,26 0,25

mini 0,0009 0,0009 0,0012 0,0011

Path elongation max 0,105 0,108 0,101 0,103

mean 0,02 0,02 0,02 0,02

mini 0,008 0,009 0,008 0,008

Men turns max 2,39 2,39 2,15 2,15

P lenght p turn max 496 493 507 493

mean 332 324 330 325

mini 136 136 128 145

Step from CF max 9 3 3 2

mean 0,93 1,07 1,002 0,98

differentiation 1,592 1,660 1,580 1,601

distribution 0,714 0,689 0,739 0,719



Galimybių studija prie rengiant Kauno BP, 2022



Gyventojų tankumas* Mokyklų ir darželių artumas*

*Raudona spalva rodo didesnes skaitines reikšmes, mėlyna - mažesnes



Artumas sveikatos priežiūros įstaigų* Artumas komercinių ir kitų visuomeninių objektų*

* Raudona spalva rodo didesnes skaitines reikšmes, mėlyna - mažesnes



Administracijos artumas* Visuomeninio transporto stotelių artumas*

* Raudona spalva rodo didesnes skaitines reikšmes, mėlyna - mažesnes



Rekreacinių teritorijų artumas* Pastatų didesnio perimetro artumas*

* Raudona spalva rodo didesnes skaitines reikšmes, mėlyna - mažesnes





Koreliacijų matrica
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Gyventojai / 
stotelės

0,355 0,557 0,321 0,335 0,411 0,411 0,034 -0,095 0,407 0,501 -0,017 0,491 0,533 0,635 0,392 0,635 0,634 0,682 0,471 0,533 0,196 0,116 0,139 0,508 0.472

Gyventojai / pois 0,184 0,779 0,404 0,49 0,5 0,541 0,49 -0,168 -0,051 0,026 0,528 0,64 0,447 0,765 0,524 0,251 0,378 0,46 0,287 0,672 0,107 -0,11 -0,009 0,524 0.605

Stotelės / pois 0,254 0,72 0,483 0,355 0,512 0,319 0,165 0,254 0,519 0,635 0,296 0,662 0,397 0,64 0,165 0,504 0,472 0,655 0,736 0,614 0,777 0,755 0,454 0,472 0.480

Perimetras / pois 0,378 0,338 0,512 0,579 0,349 0,588 0,383 0,316 0,09 -0,093 0,727 0,521 0,458 0,63 0,085 0,192 0,386 0,398 0,551 0,405 0,076 -0,235 0,201 0,7 0.523

Gyventojai / 
mokyklos

0,436 0,027 0,16 0,409 0,41 0,449 0,515 0,679 0,056 0 0,574 0,191 0,166 0,695 0,361 0,071 0 0,558 0,12 0,344 0,428 -0,055 0,5 0,505 -0,06

Švietimo įst. / 
stotelės

0,275 0,073 0,218 0,195 -0,034 0,233 -0,251 -0,165 0,245 0 0,333 0,472 0,139 0,6 0,107 0,303 0 0,673 0,594 0,317 -0,068 -0,202 0,081 0,351 0,143

Čia raudona spalva žymi stiprias, o oranžinė vidutines, artimesnes stiprioms, koreliacijas

Vidutinis gyv. 
tankis, gyv/km2 1993 1991 4526 1121 5767 982 598 5558 1038 742 2209 316 1115 851 1455 607 1254 1934 1693 4182 283 600 3388 3747 1866

Gyventojų skaičius 311980 6144 41142 9555 30843 13211 4801 14300 10215 1660 6943 2422 3120 7782 16823 5429 16197 8960 2432 24255 2425 2797 15341 17901 8056

Plotas, km2 157,066 3,087 9,089 8,524 5,348 13,454 8,032 2,573 9,838 2,236 3,143 7,655 2,797 9,148 11,562 8,949 12,916 4,634 1,436 5,800 8,562 4,660 4,528 4,778 4,317

Čia raudona spalva žymi gyventojų tankumą ir skaičių kuris gerokai didesnis už vidurkį, oranžinė - tą kuris artimas vidurkiui ar šiek tiek už jį didesnis, kai vidutinis gyventojų skaičius nagrinėjamame rajone 11365 gyv., o vidutinis nagrinėjamo 
rajono plotas – 6,544 km2

Vid. inž. infr. 
išvystymo lygis 

3 3 3 2 3 4 5 3 4 3 1 4 3 3 4 5 5 4 1 3 5 3 3 1 2

Čia raudona spalva rodo už vidurkį (3) geresnės inžinerinės infrastruktūros būklę

Gyventojai / 
želdynai, gamtinės 
tertit.

-0,28 -0,542 -0,251 0,315 -0,477 -0,147 -0,073 -0,459 -0,458 -0,29 -0,183 0,26 -0,323 0,009 -0,24 -0,192 -0,111 -0,62 -0,146 -0,404 -0,239 0,255 -0,501 -0,279 -0,401

Čia žalia spalva rodo geriausią žaliųjų rekreacinių teritorijų pasiekiamumą



Sprendimų algoritmas

Gyventojų tankumas Koreliacijos Infrastruktūros būklė





Kaunas: Kėdainių tilto vizualinio poveikio 
modeliavimas ir vertinimas



Stebėjimo taškai



Matomumo analizė GIS



Isovist closeness, compactness, drift



Izovistų pokyčių palyginimas



Genius Loci projektas 2021 - 2023





Ką galima daryti su žmonių surinkta 
informacija ir be matematinių modelių?

• Atlikti turinio analizę suvestų tekstų ir nuotraukų taip gaunant apibendrintą, 
tačiau subjektyvią vietos dimensiją atspindinčia informaciją kuri labai svarbi 
rengiant urbanistinę viziją. Turinio analizė leidžia giliau ir objektyviai pažvelgti į 
žemėlapių turinį negu socialoginė apklausa.
• Konkrečiu atveju atlikta emocijų analizė: nustatytos emocijos beasiciuojančios su 

žmonių pažymėtomis erdvėmis remiantis R. Plutchik (2001) circle of emotions
modeliu
• Įvertintas emocijų poliariškumas naudojant NLTK Vader tool :  -1 – neigiama; +1 –

teigiama.
• Panaudoti informaciją rengiant nustatant zonas kuriose reikia keisti emocijas ir 

numatant tam priemones; siūlant teritorijų aktyvacijosir patrauklumo didinimo 
akupunktūrinius būdus; saugant vietos dvasią ir t.t. 



Emocijos

Poliariškumas

Pastabos: išryškėja, 
kad „oficialaus“ 
paveldo zona 
negeneruoja tiek 
daug emocijų kaip 
galima tikėtis; 
Naujų atminties 
taškų kūrimas ir jų 
poliariškkumo 
keitimo įdėjos gali 
remtis pateiktu 
žemėlapiu.



Emocijos

Pastabos:
žemėlapis gali 
būti matomas 
kaip papildinys 
sociotopų 
žemėlapiui; 
nutiesus naują 
gatvę didelė dalis 
didžiausio taškų 
klasterio išnyktų.

Poliariškumas



Emocijos

Poliariškumas

Pastabos: Nemuno 
pakrantė – viena iš 
emociškai 
svarbiausių 
teritorijų; dalis 
taškų išnyktų, o 
emocijų 
poliariškumas 
keistųsi į neigiamą 
nutiesus gatvę. 



Kaip galima panaudoti duomenis 
matematiniame modelyje?

Trijų grafo rodiklių paaiškinimas
• Visi rodikliai skaičiuojami modeliuojant žmonių judėjimą erdvių tinkle.

• Gravitacija (Gravity) – ji rodo pastato ar erdvės kuriamą traukos lauką –žmonių kelionėms,
kuris tuo didesnis kuo kelionės tikslas yra arčiau kelionės pradžios, kuo didesnė tikslo svarba
ar tikslų tankumas ir t.t.). Svarbu tai, kad skirtingu laiku (paros, savaitės, metų) žmonėms
renkantis kitus kelionės tikslus šis rodiklis turi keistis.

• Tiesumas (Straigtness) yra didesnis kai keliai nuo pastato ar erdvės iki kitų urbanistinio
tinklo vietų yra arimesni tiesioms linijoms. Tiesumas iš esmės rodo pastato/erdvės tikėtiną
matomumą ir gali kisti priklausomai nuo besikeičiančių žmonių maršutų į kelionės tikslus.

• Buvimas tarpe (Betweenness) rodo kaip dažnai pro pastatą ar erdvę praeinama. Jis gali kisti
priklausomai nuo besikeičiančių žmonių maršutų į kelionės tikslus.



1000 1000 1000_2000

Gatvių + pastatų matematinis grafas
Pastaba: Modelyje judama iš visų pastatų į visus 
kitus pastatus neatsižvelgiant į jų funkciją ar dydį. 
Įdomu, kad pėstiesiems patrauklesnė zona greta 
Vokiečių gatvės, o ne A. Juozapavičiaus pr.

Jautrumo lygmuo: modelis pasikeistų tik 
pridėjus naują gatvę arba didesnį skaičių 

naujų pastatų.



Jautrumo lygmuo : modelis reaguotų net ir į 
vieno (arba trijų ) didelio tūrio pastatų 

atsiradimą 

Ar galim padidinti matematinio modelio jautrumą?
Gatvių + Pastatų su tūriais grafas

1000 1000 1000_2000

Pastaba: modelyje judama iš visų pastatų į visus pastatus 
atsižvelgiant į jų dydį. Matome kaip pastatų dydis 
transformuoja ankstesnius rodiklius. 
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Gatvių + Pastatų su tūriais grafas
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1000 1000 1000_2000

Gatvių + Pastatų su tūriais ir funkcijomis grafas
Jautrumo lygmuo: 
modelis reaguoja į 

vieno pastato tūrio ar 
funkcijos pasikeitimą

Pastaba: lyginant su ansktesniais modeliais, didėja 
A.Juozapavičiaus pr., kuriame sukoncentruota didžioji dalis 
kimoercinių funkcijų, svarba. Tai vieta į kurią vyksta daug 
kasdienių kelionių, iš jų nemaža dalis – automobiliu.



1000 1000 1000_2000

Gatvių + Pastatų + Stotelių grafas Jautrumo lygmuo: 
modelis reaguoja ir į 

nedidelį visuomeninio 
transporto stotelės 

vietos pokytį

Pastaba: modelis išryškina lokalias TOD zonas; rezultatas 
gali būti naudojamas darnaus judumo modeliavimui



1000 1000 1000_2000

Ar galim modelį papildyti subjektyvia dimensija?
Gatvių + Pastatų + Atminties grafas

Jautrumo lygmuo: 
modelis reaguoja ir į 
poavienių atminties 
taškų atsiradimą ar 

išnykimą.
Jautrumas gali būti 

didinamas modelį 
papildant duomenimis 

apie atminties taškų 
tipus (pvz.: bendra 

atmintis, daugiau 
individuali atmintis, 
įsimintinos vietos ir 

t.t.) 

Pastabos: žemėlapis parodo kaip grafas transformuojasi veikiamas  
„piligriminių“ kelionių į atminties taškus. 
Modelis sietinas su M.Cole miesto kaip išorinės sąmonės teorija arba 
Benjamen Walter Flâneur ieškančio atminties patirčių ir „dingusio 
laiko“ idėja. Pastaroji teigia, kad praeitis gyvena tik dabar, tad jei jos 
nerandame miesto kūne – ji nyksta iš išorinės sąmonės.
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1000 1000 1000_2000

Gatvių + Pastatų + Gamtos grafas
Jautrumo lygmuo: 

modelis reaguoja ir į 
poavienių gamtos taškų 
atsiradimą ar išnykimą.

Galima detalizacija 
gamtos taškų 

klasifikacijos pagrindu Pastaba: žemėlapis parodo kokia svarbi upės prakrantė jei judama rekreaciniais 
tikslais, ir gali būti siejamas su įvairiais Alexander‘io paternais, pvz.:“Accessible 
nature” ir kt.

https://www.mdpi.com/1660-
4601/19/7/4247/htm



1000 1000 1000_2000

Gatvių + Pastatų + Sociotopų grafas
Jautrumo lygmuo: modelis 

reaguoja ir į pavienių socialiai 
reikšmingų veiklų atsiradimą 

ar išnykimą. 

Pastaba: žemėlapis rodo kaip urbanistinis tinklas funkcionuoja „gatvės kultūros“ 
požiūriu (Street culture, Cityness, L.Mumford). Atkreiptinas dėmesys į esamą 
didelę pakrantės svarbą visų trijų rodiklių požiūriu.



1000 1000 1000_2000

Ar galim dar padidinti modelio jautrumą?
Gatvių + Pastatų + Šventinių veiklų grafas Jautrumo lygmuo: modelis 

reaguoja ir į pavienių taškų 
atsiradimą ar išnykimą. 

Modelis gali reaguoti ir į 
emocijas ar jų poliariškumą.
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Radviliškio BP 2022

Radviliškis

Integration 1000



Integration 1000 Integration 7900 POIS

Gyventojai Choice 7900 Choice 1000



Len _ Perimeter 1000



• 1 – Koreliacija tarp gyventojų tankumo ir jų galimų kelionių tikslų išsidėstymo. Didesnė koreliacija rodo glaudesnes sąsajas ir sinergiją tarp šių dviejų rodiklių ir verintina kaip
teigiamas dalykas. Maksimali galima koreliacijos reikšmė – vienetas.

• 2 – Koreliacija tarp 1 ir 8,3 km atstumu geriausiai pasiekiamų gatvių/kelių tinklo vietų. Didesnė koreliacija rodo, kad tiek pėstiesiems, tiek keliaujantiems visuomeniniu
transportu/dviračiu/automobiliu geriausiai pasiekiamos vietos daugiau sutampa dėl erdvinės urbanistinio tinklo konfigūracijos, gyventojų ir kelionės tikslų pasiskirstymo, taip
skatindamos didesnę funkcijų ir objektų įvairovę bei intensyvesnį ir dažnesnį potencialaus urbanistinio centro lankymą. Maksimali galima koreliacijos reikšmė – vienetas.

• 3 – Koreliacija tarp 1 ir 8,3 km ilgio kelionėms pasirenkamų tranzitinių gatvių/kelių. Didesnė koreliacija rodo, kad intensyviausi kelionių pėsčiomis ir visuomeniniu
transportu/dviračiu/automobiliu maršrutai daugiau sutampa dėl erdvinės urbanistinio tinklo konfigūracijos, gyventojų ir kelionės tikslų pasiskirstymo, taip sudarydami
palankesnes salygas į tranzitą orientuotam judumui (Transit Oriented Development – TOD), darniam judumui ir pan. Maksimali galima koreliacijos reikšmė – vienetas.

• 4 – Koreliacija tarp 7,9 km ilgio kelionėms dažniausiai pasirenkamų gatvių/kelių ir didesnio užstatymo bei gatvių tinklo sutankėjimo rodomo pasiekiamo pastatų fasadų perimetro
ilgio. Didesnė koreliacija rodo, kad svarbesnės gatvės daugiau sutamapa su tankesnio užstatymo vietomis ir situacija yra palankesnė taip vadinamų Naujojo Urbanizmo
koridorių (pilnaverčių gatvių kaip viešųjų erdvių ir ašinių miesto ar miestelio centrų) formavimuisi



Tauragė BP, 2022

Integration 1000



Integration 1000 Integration 8300 POIS

Gyventojai Choice 8300 Choice 1000



Len _ Perimeter 1000



• 1 – Koreliacija tarp gyventojų tankumo ir jų galimų kelionių tikslų išsidėstymo. Didesnė koreliacija rodo glaudesnes sąsajas ir sinergiją tarp šių dviejų rodiklių ir verintina kaip
teigiamas dalykas. Maksimali galima koreliacijos reikšmė – vienetas.

• 2 – Koreliacija tarp 1 ir 8,3 km atstumu geriausiai pasiekiamų gatvių/kelių tinklo vietų. Didesnė koreliacija rodo, kad tiek pėstiesiems, tiek keliaujantiems visuomeniniu
transportu/dviračiu/automobiliu geriausiai pasiekiamos vietos daugiau sutampa dėl erdvinės urbanistinio tinklo konfigūracijos, gyventojų ir kelionės tikslų pasiskirstymo, taip
skatindamos didesnę funkcijų ir objektų įvairovę bei intensyvesnį ir dažnesnį potencialaus urbanistinio centro lankymą. Maksimali galima koreliacijos reikšmė – vienetas.

• 3 – Koreliacija tarp 1 ir 8,3 km ilgio kelionėms pasirenkamų tranzitinių gatvių/kelių. Didesnė koreliacija rodo, kad intensyviausi kelionių pėsčiomis ir visuomeniniu
transportu/dviračiu/automobiliu maršrutai daugiau sutampa dėl erdvinės urbanistinio tinklo konfigūracijos, gyventojų ir kelionės tikslų pasiskirstymo, taip sudarydami
palankesnes salygas į tranzitą orientuotam judumui (Transit Oriented Development – TOD), darniam judumui ir pan. Maksimali galima koreliacijos reikšmė – vienetas.

• 4 – Koreliacija tarp 7,9 km ilgio kelionėms dažniausiai pasirenkamų gatvių/kelių ir didesnio užstatymo bei gatvių tinklo sutankėjimo rodomo pasiekiamo pastatų fasadų perimetro
ilgio. Didesnė koreliacija rodo, kad svarbesnės gatvės daugiau sutamapa su tankesnio užstatymo vietomis ir situacija yra palankesnė taip vadinamų Naujojo Urbanizmo
koridorių (pilnaverčių gatvių kaip viešųjų erdvių ir ašinių miesto ar miestelio centrų) formavimuisi



Digital placemaking. 
Kaunas tarpukario modernizmo atvejis, 
2021



Placemaking (PM) koncepcija
Orientuotasi į „Access and Linkage“ grupę 
jos rodiklius modeliuojant ES pagalba

VE tyrimas sutelktas į Kauno centro vaizdų 
internete analizę

Tiriant hibridines erdves analizuota aktyvių 
fizinės ir virtualios struktūrų persidengimas

https://www.pps.org/article/what-is-placemaking



Duomenys

Gatvės

Pastatai

Paveldo objektai

Vaizdų internete vietos

POIS



ES indikatoriai ir Placemaking modelis

• Continuity: 
• continuity of urban fabric - embededness

• Proximity (closeness) :
• Areas with bigger integration demonstrate better proximity and connectivity – Integration

• TOD and connectivity in terms of logistics as combination of public transport lines 
with local proxinžmities
• Choice logistic * local integration – represent TOD more favourable areas. Bigger In*Ch values 

– better TOD potential
• Walkability 

• metric reach wght by perimeter – bigger MRwght values – better walkability
(https://blogs.worldbank.org/transport/public-transport-and-urban-design)

• Acessibility as step depth from certain spots? What spots? Parkings and the main 
bus stops?
• Smaller step depth (metric, topological) from selected parking lots – better acessibility

• Readability (intellgibility of US as a background for readability of buildings in it): 
• bigger In local * In global values – better readability

https://blogs.worldbank.org/transport/public-transport-and-urban-design


Metric depth as accessibility Embededness as continuity Integration 500 as proximity 

Intelligibility as readability Integration 500 and Choice 5000 as TOD                            Weighted by perimetre metric reach as walkability



Acessibility matrix Continuity matrix Proximity matrix

Readability matrix TOD matrix Walkability matrix

Informacijos suvinodinimas naudojant Space Matrix metodą



+ 7 clusters of 6 matrix layer (7 clusters, ward method, normalized/scaled
values) Red color identifies the zones where spatial urban structure 
supports/has the biggest potential for placemaking

Klasterinė analizė



WWW duomenys

Matrix1: www presence/count Matrix2: www presence/modernism



Klasterinė analizė naudojant prijungiant www duomenis



Paveldo duomenų integracija ir perdengimas su hibridinėmis erdvėmis

Matrix1: heritage presence/modernism                                          Matrix2: heritage presence/density

Cramers association between modernism heritage abd hybrid space for DPM – 0,012 (67), 0,044 (567); 
with PM – 0,373 (567) and 0,285 (67)



Neuroninių tinklų prognozė, 2017



0,498

Kaunas 2016: įmonės ir  AIN 1000



0,558 / 0,658

Klaipėda 2016: įmonės ir AIN 1000



0,566

Vilnius 2016: įmonės ir AIN 1000



Trakų Vokės dvaro sodybos 
parko tyrimas



Duomenys





Judėjimo scenarijai



Pavienės izovistos



Izovistos charakteristikų analize, pvz.:  axe lenght, 
compactness, drift (judėjimo katalizavimas) ir kt.)



Izovistos charakteristikų analize, pvz.:  axe lenght, 
compactness, drift (judėjimo katalizavimas) ir kt.)



Izovistos charakteristikų analize, pvz.:  axe lenght, 
compactness, drift (judėjimo katalizavimas) ir kt.)



Kelio segmentas 1



Kelio segmentas 2



Konkrečių 4 erdvių palyginimas

• Normalizutoi rodikliai
• Dvi aikštės Varšuvoje– Rynek (A) ir Plac Zamkowy (B). Rodikliai: point 

second moment- variance (formos sudėtingumas), drift (judėjimo 
skatinimas), occlusivity (aikštės atvirumas – lauko 
neprognozuojamumas), co-visibility (kiek aikštė kontrastuoja su 
artimu kontekstu)
• Dvi gatves besiskiriančios savo reprezentatyvumu – ul.SwietoJanska 

(C) ir ul. Piwna (D): drift (kiek gatve veikia kaip nukreipianti erdvė), 
vista length (čia ir ten, kelio archetipas), choice(tranzitas), closed 
perimeter (gatves kultūra?)



Varšuvos Senamiestis

A

B

CD



0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

n_drift

n_variance

n_coviz

n_occlussi

Varšuva, Rūmų aikštė

mean max

drift variance covizibility occlussivity

mean 0.217494 0.332144 0.574592 0.421312

max 0.578279 0.723537 0.608623 0.680877

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
n_drift

n_variance

n_coviz

n_occlussi

Varšuva, Turgaus aikštė

mean max

drift variance covizibility occlussivity

mean 0.223367701 0.3806 0.781908789 0.363798828

max 0.548679 0.999995 0.811103 0.627765

Didenė Occlusivity reikšmė, didesnis max drift ir 
mažesnė co-vizibility atspindi daugiau reprezentacinį 
rūmų aištės charakterį (analogas gali būti Versalio R9mų 
aikštė, kurioje ir be skaičiavimų galima nuspėti, kad šie 
rodikliai turėtų būti dideli). 

Didesnę vizualinio lauko įvairovę lemia perimetru 
išdėstytots gatvės su ilgomis perspejtyvomois 
(Senamiesčio centro poveikis)

Pastaba: tai visų taškų bendri rodikliai – galima imti ir 
kompozicijai svarbiausius taškus, vidurkį atitinkantį tam 
tikrą procentą ir pan. 



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
n_drift

n_vista

n_choice

n_closper

Varšuva, šv. Jono gatvė

mean max

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

n_drift

n_vista

n_choice

n_closper

Varšva, ul.Piwna

mean max

drift vista choice closperimeter

mean 0.149013 0.545794 0.508363 0.508502

max 0.387281 0.683858 0.738311 0.71041

drift vista choice closperimeter

mean 0.221071 0.578618 0.577604 0.414297

max 0.543979 0.933626 0.75909 0.792228

Uždaresnis perimetras kuris sietinas su intensyvesniu 
gatvės kultūros skatinimu atitinka gatvės kaip 
„kasdienio“, o ne reprezentatyvaus gatvės gyvenimo 
funckiją.

Tai pagrindinė miesto gatvė jungianti Rūmus su Turgumi 
ir einanti pro šv. Jono katdrą. Didesnis gatvės erdvės 
direktyvumas (drif), ilgesnės atsiveriančios perspektyvos 
š kitas erves ir trnazitas tai atspindi-atitinka.



Fasadų analizė? 2020-2021
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4784/htm









Mentalinis miesto vaizdas ir matematinis 
grafas
• Grafų modelis simuliuoja įvairius miesto gyvenimo aspektus ir leidžia

žvelgti į ateitį ir praeitį bei geriau suprasti tai kas vyksta dabar. Kodėl ir
ne miesto suvokimo tikimybes?



Metodika

• Modelis simuliuoja žmonių elgesį mieste ir tam tikri jų elgesio scenarijai sietini su 
mentalinio miesto vaizdo elementais
• Vaizdo elementai ir jų ryšys su naudojimo scenarijais ir grafų rodikliais

• Mazgai – gerai pasiekiamos ir tranzitinių svarbių srautų kertamos vietos (integrations*choice)
• Ribos – miesto tinklo išretėjusios vietos nepritraukiančios didesnių žmonių srautų ir objektų 

koncentracijos (embededness)
• Keliai – svarbiausi tranzitinio judėjimo maršrutai (choice)
• Rajonas – sutankėjantis, apie gerai pasiekiama lokalią vietą besitelkiantis gatvių klasteris 

kuris, pasak įvairių tyrimų, skatina socialinę sąveiką, turi daugiau ar mažiau aiškias ribas ir kt. 
(MR +In1000)

• Orientyrai – objektai atsirandantys šalia svarbiausių judėjimo kelių ir miesto centrų
(normalized angular cchoice) 

• + Skaitomumas (Intelligibility) kaip rodiklis miesto struktūros suvokiamumo/aiškumo. Jis 
didžiausiais ten, kur didžiausi pėsčiųjų srautai persidengia su geriausiai pasiekiamomis viso 
miesto dalimis kuriose iš esmės ir formuojasi miesto centras



Duomenys ir skaičiavimai

• 1922 1939 1967 2020
• 9 fortai ir Šančių bei Panemunės (dab. Juozo Vitkaus inžinerinio

bataliono teritorija) kareivinių miesteliai
• Skaičiuojama grafo mazgų svarba
• Skaičiavimo rezultatai dalinami iš maksimalių reikšmių taip

suspaudžiant skalę ir darant ją palyginamą tarp atskirų objektų
• Rezultatai dalinami iš standartinio nuokrypio taip įvertinant

procentais kiek mieste yra daugiau panašių objektų galinčių
pretenduoti į tokį patį mentalinio vaizdo elemento vaidmenį





2020



1967 Intelligibility2020 Intelligibility
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2020 Ch1000 metric (path)
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2020 Ch 3600 (path)
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2020 Ch n (path)
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2020 Int*Ch n 3600 (Nodes)
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2020 MR1000*In1200 (district)

0

F1

F2

F3
F4

F5

F6

F7F8

F9

KŠ
KP

0,091
0,415 (~0.1%)

0,399 (~0.1%)

0,034

0,008
0,023

0,189 (13.6%)

0,025

0,223 (13.6%)

0,281 (2.1%)
0,057

Vidurkis 0,071 

Standartinis nuokrypis 0,099



2020 Ebd (Edges)
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2020 NACH (landmarks)
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Skaitomumas

Vaidzo kelias 1000

Vaizdo kelias n

Vaizdo mazgas

Vaizdo rajonas

Vaizdo riba
Vaizdo orientyras
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Kaunas 1922 (st.dev)

Skaitomumas Vaidzo kelias 1000 Vaizdo kelias n Vaizdo mazgas Vaizdo rajonas Vaizdo riba Vaizdo orientyras

1922 Standartinis nuokrypis nuo vidurkio



1939 Standartinis nuokrypis nuo vidurkio

Skaitomumas
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Kaunas 1939 (st.dev.)

Skaitomumas Vaidzo kelias 1000 Vaizdo keliais 3600 Vaizdo kelias n Vaizdo mazgas Vaizdo rajonas Vaizdo riba Vaizdo orientyras



1967 Standartinis nuokrypis nuo vidurkio

Skaitomumas

Vaidzo kelias 1000

Vaizdo keliais 3600
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2020 Standartinis nuokrypis nuo vidurkio
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Chart Title

Skaitomumas Vaidzo kelias 1000 Vaizdo kelias 3600 Vaizdo kelias n Vaizdo mazgas Vaizdo rajonas Vaizdo riba Vaizdo orientyras



Rezultatų matrica

1 Fortas 2 Fortas 3 Fortas 4 Fortas 5 Fortas 6 Fortas 7 Fortas 8 Fortas 9 Fortas Šančiai Panemunė

Skaitomumas

Vaidzo kelias
1000

Vaizdo kelias
3600
Vaizdo kelias
n
Vaizdo
mazgas
Vaizdo
rajonas

Vaizdo riba

Vaizdo
orientyras

1 st.n. 2 st.n. => 3 st.n.



Bažnyčių lokacijų palyginimas naudojant ašinį 
ir vizualinį grafą
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Ašinis pasirenkamumas



Ašinė integracija

Integracija tai ~ 6*1+1*2=8



Integracija
Rezultatas rodo, kad nors 
judant bažnyčios yra gerai 
pasiekiamose vietose, visgi 
jos savotiškai „paslėptos“ ar 
neišryškintos vizualiai 
suvokiamose erdvėse

Integracija tai ~ 6*1+1*2=8



Santykinė entropija



Kelio pailgėjimas



Vidutinis posūkių skaičius



Klasterizacijos koeficientas



Izovistos poslinkis (Drift 
Magnitude)



Izovistos kompaktiškumas



Izovistos nematomų ribų 
dalis (Oclusivity)



Vilnius 1737
Rodiklis Didžiausia 

bendra 
reikšmė

Vidutinė 
bendra 
reikšmė

Mažiausia 
bendra 
reikšmė

Didžiausia 
pasirinkta 
reikšmė

Vidutinė 
pasirinkta 
reikšmė

Mažiausia 
pasirinkta 
reikšmė

Standartinis 
nuokrypis

Ašinis pasirenkamumas 4589,00 591,41 0,00 4589,00 918,63 0,00 800,33

Ašinė integracija 1,78 1,13 0,59 1,78 0,78 1,20 0,26

VG Integracija 4,27 2,60 1,21 4,16 2,64 1,70 0,55

VG santykinė entropija 3,85 2,79 2,27 2,76 2,76 2,314 0,25

VG kelio pailgėjimas 0,52 0,21 0,11 0,49 0,20 0,11 0,07

VG vidutinis posūkių 
skaičius

10,79 5,76 3,77 7,96 5,69 3,84 1,00

VG klasterizacijos 
koeficientas

1 0,79 0,32 1 0,76 0,40 0,14

VG izovistos poslinkis 141,79 24,33 0,08 135,38 32,13 0,54 19,41

VG izovistos 
kompaktiškumas

0,747 0,14 0,01 0,47 0,15 0,03 0,10

VG izovistos nematomos 
dalys

1048,52 162,84 3,86 846,56 203,38 16,62 133,47



Vilnius 1737

Bažnyčios vietų charakteristikos:
• Greta „kelio“
• Skaičiuojant topologiniais žingsniais arčiau likusių erdvinio tinklo dalių 

nei vidutinės erdvės
• Greta dinamiškų izovistų
• Šalia izovistų turinčių didesnį nei vidutinis „paslapties“ laipsnį
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Ašinis pasirenkamumas



Integracija



Kaunas 1798
Rodiklis Didžiausia 

bendra 
reikšmė

Vidutinė 
bendra 
reikšmė

Mažiausia 
bendra 
reikšmė

Didžiausia 
pasirinkta 
reikšmė

Vidutinė 
pasirinkta 
reikšmė

Mažiausia 
pasirinkta 
reikšmė

Standartinis 
nuolrypis

Ašinis pasirenkamumas 2274 288,32 0,00 2274 366,56 0 400,27

Ašinė integracija 2,64 1,62 0,95 2,64 1,84 1,07 0,37

VG Integracija 6,93 3,94 2,06 5,87 4,42 2,33 0,82

VG santykinė entropija 3,52 2,54 2,06 3,39 2,43 2,06 0,25

VG kelio pailgėjimas 0,43 0,15 0,06 0,30 0,13 0,09 0,05

VG vidutinis posūkių 
skaičius

7,08 4,32 2,81 6,38 4,03 3,13 0,76

VG klasterizacijos 
koeficientas

1,00 0,79 0,31 1,00 0,74 0,43 0,14

VG izovistos poslinkis 244,53 43,37 0,20 146,28 57,26 0,39 35,98

VG izovistos 
kompaktiškumas

0,74 0,11 0,02 0,43 0,12 0,03 0,04

VG izovistos nematomos 
dalys

1350,57 262,41 10,12 983,77 365,04 16,06 170,73



Kaunas 1798

Bažnyčios vietų charakteristikos:
• Greta „kelio“
• Arčiau nei vidurkis judant pasiekiamose vietose
• Geriau nei vidurkis matomose vietose
• Lengviau nei vidurkis surandamose ir mažiau „sulabirintėjusioje“ pradinėje 

erdvėje
• Skaičiuojant topologiniais žingsniais arčiau likusių erdvinio tinklo dalių nei 

vidutinės erdvės
• Greta dinamiškų izovistų
• Šalia izovistų turinčių didesnį nei vidutinis „paslapties“ laipsnį
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Tuniso medina, 1942
Rodiklis Didžiausia 

bendra 
reikšmė

Vidutinė 
bendra 
reikšmė

Mažiausia 
bendra 
reikšmė

Didžiausia 
pasirinkta 
reikšmė

Vidutinė 
pasirinkta 
reikšmė

Mažiausia 
pasirinkta 
reikšmė

Standartinis 
nuolrypis

Ašinis pasirenkamumas 89279,00 4342,39 0,00 89279,00 9521,96 0,00 8387,84

Ašinė integracija 1,56 1,02 0,51 1,56 1,12 0,83 0,17

VG Integracija 2,54 1,80 0,86 2,50 1,86 1,36 0,26

VG santykinė entropija 4,22 3,25 2,82 3,60 3,20 2,84 0,17

VG kelio pailgėjimas 0,36 0,16 0,08 0,21 0,15 0,08 0,03

VG vidutinis posūkių 
skaičius

16,31 8,43 6,16 10,65 8,12 6,23 1,09

VG klasterizacijos 
koeficientas

1 0,79 0,16 1 0,72 0,31 0,15

VG izovistos poslinkis 342,65 25,49 0,07 129,85 23,50 0,09 34,10

VG izovistos 
kompaktiškumas

0,84 0,13 0,01 0,60 0,11 0,02 0,09

VG izovistos nematomos 
dalys

1086,93 131,27 1,65 684,04 153,20 9,76 104,16



Tuniso medina, 1942

Mečečių vietų charakteristikos:
• Greta „kelio“
• Arčiau nei vidurkis judant pasiekiamose vietose
• Geriau nei vidurkis matomose vietose
• Šalia izovistų turinčių didesnį nei vidutinis „paslapties“ laipsnį
• Šalia labiau statiškų erdvių
• ...



Trys miestai
Vilnius Kaunas Tunisas

Greta „kelio“ Greta „kelio“ Greta „kelio“

Arčiau nei vidurkis judant 
pasiekiamose vietose

Arčiau nei vidurkis judant 
pasiekiamose vietose

Geriau nei vidurkis matomose 
vietose

Geriau nei vidurkis matomose 
vietose

Lengviau nei vidurkis surandamose 
ir mažiau „sulabirintėjusioje“ 
pradinėje erdvėjė

Skaičiuojant topologinaiis žingsniais 
arčiau likusių erdvinio tinklo dalių 
nei vidutinės erdvės

Skaičiuojant topologinaiis žingsniais 
arčiau likusių erdvinio tinklo dalių 
nei vidutinės erdvės

Greta dinamiškų izovistų Greta dinamiškų izovistų

Greta statiškų izovistų

Šalia izovistų turinčių didesnį nei 
vidutinis „paslapties“ laipsnį

Šalia izovistų turinčių didesnį nei 
vidutinis „paslapties“ laipsnį



Ačiū už dėmesį 

kestutis.zaleckis@ktu.lt
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