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Bevezetés
Az ember mindennapi élete során többféle szempontból találkozik az id!
természetével, múlásával. Amikor forduló ponthoz érünk (bizonyos kor
felett) számvetést készítünk az elmúlt id!szakról (FREITAG 2006).
A napi tevékenységeink során fontos, (a modern ember) talán legfontosabb
vagyona az id!, mert ebb!l sz"kölködünk leginkább. Leggyakrabban feltett
kérdéseink: mikor lesz/volt?; meddig tart?
Különböz! tudományok m"vel!inek a negyedik (id!) dimenzió majdnem
mindig megjelenik kutatásaikban, különösen igaz ez a geográfiára, ahol az
id!nek, a tér vizsgálata mellett kiemelked! szerepe van.
Torsten Hägerstrand svéd geográfus jelent!sen hozzájárult az id!-tér vagy
id!földrajz kutatási irányzat fejl!déséhez. Kutatásainak egyik
kiindulópontja volt az egyéni életpályák vizsgálata térben és id!ben.
Jelent!s eredményeket ért el munkatársaival a mikrolépték" változások és a
népességeloszlási mintázat változásai között vonható összefüggések
felismerésében(NEMES NAGY 1998, HAGGETT 2006).
Az id! térképi ábrázolása mélyen gyökeredzik, a korai térképek és
térképszer" ábrázolások távolság mértéke gyakran (jellemz!en) az id! volt,
ha utazáshoz használt segédletnek készült, például a római itinerariumok
esetében, de a kés!bbi hadi térképeknél is.
Az id!térképezés (mind a nemzetközi, mind a hazai) szakirodalma
viszonylag sz"k. Térben és id!ben foltszer"en találunk a témával foglalkozó
tudományos m"helyt, kutatót.

Célkit!zés
A dolgozat elkészítésének célja id!tér (id!léptékes) térképek el!állításának
és vizsgálatának bemutatása volt, ezen belül:
1. Id!tér térképek értelmezése és az els!dleges tematikaként id!t
ábrázoló térképek közötti helyének meghatározása szakirodalmi
feldolgozás segítségével;
2. Id!távolság, id!lépték, id!tér, id! relief (id! felszín) fogalmak
meghatározása, az angol terminológia értelmezése.
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3. Id!léptékes térképek szerkesztési metódusának kidolgozása analóg
és képerny! térkép esetén.
A dolgozat egy módszertani leírást ad –esettanulmányokon keresztül– az
id!térkép szerkesztési lehet!ségeinek vizsgálatára. A leírás során a
következ! kérdésekre igyekszem választ találni:
az els! esettanulmányban az id!térben a települések által kirajzolt mintázat
kialakulásának okai,
a másodikban a menetid!k aszimmetriájának következményei,
a harmadikban a különböz! transzformációs módszerek el!nyeit, hátrányait,
korlátait és lehet!ségeit kívánom feltárni.
4. Az id!léptékes térképek gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata
a tömegtérképek készítése során.
5. Az id!léptékes térképek matematikai úton történ! leírása, a vetületi
egyenletek megadása;
6. A munka végs! célja egy kartografált (áttekint!) közlekedési
várostérkép ( Pécs „óra térkép”) el!állítása, melyen a távolságok
id! dimenziójúak.
7. Ezen speciális térkép jelkulcsának kidolgozása.
8. Az id!térben készült térképek földrajzi alkalmazhatósága.

Eredmények
A dolgozatban összefoglaltam az id! térképezésének történetét és
módszereit, a módszertani fejezetben leírtam a lehetséges eszközöket a térid! transzformáció elvégzéséhez. Az id!távolság alapú térképek
tulajdonságait összefoglaltam több bemutatott példán keresztül, majd az
óratérkép elkészítésével bemutattam tömegtérkép el!állításának lehet!ségét
.
1. Id!tér térképek értelmezése és az els!dleges tematikaként id!t ábrázoló
térképek közötti helyének meghatározása irodalmi feldolgozás
segítségével:
Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomból kiderül, hogy az id!
térképi ábrázolásának lehet!sége és módszereinek kidolgozása nem csak a
kartográfus szakembereket foglalkoztatja. A földrajzi- és az id!- tér közötti
konverzió id!r!l id!re visszatér! probléma, melynek teljes kör" megoldását
még nem írták le. Az id!térképek, mint vizsgálati modellek vannak jelen a
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tudományban, a felhasználók, térképolvasók szélesebb köréhez azonban
még nem jutottak el.
2. Id!léptékes térképek szerkesztési metódusának kidolgozása analóg és
képerny! térkép esetén:
A módszertani leírásban, három esettanulmányon keresztül, az id!térkép
szerkesztési lehet!ségei vizsgálata során a felmerült kérdések egy részére
választ és megoldást találtam.
A Föld felszínén található objektumok valamely jellemz! pontjának,
pontjainak képét egy képzetes síkon, az id!síkon ábrázoltam. Id!síknak
tekintem azt a síkot, melyre a kés!bbiekben részletesen leírt tér-id!
transzformáció során a projektált pontok a centrális pontól id!távolságra
kerülnek.
A leképzésben résztvev! ponthalmaz lehet teljes (A), és lehet valamely
szempontok szerint korlátozott (B, B'):
A) az alapfelület minden egyes pontját egyértelm"en és folytonosan
rendeljük hozzá a képfelület pontjaihoz;
B) a leképezés diszkrét ponthalmazra korlátozódik,
B') végtelen számú pont transzformációja, de az alapfelület nem teljes
mértékben képz!dik le.
A menetid! számítása és az ebb!l származtatott id!távolság lehet általános
(C), vagy speciális (D):
C) id!távolságon tetsz!legesen, akár többféle közlekedési eszköz
kombinációjával történ! legrövidebb elérést értjük;
D) bizonyos közlekedési eszközöknek kitüntetett szerepük van
(meghatározott módon történ! közlekedés).
A leképezend! pont térbeli elhelyezkedése determinálja a képpont helyét az
id!síkon (E), az elérési útvonalnak van kitüntetett szerepe (F):
E) a leképezés megtartja a pontok vonatkoztatási pontra számított
iránytangensét;
F) az elérési utak mentén jelölik ki az id!távolságok a képpontok helyét.
A felsorolt lehetséges feltételek és ezek kombinációi különböz! (elemzésre
váró) kísérleti térképi alapokat adnak. Az es! két esettanulmányban a B, D
és E pontokban leírtak teljesülnek, a harmadikban az B', D és E.
Az els! esettanulmányban (Baranya megye településeinek elérési ideje
Pécsr!l) az id!térben a települések által kirajzolt véletlenszer"nek t"n!
mintázat (1. ábra) kialakulása annak a következménye, hogy az id!távolság
és a légvonalban- illetve az úton mért távolságok között nincs
matematikailag leírható kapcsolat. Az id!távolság többrét"en függ a
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földrajzi környezett!l, a fizikai elérhet!ség, megközelíthet!ség feltételeit!l
(például a domborzattól, közlekedési hálózat s"r"ségét!l, min!ségét!l).

1. ábra: Baranya id! relief térképe, az
id!térben lév! településekkel és az eredeti
úthálózattal. Forrás:saját szerk.2009

A második esettanulmányban (A Duna két partjának elérési ideje) a
menetid!k aszimmetriájának következménye a két központból kirajzolódott
id!tér disszonanciája (2. ábra). Következménye, hogy az id!tér
megjelenítésekor fontos paraméter a transzformáció iránya.
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2. ábra: A települések képe az id!térben Pécs (piros) origóval és Kecskemét (kék)
origóval és a Duna vázlatos képe a megfelel! origó színével jelezve. Forrás: saját
szerk. 2009

A harmadikban (Pécs redukált utcahálózata id!tér térképen) a különböz!
transzformációs módszerek el!nyeit, hátrányait, korlátait és lehet!ségeit
vizsgáltam. Az adatbázisból való automatizált adatfeldolgozás az
id!távolságok számítása esetén még megoldásra vár azokban az esetekben,
amikor többszörösen összetett gráffal jellemezhet! a transzformáció alapját
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adó rácspontok kapcsolata. Amikor egyszeres kapcsolatok állnak fent, ez a
kérdés már megoldott (l. metró- vagy légitérképek).
A rácspontokhoz (buszmegállókhoz) egyértelm"en kapcsolódó vonalhálózat
(a menetrend szerint közleked! járatok által használt közterületek) tér-id!
transzformációját többféle módszerrel is elvégeztem.
Egyedi program egy problémára
Ahogy a meghatározásból is kicseng, olyan speciális peremfeltételeket is
tartalmaz (jelen esetben Pécs megálló- és utca s"r"sége), amelyek
alkalmatlanná teszik általános megoldásra. A térképi el!készítés ezen a
módon nem fejez!dött be, az id!ráfordítás mértéke jóval nagyobb lett volna,
mint az eredmény, amit adhatott volna.
GIS használata
A GIS programok használatát kényelmesnek mondhatnánk, mert a beépített
függvények megoldást kínálnak a térrel kapcsolatos problémákra. Ha nem
ismerjük pontosan a függvényt, amivel dolgozunk, nem tudunk az
eredményr!l következtetéseket levonni. Ezzel szembesültem a
„Rubbersheet” használatakor.
„Gumileped!= térfeszítés”
Ez a módszer gyors és látványos, jó megoldást ad, azonban a kontrollpontok
száma er!sen befolyásolja a kimenetelt. Használható abban az esetben is ha
a rácspontoknak és a transzformálni kívánt objektumoknak laza, vagy nincs
egyáltalán semmilyen kapcsolata az id!beliség szempontjából. Ez el!nyt is
jelenthet, ha például olyan térképi elemeket transzformálunk, amelyek már
amúgy is er!sen generalizáltak (szintvonal rajz), egyéb esetekben viszont
megtéveszt! megoldáshoz jutunk.
Tér-id! konverzió pontosan leírt, tetsz!legesen paraméterezhet!
interpolációval
Az eljárás ellen!rizhet! az id! relief térképek (3. ábra) megjelenítésével, a
szoftver által felkínált paraméterekkel a számítás pontosítható rácsháló
túlontúl is finomítható.
A térkép képerny!n történ! megjelenítésével csak érint!legesen
foglalkoztam, ennek alapfeltétele volna a különböz! kezd!pontokból
történ! id!távolság számítások automatizálása, amit, ahogy már említettem,
nem sikerült egyel!re megoldanom. A monitoron keresztüli megjelenésnek
csak az elvi lehet!ségeit vizsgáltam.
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3. ábra: Pécs id! relief térképe buszmegállókkal és a redukált
utcahálózattal. Forrás: saját szerk. 2012

3. A térképek matematikai úton történ! leírása, a vetületi egyenletek
megadása:
A leképezés (vetület) matematikai megadásának alapfeltétele, hogy az alapés képfelület folytonos, szabályos, zárt képlettel leírható legyen (GYÖRFFY,
J.). Ha alapfelület és képfelület pontjai között egy kölcsönösen egyértelm"
(bijektív) megfeleltetés felírható, akkor ez a vetületi egyenlet. Ez utóbbi a
leképezés során nem teljesül, mert az id!távolság a pont megközelítési
tulajdonságaitól függ! matematikailag pontosan nem, csak közelít!leg
leírható, a koordinátáktól független változó.
A transzformáció matematikai egyenleteit meghatároztam, de ezek az
egyenletek nem vetületi egyenletek. A segítségükkel számolt leképezés nem
vetület.
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ahol (x0, y0) a origo koordinátája, T az (x, y) ponthoz tartozó id!távolság.
4. A munka végs! célja egy kartografált (áttekint!) közlekedési
várostérkép (Pécs „óra térkép”) el!állítása, melyen a távolságok id!
dimenziójúak:
Az alapanyagok összegy"jtése, vizsgálata, a utcahálózat transzformációja, a
térkép makett elkészítése, a jelkulcs megtervezése, a térképi elemek
digitalizációja, az elkészült munka rajzi és tartalmi ellen!rzése voltak a
térképkészítés munkafázisai.
A buszmenetrend, amelyet az id!távolságok számításához használtam, a
utcahálózat- és buszmegálló adatbázis, amely az id!térre való
transzformáció alapelemei 2009-es alapanyagok, ezért a térkép elkészítése
során igyekeztem a többi adatot is ennek az id!pontnak megfelel!en
ábrázolni.
5. A térkép jelkulcsának kidolgozása:
A térképkészítés legfontosabb munkafázisának tartottam, mert olyan
térképet szerettem volna készíteni, ami olyan mint egy „igazi”, megszokott
várostérkép, de jól láthatók, könnyen felismerhet!k azok a különbségek,
amik az adatok el!készítése (transzformációja) során elszenvedett. Fontos
szempont volt még számomra, hogy használható, azaz a várostérképek
funkcióját betölt! terméket állítsak el!. A jelkulcs terv elkészítése el!tt a
helytörténeti gy"jtemény térképeir!l összefoglaló térképkritikát készítettem.
A várostérképeken megszokottan megjelen! fogalmi kategóriák közül
azokat, melyek
# az id! távolság értelmezést segítik (keres!háló kialakítása,
buszmegálló pontok felvétele) fokozottan er!sítettem (4. ábra),
# a térkép olvasást (a megszokottól eltér! tér-kép esetében) nehezítik
(domborzat ábrázolás), vagy a redukált utca hálózat segítségével
nehezen, pontatlanul ábrázolhatók (növényzeti-, épített fedettség)
teljesen elhagytam (el!bbiek) vagy részben helyettesítettem
(kiemelt funkciójú objektumok ábrázolásával).
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4. ábra: Keres!háló és az utcák Pécs „óra térkép”-en
Forrás: saját szerk. 2012

További kutatási irányok
A kutatást két irányban is szeretném továbbfejleszteni: analóg
tömegtérképek szerkesztése, illetve interaktív statikus és dinamikus
monitortérképek készítése. Mindkett! alapja az adatfeldolgozás
automatizálásának megoldása. Érdemes az elkészült térképeket a
térképolvasókkal megismertetni, felmérést készíteni, hogy mennyire tudják
használni, értelmezni.
További irány lehet olyan szaktérképek készítése, melyek tematikájának
egyik legfontosabb paramétere az id!, például történelmi térképek. Jelenleg
már folyik e területen egy közös kutatás a Konrád hadm"velet ütközeteinek
feldolgozása id!térkép segítségével.
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