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A dolgozatom elkészítése során Lucy Fellowest!l (1994) származó idézetet tartottam szem
el!tt:„Every map is someone's way of getting you to look at the world his or her way.”

1. Bevezetés
1.1. Az id! és az ember
Az ember mindennapi élete során többféle szempontból találkozik az id! természetével,
múlásával. Amikor fordulóponthoz érünk (bizonyos kor felett) számvetést készítünk az elmúlt
id!szakról (FREITAG 2006).
A napi tevékenységeink során fontos, (a modern ember) talán a legfontosabb vagyona az id!,
mert ebb!l sz"kölködünk leginkább. Leggyakrabban feltett kérdéseink: mikor lesz/volt?;
meddig tart?
A különböz! tudományok m"vel!inek kutatásaiban a negyedik (id!) dimenzió majdnem
mindig megjelenik, különösen igaz ez a geográfia tudományára, 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 mikrólépték" változások és a
népességeloszlási mintázat változásai között vonható összefüggések felismerésében ( NEMES
NAGY 1998, HAGGETT 2006).
Az id! térképi ábrázolása mélyen gyökeredzik, korai térképek és térképszer" ábrázolások
távolság mértéke gyakran (jellemz!en) az id! volt f!ként, ha utazáshoz használt segédletnek
készült, például a római itinerariumok esetében, de a kés!bbi hadi térképeknél is. Két XVIII.
századi magyar példát mutatok be az id! térképi megjelenésére ( 1-2. ábra). Mindkett! az
utazással kapcsolatos, az utazásid!t és útvonalrajzot tartalmazó ábra.
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1. ábra: Itinerarium (1767-ból) Forrás:
PAPP-VÁRY & HRENKÓ 1989

2. ábra: Alsó-tiszai hajóút térkép (1774ból) Forrás: PAPP-VÁRY & HRENKÓ 1989
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A korábbi 1767-ben készült Esterházy Miklós herceg hintókocsival történ! utazásainak
útiterveihez szolgált alapul. A térképlapon az útvonalak menetideje táblázatos formában van
feltüntetve. A térképvázlat aránymértékér!l is órában olvashatók le a távolságok. A térkép
érdekessége, hogy az egyetlen magyar uradalmak területét ábrázoló hintó utazósebességén
alapuló id!beosztásokat ábrázoló vázlat ( PAPP-VÁRY & HRENKÓ 1989) (1. ábra). A másik egy
1774-es Mária Teréziának írt jelentéshez készült térképvázlat egy hivatalból megtett alsótiszai hajóutat ábrázol. A napi állomáshelyeket oda-vissza viszonylatban különböz! szín"
jelekkel ábrázolták, a települések közötti hajózási id!t (óra-percben megadva) a lapon
található táblázatban adták meg. A vonalas aránymértékr!l az id!n kívül három különböz!
távolság mértében tudunk leolvasni (PAPP-VÁRY & HRENKÓ 1989) (2. ábra).
A dolgozatomban az id! és a tér fogalma két vonatkozásban is el!kerül. A tér-id!
transzformáció és a folyamat eredménye az id!tér. Tér-id! transzformáció során a földrajzi tér
objektumait id!távolságuk alapján egyértelm"en leképezem az id!térbe.
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2. 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
helyének meghatározása irodalmi feldolgozás segítségével;
2. Id!távolság, id!lépték, id!tér, id! relief (id! felszín) fogalmak meghatározása, az
angol terminológia értelmezése.
3. Id!léptékes térképek szerkesztési metódusának kidolgozása analóg és digitális térkép
esetén.
A dolgozat egy kidolgozott módszertant mutat be, gyakorlati példákon keresztül. Az
id!léptékes térkép szerkesztési lehet!ségeinek vizsgálata során a következ!
kérdésekre igyekszem választ találni:
!

az els! esettanulmányban arra, hogy az id!térben a települések által kirajzolt mintázat
kialakulását milyen tényez!k befolyásolják,

!

a másodikban a menetid!k aszimmetriájának következményeire,

!

a harmadik vizsgálatban 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
„óratérkép”) el!állítása, melyen a távolságok id! dimenziójúak.
7. Ezen speciális térkép jelkulcsának kidolgozása.
8. Az id!térben készült térképek földrajzi alkalmazhatósága.
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3. Tudománytörténeti áttekintés
3.1. A kartográfia tudomány történeti áttekintése az id!ábrázolás
szempontjából
„Karl Peuckert volt az els! geográfus, aki felismerte, hogy a kartográfiai ábrázolás elmélete
önálló tudomány, melynek kutatási témája és módszere különbözik a földrajzétól.” Több, a
századfordulón (XIX. és XX. század fordulóján) megjelent cikke az önállósodást segítette el!
(MEINE 1969, ARNBERGER 1970, KRETSCHMER 1977, FREITAG 1979, KLINGHAMMER 1991).
A kartográfia, miután kivált a geográfiából – az ENSZ meghatározásában 1949-t!l önálló
tudománynak tekinti – a térképkészítés technikai leírásán túl, a kartografálást, mint
tudományos tevékenységet vizsgálja. Különböz! irányok, illetve elméletek er!södtek,
gyengültek az id! folyamán, miközben egyre pontosabban határozták meg a térképet, mint
fogalmi egységet, valamint a térképkészítés metódusát. A következ!kben vázlatosan
áttekintem a kutatásomat befolyásoló elméleteket, mint:
!

ábrázoló kartográfia,

!

funkcionális kartográfia,

!

kognitív kartográfia,

!

analitikus kartográfia,

!

emocionális kartográfia.

A tudománnyá válás kezdeti id!szakában els!dleges feladat volt a térkép és a
kartográfiatudomány fogalmi meghatározása:
A térkép, mint tudomány és mint termék a lehetséges legpontosabb ábrázolási mód a földi
jelenségek térbeli elrendez!désének bemutatására.
A kartográfiatudomány célja, hogy megragadja a lényeges elemeket és azok térbeli
kapcsolatait, valamint, hogy bemutassa ezek méretarányos absztrakcióját a térképen, mint
médiumon keresztül (KITCHIN et al. 2009).
Az ábrázoló kartográfia els!dleges feladatát: „ábrázolni és kommunikálni az igazságot, amit
a világról tudunk” megvalósításában határozták meg. A térképek precízebbek lettek, a
kartografálási gyakorlat fejl!dött, azt feltételezték az ötvenes években az Egyesült
Államokban, hogy minden térbeli ismeretünk ábrázolható derékszög" koordináta rendszerben
(KITCHIN et al. 2009). Azonban a fenti, a tér kizárólagosan euklideszi geometria segítségével
való ábrázolásának elmélete megd!lt, napjainkra kialakult szemlélet szerint, ha a térben
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végbemen! mozgásokat és az ehhez szükséges utazási id!t és költséget figyelembe vesszük a
térképezéskor, arra a megállapításra jutunk, hogy a valós tér ábrázolása nem lehet folytonos. E
négydimenziós tér térképezésére nem alkalmas az euklideszi geometria ( HAGGETT 2006).
Az 1900-as évek elején a m"vészi ábrázolás a kartográfiai képesség megnyilvánulása volt,
egyszerre alkalmazott és gyakorlati. A XX. század második felében Arthur Robinson is
szorgalmazta a térképészeti tevékenység újraértelmezését: a térképolvasók el!térbe kerültek a
térkép tervezésénél.
A funkcionális kartográfia megjelenése háttérbe szorította a térkép m"vészeti és esztétikai
szerepét, követ!i a megfigyel!-térkép-térképész hármasról úgy vélekednek, mint egymástól
függetlenül létez! egységekr!l: a világ függetlenül létezik a megfigyel!t!l, a térkép célja a
világ feltérképezése, a térképész ezeken kívülálló személy. A térképészet alapjává a
tapasztalati úton kialakult generalizálási szabályrendszer vált. A térképet fejlesztések,
tudományos kísérletek eredményeként definiálták, a megválaszolandó kérdés a „hogyan...?”
volt. Hogyan ábrázoljunk helyeket, irányokat, távolságokat? Hogyan válasszuk ki az
információt, milyen jelkulcsi jellel ábrázoljuk? Hogyan kombináljuk ezeket a szimbólumokat
(ROBINSON & PETCHENIK 1976, KITCHIN et al. 2009)?
A hatvanas-hetvenes évek a kartográfiai kommunikációs modellek fejlesztésének id!szaka. A
térképolvasóra fókuszálódott a figyelem, a kognitív kutatások célja, hogy választ adjon arra a
kérdésre, hogyan m"ködik a térkép. Többek (Golledge,R., Lloyd, R., Brewer, C.) viselkedés
geográfiai kutatásának témája a világ emberek általi megismerésének folyamata volt.
A térkép tervezés, mint jelentés alkotás, ahol a jelentés az új információ és a múltbéli tudás
együttese, ez a kognitív kartográfia alapgondolata (BREWER et al. 1997, GOLLEDGE 1999, LLOYD
2005, KITCHIN et al. 2009).
A térképészeti technológiák kutatása eredményezte az analitikus kartográfia megszületését a
70-es években. Matematikai modelleket keresnek és alkalmaznak a térbeli ábrázolásra, ez a
kutatási terület azóta is GIS rendszerek alapja. A digitális technológia fejl!dése a
geovizualizáció területének térnyerését vonja maga után, ami az alkalmazott kartográfiai
kutatások tárgyköre. A felhasználók maguk is térképkészít!kké válhatnak, rengetegféle térkép
készíthet!, a GIS technikai szempontból el!segíti ezt a folyamatot.
A kartográfia jelen fejl!dését az új néz!pontok megjelenése indukálja, az emocionális
kartográfia része a negyedik dimenzió ábrázolásának kísérlete és a megvalósítására végzett
kutatások (l. az id! térképezése fejezet).
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3.2. Mentális és kognitív térképek
Mentális/kognitív térképeink, azaz a környezetünkr!l alkotott képünk segít mindennapi
életünkben tájékozódni a valóságban (a földrajzi térben). Ezekhez a képekhez tapasztalati
úton juthatunk, de készen is kaphatjuk térképekr!l, ábrákról. Kognitív térképünk fizikai
tárgyak és irányok rendszere, modellje, amely a teljes valóságot csak az általunk fontosnak
tartottak szerint képezi le. Napi rutintevékenységeink során nem a teljes minket körülvev! tér
jelenik meg számunkra, hanem annak csak a tevékenységhez szükséges, strukturált részlete
(WOODWARRD & LEWIS 1998). Mentális térképeink általában id! alapúak ( VASILIEV 1998), és ez
az id! megfelel! mérték lehet, mint az objektumok közötti relatív távolság leképz!dése .
Az id! volt a távolság mértéke az észak-amerikai bennszülöttek térképein is. A legelterjedtebb
a nappal, vagy a két éjszaka között eltelt id!egység használata volt. Az utazás során
t"zgyújtások vagy a pihen!helyek számát, a hang hallótávolságát is használták egységként.
Az évszakok, terepviszonyok, a szállított teher, az állatok vagy emberek fizikai állapota is
befolyásolta a fenti egységek nagyságát, ezek nem standardizált mennyiségek voltak, így az
észak-amerikai bennszülöttek pontos útleírásai ellenére az európaiak (1800-as évek elején)
ezen adatok segítségével csak hibás térképeket tudtak készíteni ( LEWIS 1992).
A természeti népek térábrázolásainak számos funkciója volt: tanítási és eligazítási cél,
stratégiai pontokban hátrahagyott üzenetként (sziklarajz) is szolgáltak, és információt adtak az
általuk használt id!léptékben az id!beli távolságokról.
A térkép anyaga is változatos volt. A napi használati tárgyak díszítéseként: cserépre, b!rön,
textilen, de kevéssé maradandó anyagok segítségével (homokban, hamuval) is készültek.
A tér megjelenítésére sík- és térbeli ábrázolást is találunk, a m"vészeti alkotásokban:
rituálékban, dalokban, versekben, táncban ( LEWIS 1992). Az id!távolság fellelhet! a magyar
népi mondókákban, népdalokban és népmesék („három nap és három éjszaka ment, amíg
odaért.”, „hét évig vándorolt”, de objektumhoz kötött meghatározások is például „az
üveghegyen innen”) szövegében is.
A térképkészít!k kora és neme nem meghatározó (férfiak, n!k, gyerekek is részt vettek a
„térképezésben”), a térképek jelmagyarázat nélkül is érthet!ek voltak, mert jelkulcsuk
egyértelm" volt a térképet használó közösség számára.

11

3.3. Az id! térképezése
Irina Ren Vasiliev a Cartographica-ban 1998-ban megjelent monográfiája az id!
térképezésér!l (Mapping Time) szól, az id! térképi ábrázolásának id!beni és módszertani
áttekintését adva.
Tradicionális térképészeti munkákban az id!t a földrajzi térrel együtt ábrázolták izokrón
térképeken (RAISZ 1948, BUNGE 1962, MONKHOSE & WILKINSON 1963, GREENHOOD 1964). Egy
kiválasztott ponttól egyenl! utazási id!re lév! pontokat vonallal kötötték össze, esetleg a
köztük lév! területeket különböz! színezéssel látták el. A statisztikus grafika megjelenése
(1800-as évek közepe) óta használják az utazási id!k bemutatására az izokrónokat.
Az izokrón térképeket, mint speciális középponttal rendelkez! lineáris (central-point linear
cartogram 1 (CAMPELL 1993), central-point cartogram (MUEHRCKE 1986)), vagy id!beni távolság
(distance-by-time and central point cartogram ( TYNER 1992), dictance cartogram (MONMONIER
1993)) kartogrammokat értelmezték.
1981-t!l használunk az izokrón térképek megkülönböztetésére két különböz! definiciót:
1. fizikai távolságokat tartalmaz a térkép, melyet egy kiindulási pontból egyenl! elérésiid!távolságokban rajzolt izoritmákkal metsz, vagy
2.

id!-távolság (time-distance) térképek, amelyeken a tér torzítva van az id!beni
távolságnak megfelel!en (CARSTENSEN 1981).

Az id!beni távolságok fizikai felületen ábrázolva adják az id!-teret (time-space), ahol a
centrális pont körül a valós azimutban az id!távolságuknak megfelel! helyen ábrázoljuk az
objektumokat.
A múlt század közepén megjelen! id!tér vizualizációs rendszerek kialakítása megtorpant, az
adatok mennyisége és velük való m"veletek számítási igényei miatt ( VASILIEV 1998). A GIS
segítségével egyszer"södött a digitális adatfeldolgozás és újabb lehet!ségeket nyitott a tér-id!
transzformációs technikák kidolgozására.
A technikák jellemz!je, hogy (közlekedési rendszerek által indukált) utazási id!k kapcsolati
rendszere az alapja a létrehozott id!térnek ( VASILIEV 1998, HAGGETT 2006, KITCHIN et al. 2009).
N. Ahmed és H. J. Miller 2007-es munkájában olvashatjuk a GIS felhasználásának
módszertani leírását:
!

A földrajzi tér viszonylag homogén elhelyezkedés" és tulajdonságú rácspontjai a
térbeli minták, amelyek utazási id! kapcsolatait ábrázolhatjuk.

1 Azon szakkifejezéseket, melyek magyarul még nem terjedtek el a szakirodalomban a továbbiakban a szó után
zárójelben angolul írom.
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!

2D és 3D megjelenítési kimenetei is lehetnek az átszámítási folyamatnak.

!

Nagy méretarányokban a topológia megtartásának igénye veti fel azt a dilemmát, hogy
euklideszi vagy nem euklideszi megoldást célszer" keresni az adott problémára.

!

Az utazási id!k aszimmetriájának következménye, hogy meggondolások után
létrehozhatunk szimmetrikus vagy aszimmetrikus megoldásokat is.

!

Az id!tér alapulhat matematikai projekción (analitikai megoldás), és létrejöhet
statisztikai eszközök felhasználásával.

3. ábra:Torzított rácshálójú id!tér mintázat az akadálymentes közlekedési id! alapján Salt
Lake Cityben (a) 1992 és (b) 2001-ben. Forrás: AHMED & MILLER 2007

A tanulmányban Salt Lake City kétdimenziós id!térképének el!állítását mutatják be a
szerz!k. A városi közlekedésen alapuló térképnek id!adatai több éves id!sorok (1992-2001)
felhasználásával, a hálózati helyek jellemz!i (útszakaszok útideje, áteresztési kapacitása,
szabad áramlás figyelembe vétele stb.) és napszakok szerinti bontásban kerültek
feldolgozásra. Az eredmény egy kétdimenziós rácsháló elmozdulási térkép ( 3. ábra), amelyen
további geográfiai elemzések végezhet!k ( AHMED & MILLER 2007).
A tér-id! háromdimenziós felszíntérképek alapja a földrajzi tér kétdimenziós ábrázolása, ahol
két jellemz! módon jelenik meg az id!, mint harmadik dimenzió: tér-id! kocka, valamint
multimodális felszíntérkép.
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A tér-id! kocka (space time cube) oldalai egy derékszög" koordináta rendszer tengelyei, a
hagyományos síkkoordináta rendszer x, y tengelyei segítségével a mozgó objektum valós
helyét, míg a harmadik, id! tengelyr!l, a valós idejét tudjuk leolvasni ( KRAAK 2000, KRAAK &
KOUSSOULAKOU 2012) (4. ábra).

4. ábra:Tér-id! kocka. Forrás: KRAAK, M.-J. 2000

L' Hostis (2008) felszíntérképe az USA id!tér relief térképe ( 5. ábra). A felület kartogrammon
a tér összehúzódás-kitágulásait érzékelteti, különböz! földrajzi pontok (USA nagyvárosai)
között különböz! közlekedési eszközökkel történ! közlekedés során. A köztes tér (az id!), a
harmadik dimenzióba vetül, a legrövidebb utat nem a síkban húzott egyenes adja.
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5. ábra: USA id!tér relief térképe. Forrás:L' HOSTIS 2008

A bemutatott modellek közös jellemz!je, hogy olyan felszíntérképek, melyek csak a
rácspontokról, diszkrét objektumokról adnak információt, terepi használatra, tájékozódásra
nem használhatók.
A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association, ICA)
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Geovizualizációs Bizottsága legutóbbi id! megjelenítéssel foglalkozó workshop-ját 2010-ben
Portugáliában rendezte „GeoVA(t) - Geospatial Visual Analytics: Focus on Time” címmel (a
következ!t 2012. szeptember közepén rendezik az USA-ban). Jim Thomas által vezetett
„GeoVA(t)” közösség célja, hogy olyan kutatásokat mutasson be, melyek
!

a különböz! tér-id!beli adatokkal való integrált m"veletekkel foglalkozik;

!

differenciált felhasználó csoportok támogatását vizsgálja a kognitív folyamatok
elemzésének eredményeinek felhasználásával;

!

könnyen használható szoftverek fejleszt ( ANDRIENKO et al. 2010 a).

A 2010-es munka eredménye a Journal of Location Based Service és a International of
Location Based Service által megjelentetett 35 absztrakt. Az összefoglaló ( ANDRIENKO et al.
2010 a) néhány kiemelked!en fontos kutatási irányt jelölt meg:
!

általános objektum modell létrehozása az egyes id! tulajdonságoknak megfelel!en
(ANDRIENKO at al. 2010 a, FAUCHER et al. 2010, TURDUKULOV et al. 2011, GUO et al. 2010),

!

új metódusok létrehozása, melyek integrálják a tér- és id! referált adatokat ( ANDRIENKO
et al. 2010 a, ANDRIENKO et al. 2010 b,),

!

vizuális metódusok és eszközök fejlesztése kiemelten fontos (például kritikus
állapotok, vészhelyzetek) alkalmazásokban ( ANDRIENKO et al. 2010 a, PAOLINO et al.
2010, MULTIMAKI et al. 2010).

Az id!geográfiai vizsgálatok egyik fontos eszköze, az ismert id!-tulajdonságú pontok közötti
térész leírásához az interpoláció. Downs a tradicionális mag s"r"ségbecslést és az
id!geográfiát integrálta kutatásában, mozgó pontnak tekinthet! objektum (esemény)
id!geográfiai s"r"ségbecslését KDE (Kerner density analysis) interpoláció segítségével
határozta meg. Módszere jól alkalmazható a „hot spot” (forró pont) analízisben, azon helyek
azonosítására, melyekben nagy az el!fordulási valószín"ség, például járványok, b"nözés mag
területeinek meghatározásához (DOWNS 2010).
A legfrissebb nemzetközi id!kutatások jellemz!je, hogy az id!, mint „megoldandó” paraméter
kerül az alkalmazott kutatások látószögébe.
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3.4. Torzított térképek

6. ábra: Krakkó várostérkép. Forrás: FARAGÓ I. 2012

Többféle okból és technikai megoldással torzított térképeket használnak a kartográfusok azért,
hogy a térben megjelen! objektumok egyszer"bben olvashatók legyenek a termékeiken.
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A nagyvárosokat hagyományosan torzított térképeken (egyidej"leg több, a városközpontot és
a perifériát eltér! méretarányban) ábrázolják, a s"r"bb tartalmú térképrészek könnyebb
olvashatósága érdekében. A különböz! mértékben kicsinyített részeket összefésülik, hogy az
olvasónak ne legyenek nehézségei a tájékozódásnál. A fenti probléma egyik vetületi úton
történ! megoldása a hamburgi Falk kiadó által kifejlesztett hiperboloid vetület ( 6. ábra),
melynek jellemz!je, hogy a térkép középpontjától kifelé haladva a méretarány kétharmadára–
felére csökken (FARAGÓ 2012).
Hasonló meggondolások mentén készült a buszhálózati „poliptérkép” („Octopus” bus map).
A térkép alapja egy kézzel készített hálózati térkép, melyen a zónákat színezéssel különítették
el egymástól, a s"r"nek ítélt hálózati részeket kinagyították. A szerkesztés alapelvei: a
központ (polip teste) torzításmentes maradjon, a központtól távolodva radiális irányban a
méretarány progresszívan csökkenjen, úgyhogy közben a „polip csápjai”, a hálózati vonalak
ne törjenek meg, folytonosak maradnak ( 7. ábra). A torzítás során a síkot síkra vetítik, a
transzformált pontok azimutjai nem változnak, több (különböz! relatív fontosságú) centrum
megadásával is elkészíthet! a térkép (MORRISON 1996).
A poliptérkép alkalmas terepi tájékozódásra, a szerkesztési meggondolásai jól felhasználhatók
olyan (utca)hálózati térkép elkészítéséhez, melynek torzítási jellemz!je az id! lesz.

7. ábra: Octopus két (Clydebank és Glasgow City Centre) központtal. Forrás:
MORRISON 1996
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3.5. Az id! ábrázolása térképen
Kartografálás során az id!t, az aktuálisan legfontosabb tulajdonsága:
!

az id!, mint id!pillanat;

!

az id!, mint id!tartam;

!

az id!, mint id!zóna;

!

az id!; mint távolság;

!

az id!t, mint térbeli kapcsolatok id!mértéke alapján feleltetjük meg térképi jellel ( 1.
táblázat).

Kategória

1. id!pillanat

Dimenzió
pont
vonal
felület

„Id! tulajdonság”
Egy pontszer" esemény id!pontja.
Esemény id!pontja, mely vonalas jellel
ábrázolt jelenséghez köt!dik
Felületi jellel ábrázolt jelenséghez
kapcsolódó id!pont.

pont

Folytonos esemény (eseménysor)
statikus pontja(i) / Id!pillanattokkal
megjelölt eseményfolyam

vonal

Folytonos esemény id! és térbeli
iránnyal

felület

Területhez köthet! jelenség id!pontjai

2. id!tartam

4.
id!távolság

5. térbeli
kapcsolatok,
mint
id!mérték
(Föld, mint
óralap)

A vonalas jelhez kapcsolódó id!címke
A felületi jelhez kapcsolódó id!címke
Pontszer" jelhez kapcsolódó id!tartamot
jelöl! id!címke / Id!címkék az egyes
id!pillanatokat jelöl! pontszer" jelekhez
kapcsolódóan / Sorrendet kifejez!
pontszer" szimbólumok minden egyes
megfelel! következ! id!pontban

felület

Esemény gyakorisága egy lokális
pontban / Standard id!zónák
Id!zónák határa / vonalas jellel ábrázolt
jelenség esemény gyakorisága
Id!zónák kiterjedése

Nyíl / Id!címkékkel megszakított vonal /
Vonalas jel fokozatos szélesítése
(szalagjel)
Azonos / különböz! felületi jelek sorozata
a térbeli és id!beli változásoknak
megfelel!en
A pontszer" jelhez kapcsolódó id!címke /
óra számlap / Id!címke
Vonalas jel id! címkével / Érték fokozatos
vonalas jel
Felületi jel

pont

Id!intervallum

Id!címke pontszer" jelnél / Pontszer" jel

pont
3. id!zónák

Szimbólum
A pontszer" jelhez kapcsolódó id!címke

vonal

felület
pont
vonal

Id!távolság lokális helyek között /
Id!távolság és irány lokális helyek
között
Régiók egyenl! távolságra
Id!beli hely
Id!beli irány

felület

Tér-id! egyenérték régiói

vonal

Izokrón / A vonalas jelhez kapcsolódó
id!címke / Nyílhoz kapcsolódó id!címke
Felületi jel az izokrónok között
Névleges pontszer" szimbólum
Névleges vonalas szimbólum
Névleges felületi szimbólum id!címkével

1. táblázat: Az id! kartografálása Vasiliev (1998) alapján.Forrás: saját szerk. 2012
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Magyar nyelven eddig még nem készült az id! térképi ábrázolásával foglalkozó összefoglaló
táblázat, az 1-3 id!kategóriát és térképi jelrendszerét a magyar tematikus kartográfia azonban
b!ségesen tárgyalja (KINGHAMMER & PAPP-VÁRY 1991) az itt felsorolt ábrázolandó entitások és
az ábrázolási módokhoz a magyar szakkifejezések rendelkezésemre álltak.
Az id!t öt alapkategóriára bontható a geográfiában, úgy, mint:
„1. Pillanat: egy esemény dátuma egy térben
2. Tartam: egy esemény folytonossága egy térben
3. Strukturált id!: az id! által szervezett vagy standardizált tér
4. Az id!, mint távolság: az id! használata a távolság mérésére
5. Tér, mint óra: a tér használata az id!mérésére” ( VASILIEV 1998) Az 1-3 kategória ábrázolása
és jelrendszere elterjedt a hazai kartográfiai gyakorlatban is. Az id!távolság, mint
id!kategória kiemelt jelent!ség" a dolgozat szempontjából, ezzel a térkép jelkulcsa fejezetben
foglalkozom. Az 5. id!kategória szimbólumaival találkozhatunk a korai közép-amerikai
térképeken, melyek kalendáriumok is voltak egyben ( HARLEY 1990, LEÓN-PORTILLA 1988).
Modern térképészetben nem jellemz! az ábrázolása, így a szimbólumrendszere sem elterjedt,
ezért magyarázatra szorul az 5. id!kategória táblázatban szerepl! leírásához használt fogalom:
Id!beli hely: A földrajzi tér jól (könnyen) beazonosítható pontjai, melyekhez (megfigyelések
alapján) id!pontok köthet!k, például: pontszer" jel azonosíthatja azt a terepi objektumot, ahol
a Nap nyugszik, illetve kel, így megjelenik a térképen Nyugat és a Kelet, mint id!beli hely.
Id!beli irányok: Egy pontból kiindulva megmutatják, hogy adott objektum milyen messze van
térben és id!ben, legismertebb térbeli irányok a földrajzi hosszúságok.
Tér-id! egyenérték régiók: A földrajzi tér olyan jól elkülöníthet!, körülhatárolható területei
amelyekhez id!pontok, id!intervallumok rendelhet!k, például: mez!gazdasági növények
növekedésének tematikus térképe, havi bontású kalendárium melléklettel ( ISACHENKO & WOLF
1967)
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3.6. A modern id!térképezés magyar vonatkozású kutatásai
A térképek között legnagyobb számban a jól leírt módszerrel szerkesztett izokrónokat
tartalmazókat találunk. A hazai geográfusok közül Prinz és Mendöl készített izokrónokat
tartalmazó térképeket els!ként közlekedésföldrajzi- ( PRINZ 1912, PRINZ 1914, PRINZ 1925,
MENDÖL 1931) és vonzáskörzet kutatáshoz (PRINZ 1933, HAJDÚ 1987).
Prinz Gyula ismerve és kritikusan szemlélve az id!-térképek 19. század végi–20. század eleji
irodalmát (Galton, Penck, Goetz, Maeuss, Krauske, Schjerning, Hassinger, Rieder) írja, hogy
„.az id! átszámításánál követett elv a biztosítéka a közlekedésföldrajzi térkép értékének”
(PRINZ 1912). Munkáiban az ebben az id!ben leírt izokrón térképezési módok (dinamikus-,
gyorsforgalmi-,

összforgalmi

izokrón

térképek)

közül

az

közlekedési

földrajz

követelményinek legmegfelel!bbet választotta, dinamikus izokrón térképeket készített, a
következ!ket szem el!tt tartva: „...haladásban eltöltött id! alatt megtett utat veszi
figyelembe...A f!súly nem a járm"vön, hanem az úton nyugszik.” (PRINZ 1912).
Nemes Nagy József „A tér a társadalomkutatásban” cím" könyvében az id!földrajz
kiindulópontjaként az egyéni életpálya vizsgálatát jelöli meg. A grafikonok a nemzetközi
irodalomban fellelhet! „space time cube” ábrázolási metódusához hasonlítanak ( NEMES NAGY
1998).

8. ábra: Magyarország közúthálózati id!tere Budapestr!l. Forrás: DUSEK & SZALKAI 2006
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9. ábra: Budapest és környéke egyéni és tömegközlekedési
id!terei. Forrás: Dusek & Szalkai 2006

10. ábra: A Budapest-Belváros déli
részének autós id!tere. Forrás:DUSEK &
SZALKAI 2006
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Szalkai, mint területfejleszt! geográfus, készített id!beli elérhet!ség munkatérképeket
vizsgálatainak alátámasztásához az ezredforduló elején ( Szalkai 2001, 2003). Dusek Tamás és
Szalkai Gábor közös tanulmányukban a nem földrajzi terek ábrázolási lehet!ségeivel
foglalkoznak. Az id!tér vizualizációját három különböz! szinten vizsgálták: (1)
Magyarország gyorsforgalmi -úthálózat fejlesztésének eredményeit ( 8. ábra), (2) Budapest és
környékének tömeg- és egyéni közlekedése nyújtotta lehet!ségeit ( 9. ábra) és (3) BudapestBelváros déli részének gyalogos és autós id!tér különbségei ( 10. ábra) bemutatásával (DUSEK
& SZALKAI 2006). Az (1) térkép Budapest központtal és a megyehatárok a legközelebbi
település id!távolságának megfelel!en torzítottan készült, két id!pontban (1990, 2006)
jellemz! közúti elérhet!ség összehasonlítására. A (2) BKV menetid! és járats"r"ségek
figyelembe vételével határozták meg Budapest határpontjainak id!távolságát. A környez!
települések elérhet!sége személygépkocsival való megközelítéshez szükséges id!b!l
származik. Ezen két id!teret ábrázolták egy kezd!ponttal egy ábrán. A (3) esetben a
mintaterület kiválasztásánál f! szempontok között szerepelt, hogy speciális közlekedési
helyzet" (sétálóutca, egyirányú utca, Duna) objektumok is megtalálhatók. A „gyalogos id!tér”
harmonikus utcahálózati képet mutat, ugyanezen terület autós id!tér képe a fent említett
objektumok miatt jelent!s mértékben torzult.

11. ábra: A megyehatárok interpolált helyzete a vasúti id!térben. Forrás:
DUSEK 2011
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Dusek 2011-ben a Területi Statisztikában megjelent cikkében a kétdimenziós regresszió
módszerének bemutatásához és népszer"sítéséhez készített vasúti id!tér térképeket ( 11. ábra)
(DUSEK 2011).
Brezsnyánszky „Geológiai id! a térképen” munkájába tematikus, geológiai, térképek
negyedik dimenziójának ábrázolásában utóbbi id!ben történt nemzetközileg bevezetett
változását írja le (a képz!dményeket minél id!sebbek, annál sötétebb színezéssel ábrázolják,
és indexelt id!címkével látják el) (BREZSNYÁNSZKY 2008).
GIS alkalmazásával több id!beliséggel, id!beli eléréssel foglalkozó kutatás zajlik, például
Bugya és Trócsányi kutatása a „Döntéstámogatás geoinformatikai eljárásokkal a hazai
ment!ellátás tervezésében” (BUGYA & TRÓCSÁNYI 2012), ám a térképi ábrázolás csak
másodlagos ezen munkákban. A hazai szakirodalomban Juhász tesz kísérletet, hogy
bemutassa a GIS-szel segített id!kezelés jelenlegi állapotképét, összefoglalva az id!adatok
feldolgozásának fejl!dését, négy szintet elkülönítve:
1. statikus állapot kép bemutatás,
2. id!sorba rendezett állapotképek,
3. a változások entitásként vagy objektumként történ! kezelése,
4. a folyamatok és események egyedi és komplex elemzése ( JUHÁSZ 2010).
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4. Adatok, felhasznált eszközök
4.1. Adatok
Az els! elemzéseket Baranya megye, illetve a Duna menti települések egy részével végeztem.
A települések, a megye közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok adatbázisból
származnak.
Pécs utcahálózatát a Open Street Map-b!l (OSM) svg vektoros formátumban exportáltam. Az
OSM térképei és adatai szabadon másolhatók, terjeszthet!k, továbbíthatók és átdolgozhatók
mindaddig, amíg fel vannak tüntetve az Open Street Map és közrem"köd!i [3]. Ezen el!nyök
és a térképek megfelel! részletessége és pontossága miatt esett a választásom erre az
adatforrásra.
Buszmegállók koordináta adatait a Pécsi Közlekedési Vállalattól kaptam meg 2009
márciusában. A város összes (használaton kívüli is) autóbuszmegállójának adatbázisát
megadták, névvel, járatszámmal és gömbi földrajzi koordinátával. Elérhet! lett volna
számomra az OSM adatbázisából is a buszmegállók koordinátája, azért nem ezt választottam
a munkámhoz, mert a letöltés id!pontjában (2009) nem volt teljes, nem minden buszmegállót
tartalmazott. A feldolgozás során a két helyr!l származó adatbázist (utak, megállók)
szinkronizálni kellett.

4.1.1. Alapadatok vizsgálata, átalakítása
A településszint" vizsgálatoknál felhasznált adatok nem igényeltek átalakítást a feldolgozásuk
el!tt. Az adatbázisból kellett leválogatni a vizsgált településeket.
A pécsi térkép elkészítésénél mindkét forrásból származó adatok közvetlen terepi GPS
méréseken felvettek, ezért nem volt szükség vetületi meggondolásokra felhasználásuk során.
Pécs OSM utcahálózata a munka szempontjából teljes, minden olyan közterületet tartalmaz,
amely kapcsolódik a városi buszközlekedéshez. A könnyebb feldolgozás és áttekinthet!ség
érdekében leválogattam azokat az utcákat, amelyeken menetrend szerinti járatok közlekednek,
létrehozva egy redukált utcahálózatot.
A buszmegállók adatbázisából töröltem azokat, amelyek ideiglenesek, csak helyközi járatok
használnak, vagy megsz"ntek, hogy csak a menetrendben ténylegesen szerepl! megállókat
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tartalmazza.
Vizuális interpretáció során derült ki, hogy a megállók nem minden esetben illeszkednek
pontosan az utakra.
Ennek többféle oka lehet:
!

a terepi felvétel során nem egy el!re jól meghatározott geometriai helyen (például
buszmegálló tábla) vették fel a koordináta adatokat, a megállók méretei nem
elhanyagolhatóak, amikor generalizálás során egy koordináta párral (ponttal) adjuk
meg !ket;

!

az utakat is változó módon, úttengely, útpadka vonalával digitalizálták.

A pontok grafikusan utakra illesztésével nem befolyásoljuk a kés!bbi térkép használhatóságát,
viszont a térinformatikai feldolgozást nagyban segíti, ezért ennek elvégzése szükséges volt az
el!készítési fázisban.
A menetid! adatok forrása a VOLÁN [2] és a PKV (2009. évi) hivatalos autóbusz
menetrendje.

4.2. Használt számítógépes eszközök
A dolgozat elkészítéséhez használt szoftvereket Mac OSX (10.6.0) környezetben, illetve a
Windows-os környezetet igényl!ket Sun VirtualBox 3.1.6 által emulált Windows xp-n
használtam.
Az adatok rendezéséhez, a számítások végzéséhez és a szövegszerkesztéshez a NeoOffice,
illetve a LibreOffice táblázatkezel! és szövegszerkeszt! programját alkalmaztam.
A megjelenítéshez és transzformáláshoz GIS programokat (Grass GIS 6.4, ArcGIS 10.0)
futtattam.
A kartografálást vektorgrafikus programban (CorelDraw 11) végeztem.
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5. Eredmények
A fejezetben az eredményeim bemutatására saját szerkesztés" ábrákat, térképeket használok,
melyek szerves részei a dolgozatnak (nem illusztrációk), a megértést is segítik, ezért számuk
és méretük a disszertációkban megszokottnál nagyobb. Sok esetben nem szorulnak szöveges
magyarázatra, mert önmaguk tartalmazzák az eredményeket grafikus módon.

5.1. Alapfogalmak
5.1.1. A vetítés és a méretarány kérdése

Munkámnak elvi alapját Klinghammer (1991) által használt meghatározás képezi, miszerint
„A térkép az eredeti (a valóság) egy modellje...”, ezt figyelembe véve a Földön lév!
távolságokat modellezem. A Föld felszínén található objektumok valamely jellemz!
pontjának, pontjainak képét egy képzetes síkon, az id!síkon ábrázolom. 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.

12. ábra: Vetítés az id!síkra. Forrás: saját
szerkesztés 2009
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A Föld felszínét gömbbel közelítem, a vizsgált területr!l készült térképen a gömbi
koordinátákkal megadott földrajzi pontokból, sík koordinátákkal jellemzett képpontok lesznek
(12. ábra).
A leképezési szabály pontonként egy, a pontra jellemz! paraméterrel (a vonatkozási ponttól
mért id!távolsággal, l. kés!bb) tér el egymástól.

5.1.2. Az id!lépték értelmezése
A méretarány a térképi hossz és a vetületi hossz hányadosa, a vetülettanban használt definíció
szerint (STEGENA 1988).
Az id!értelmezésekb!l csak a newtoni, abszolút és egyenletesen folyó id!t, és ennek
tulajdonságait emelem ki. Két id!pillanat (két esemény bekövetkezése) közötti különbség
mindig egy pozitív számmal megadható mennyiség. Ennek az iránnyal nem rendelkez!
mennyiségnek a térképen egy vízszintes távolságot feleltetek meg, azaz megadom, hogy egy
óra hány méternek felel meg: ez az id!távolság.
Az esettanulmányok során az id! és az id!távolság között lineáris kapcsolatot definiálok. Az
elemzések könnyebb elvégzése (a térképi és az id!távolságok összehasonlíthatóságának
praktikussága) indokolta egy tapasztalati tényez! ( A) bevezetését. A tapasztalati tényez!
értékét a fenti okok miatt úgy választottam az elemzések során, hogy az megegyezzen a
vizsgálatban részvev! közlekedési eszköz által egy perc alatt megtett átlagos úthosszal.
Az A tapasztalati tényez!, az a kvázi állandó, mely megmutatja, hogy a közlekedési járm"vek
egy id!egység alatt mennyi utat tesznek meg.
A menetid! értékének (t) és ezen állandó (A) szorzata az id!távolság(tS), vagyis
t S "t · A ,
amelynek nagyságrendje és dimenziója megegyezik a térképi távolságéval.
Az id!lépték az, amely megmutatja, hogy a térképen egy id!egység (perc, óra), hány
hosszúságegységnek (m, km) felel meg. A lépték ( I), a menetid! (t) és az id!távolság (tS)
hányadosa az id!síkon (1:1 méretarányban)
l"

t
tS

Levezetett térképeken az id!léptéket ( I) a méretarány (M) módosítja. 1 perc A#M méter.
Például egy M=1:100 000 térkép esetében I=1:[A# (1:100 000)]=100 000/A
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5.1.3. A leképezés peremfeltételei
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. A következ! két esettanulmányban a B, D és E pontokban leírtak
teljesülnek, a harmadikban az B',D és E.

5.1.4. Id!távolságok forrása a térképeken
Miért buszmenetrend segítségével készítem el a városközi és városi id!térképét?
A buszmenetrendben található menetid!k két megálló között a helyközi/városi közlekedésre
jellemz! átlagos id!távolságnak jól megfelel! id!különbségek, h a nem vesszük figyelembe az
átszálláshoz szükséges, illetve a csatlakozás megérkezéséig eltelt id!t, és az optimális
útvonalon „közlekedünk”, akkor két tetsz!leges (megálló) pont közötti id!ben mért távolság
megegyezik a megfelel! menetid!k összegével. Az így számított menetid!kb!l származtatott
id!távolságok függetlenek attól, hogy tömegközlekedés adataiból állítottam el!. Bármilyen
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más motoros (ugyanilyen átlagsebességgel haladni képes) járm"vel készült adatgy"jtés
id!adataiból a fentihez igen hasonló (megegyez!) id!távolságokat tudtam számolni.

5.2. Szerkesztés menete
5.2.1. Diszkrét pont helyének megszerkesztése az id!síkon
A vonatkoztatási pontot (O) összekötjük a vetítend! ponttal (T) így képezzük a ponthoz
tartozó vektort (vT). Az el!bbiekb!l képzett egységvektort ( eT) megszorozzuk az id!beli
távolsággal (t T), akkor ez a módosított vektor, v’T, ami kijelöli T pont új helyét T’-t (13. ábra).

13. ábra: Pont helyének megszerkesztése az id!síkon. Forrás: saját
szerkesztés 2009

A szerkesztés menetéb!l adódik, hogy T’ az OT félegyenesen helyezkedik el, helyzete az
id!lépték megválasztásától függ. Ha az id!távolság kisebb, mint a légvonalban mért távolság,
akkor az origóhoz közelebb, ha nagyobb, akkor az origótól messzebb kerül, mint az eredeti
helye.
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5.3. Földrajzi esettanulmány: Baranya megye településeinek elérési ideje
Pécsr!l
5.3.1. Mintaterület
Az els! vizsgálat során úgy választottam vonatkozási pontot és mintaterületet, hogy a
következ! speciális tulajdonságokkal rendelkezzen: a vonatkozási pont a vizsgált terület
magterületében helyezkedjen el, vizsgált pontok közel homogén eloszlásban vegyék körül.
A vizsgálat során a vonatkozási pont Pécs, a mintaterület pedig Baranya megye összes (300)
települése (14. ábra: 35. oldal). A térképen 2 az ábrázolt pontok a településeket szimbolizálják,
megadásuk a központok koordinátáival történik. Az egyéb ábrázolt földrajzi objektumok
(megyehatár, f!útvonalak, Mecsek, Duna) diszkrét töréspontjaival adottak.

5.3.2. Meggondolások
!

Az id!beli távolság (TT) legyen azon legkevesebb id!, amely alatt Pécsr!l el lehet
jutni a településre közúton menetrend szerinti buszjárattal (az eléréshez szükséges id!
tartalmazza a várakozási és az átszálláshoz szükséges id!ket is). Az id! adatok
homogenitását biztosítja a menetrend szerinti járat menetideje, mert ezeket azonos
szempontok, feltételek szerint alakították ki. Az egységességet biztosítja az is, hogy
minden település megközelíthet! (elérhet!) ezen a módon.

!

A település új helyének meghatározásánál nem vesszük figyelembe, hogy milyen úton
közelítjük meg.

Az esettanulmány során felmerül! kérdés: mikor mondhatjuk azt, hogy közúton, menetrend
szerinti járattal egy adott település elérhet!?
A térképezés során nem határoztam meg fels! limitet az id!beli távolságot illet!leg. Nem volt
olyan település, amelynek megközelítéséhez irreálisan sok id!re lett volna szükség (ugyan
megközelíthet! ezen a módon, de senki nem vállalkozna rá). Erre azért nem volt szükség,
mert a baranyai települések esetében (Pécst!l való távolságuk kevesebb, mint 60 km), az
elérési id! mindig kevesebb volt 3 óránál.
Azokban az esetekben, amikor
2 Az általam készített térképek északra vannak tájolva, az ett!l való eltérést külön jelzem.
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!

csak a beköt!útig lehet eljutni járm"vel (pl.: zsáktelepülések),

!

ha a szomszédos település a legközelebbi megállóhely,

!

ha a település határáig szállítja a busz az utasokat,

a vizsgálat során elérhet!nek tekintem a településeket, az elérési id! a fenti helyekig
kiszámítottal egyenl!nek vesszem.

5.3.3. A térkép szerkesztése
A térkép szerkesztése kétszeres vetítéssel történik. Az alaptérkép (els! vetítés után) Baranya
megye település hálózata (HD1972 Egységes Országos Vetület), a második vetítés a 11. ábrán
bemutatott módon történik.
A szerkesztés során a könnyebb számolás érdekében egy koordináta transzformációt
hajtottam végre a településeken úgy, hogy az origó Pécs legyen (Pécs(ux,uy)=(0,0)). Az x,y
koordináták EOV koordináták, az (ux,uy) a transzformált koordináták (2. táblázat).

Település
Pécs

T(perc)
[menetid!]

x(m)
[koordináta]

y(m)
[koordináta]

ux(m)
uy(m)
[koordináta] [koordináta]

0

588726

82931

0

0

Abaliget

39

578066

89237

-10660

6306

Adorjás

115

573621

56756

-15105

-26175

Ág

95

584970

106018

-3756

23087

Almamellék

94

559436

91202

-29290

8271

Almáskeresztúr

72

560964

86884

-27762

3953

Alsómocsolád

146

588306

107947

-420

25016

Alsószentmárton

78

592264

49881

3538

-33050

Apátvarasd

40

606288

93721

17562

10790

2. táblázat: Koordináta transzformáció (példák). Forrás: saját szerk. 2009

A táblázatban lév! menetid!k forrása a VOLÁN Hivatalos Autóbusz Menetrendje. A
menetid!nek, azt a legrövidebb megközelítési id!t vettem, ami alatt hétköznap (2009. január
6-án) és napközben elutazhatnánk Pécsr!l az adott településre. A menetrend bizonyos
napokon (például: a hetek utolsó iskolai el!adási napján, valamint a hetek els! iskolai
el!adási napját megel!z! napon vagy a hetek utolsó iskolai el!adási napján stb.) eltér, ezért
olyan napot választottam, aminek nincs a menetrend szempontjából speciális tulajdonsága [2].
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5.3.4. Az id!távolság
A pontok koordinátáiból számítható a vetületi távolságuk (s=OT) Pécst!l. Az id!távolság az a
térképen mérhet! (tehát hosszúság dimenziójú) távolság, amit a menetid!b!l származtatok.
Bevezetek egy tapasztalati állandót. Az állandó és a menetid! percben vett értékének szorzata
az id!távolság. Az állandó megválasztásánál figyelembe vettem, hogy az adott térképen az
id!távolságok jól összehasonlíthatók legyenek a térképi távolságokkal. Erre azért van
szükség, hogy az id!léptékes térkép elemzését, vizsgálatát adott esettanulmány során könnyen
el lehessen végezni.
A tapasztalati állandót úgy választottam, hogy a segítségével meghatározott id!távolság
(TT=OT’) (3. táblázat) Pécs 15 kilométeres körzetében, a napi ingázásban jelent!sen szerepl!
(BAJMÓCY & SZEBÉNYI 2007), jól vagy átlagosan megközelíthet! települések (Kozármisleny,
Keszü, Pellérd, Gyód, Mánfa) esetében ne jelent!sen térjen el a légvonalban mért távolság
mér!számától. Megfigyelhetjük, hogy légvonalban Pécst!l legtávolabb lév! két település
(Zádor, Fels!szentmárton) esetében sem számottev! a különbség a két fajta módon definiált
távolság között.
A tapasztalati állandót 500 m-nek választottam.

Település
Pécs
Kozármisleny
Keszü
Pellérd
Gyód
Mánfa
Zádor
Fels!szentmárton

ux(m)
uy(m)
[koordináta
[koordináta]
]
0
0
3135
-6720
-5032
-8212
-7929
-5838
-5913
-9876
-745
8088
-46360
-13493
-42890
-25441

s(m)
[távolság]
0
7415,30
9631,09
9846,38
11510,82
8122,24
48283,65
49867,79

T(perc)
[menetid!]

TT(m)
[id!távolság]

0
10
18
17
20
21
96
99

0
5000
9000
8500
10000
10500
48000
49500

3. táblázat: Id!távolság számítása (példák). Forrás: saját szerk. 2009

Az id!távolságból az id!lépték meghatározható: az id!síkon (1:1 méretarányban) 1 perc
egyenl! 500 méterrel. Levezetett térképeken a méretarány határozza meg az id!lépték
változását, például:
1:100 000 méretarányú térképnél 1 percnek 500 m/100 000 = 5·10-3 m = 5 mm felel meg.
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5.3.5. Települések az id!síkon
Miután a település koordinátákból ( ux,uy) számolt irányszög tangensekb!l (tg(")=uy/ux),
meghatároztuk a (") szögek szögfüggvényeit (sin( "), cos(")), kiszámíthattuk a települések
koordinátáit az id!síkon (4. táblázat):
X1=TT· cos(")
Y1= TT· sin(")

Település
Pécs

ux(m)
[koordináta]

uy(m)
[koordináta]

0

0

Abaliget

-10660

Adorjás

-15105

tg(") sin(") cos(")

X1(m)
[koordináta]

Y1(m)
[koordináta]

0

0

0

-0,86

0,51

19500

9928,28

-16783,30

0,58

0,50

0,87

57500

-49802,34

-28739,81

-3756

23087 -0,16

-0,16

0,99

47500

46883,60

-7627,44

Almamellék

-29290

8271 -3,54

-0,96

0,27

47000

12772,53

-45231,21

Almáskeresztúr

-27762

3953 -7,02

-0,99

0,14

36000

5074,81

-35640,51

-420

25016 -0,02

-0,02

1,00

73000

72989,71

-1225,44

3538

-33050 -0,11

-0,11

0,99

39000

38778,44

-4151,23

0,85

0,52

20000

10469,71

17040,69

Ág

Alsómocsolád
Alsószentmárton
Apátvarasd

17562

6306 -1,69

TT(m)
[Id!távolság]

-26175

10790

1,63

4. táblázat: Települések koordinátái az id!síkon (példák). Forrás: saját szerk. 2009

A táblázat az origót (Pécs), és néhány példát (a bet"rendbe állított települések közül az els!
nyolcat) mutat be a számítás menetére.
A települések eredeti (a második vetítés el!tti képe) ( 14. ábra) elhelyezkedéséhez képest
markáns változást tapasztalunk, ha szemügyre vesszük a könnyebb összehasonlítás érdekében
az eredeti (transzformálást megel!z!) megyehatárt is feltüntet!, az id!síkon kirajzolódó
településhálózati térképet (15. ábra).
A 16. ábra egy klasszikus izokrón térkép, a színek Pécst!l azonos utazási id!re lév!
területeket jelölik. Az elérési id!k által készült térkép ( 17. ábra) az id!térben lév!
településeket mutatja be. A térképen az origó körüli koncentrikus körök jelölnék ki, ideális
esetben, az azonos id!távolságú zónákat, azonban Pécst!l távolodva egyre inkább
módosulnak, szétnyílnak, ami az elérési id!ket módosító tényez!k hatása.

34

14. ábra: Baranya megye települései. Forrás: saját
szerkesztés 2009

15. ábra: Baranya megye település hálózata az id!térben,
megyekontúrral. Forrás:saját szerk. 2009
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16. ábra: Az eredeti településhálózat és az elérési id!k (minél sötétebb
annál több id!re van szükség a település megközelítéséhez). Forrás:saját
szerk. 2009

17. ábra: Az elérési id! alapján készült id!
felszín térkép (a transzformált településekkel
és az eredeti úthálózattal). Forrás: saját
szerk. 2009
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A települések képeinek jó része az eredeti megyehatár képén kívüli területekre esik, és többek
távolsága a határtól, a megye méreteivel megegyez! nagyságú.
A f!közlekedési utakat (egy- és két számjegy"ek) is tartalmazó térképet ( 17. ábra) elemezve
arra jutottam, hogy azok a települések kerültek az id!léptékes ábrázolás során messze az
origótól (vonatkoztatási ponttól), amelyek a f! közlekedési folyosók által határolt térrészek
közötti területen vannak
A f!közlekedési utak mentén elhelyezked! községek helyei az id!síkon nem térnek el
markánsan az eredetit!l, egyéb körülmények (az út min!sége, domborzati viszonyok)
befolyásolhatják, hogy Pécshez kissé közelebb vagy messzebb kerültek légvonalban. Két út
által határolt térrészben lév! településeknél annál valószín"bb, hogy id!távolsága jelent!sen
n!, minél messzebb van az utaktól és a központtól (17-18. ábra).

Település
Távolság [m] Id!távolság [m]
Szentkatalin
18806,01
33500
Varga
19727,19
34000
Ibafa
23231,39
65500
Ivánbattyán
23717,15
96500
Alsómocsolád
25019,53
73000
Horváthertelend
27316,83
67500
Csebény
27652,05
64500
Nagyhajmás
31732,21
67500
Mekényes
34042,69
70500
Okorág
34429,57
77000
5. táblázat: Települések távolsága és id!távolsága Pécst!l
Forrás: saját szerk. 2009

Az utak által határolt térrészekben lév! települések id!térben lév! helyének és a két távolság
(id!- és légvonalban mért) arányának kapcsolatát vizsgáltam.
A fenti táblázatban (5. táblázat) azon településeket soroltam fel (légvonalbeli távolságuk
szerint csoportosítva), melyek id!távolságának és légvonalban mért távolságának aránya a
legnagyobb, a két távolság hányadosát tekintve.
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18. ábra: Települések, melyek távol kerültek Pécst!l (piros)
az id!térben: a megyehatáron „kívül” (fekete), a
transzformáció el!tt légvonalban mért távolságuk
többszörösére (szürke körrel jelölve) Forrás: saját szerk.
2009

Ez az érték Okorágnál több, mint kett!, de még Szentkatalin esetében is másfélszeres. Ezen
települések között nincsenek olyanok, melyek Pécst!l mért távolsága kisebb lenne 15 km-nél
vagy nagyobb lenne 35 km-nél. Ha a települések távolsága a kicsi (15 km-nél kisebb), illetve
a nagy (35 km-nél nagyobb) tartományba esik, akkor az id!távolságuk nem mutat jelent!s
eltérést a légvonalban mért távolságukhoz képest. A középs! tartományban (15 km-nél
nagyobb és 35 km-nél kisebb) viszont jelent!s számú (55 darab) település id!távolsága
növekszik oly mértékben, hogy a megyehatáron „kívülre” (a távolság lépték" térképen rajzolt
megyehatáron kívül) kerül (18. ábra).
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5.4. Földrajzi esettanulmány: A Duna két partjának elérési ideje

19. ábra: A Duna menti települések. Forrás:saját
szerk. 2009

Az el!z! vizsgálatban felmerült, hogy a természeti akadályoknak hatása van az id!térre,
ennek tényét szeretném igazolni a második esettanulmányban, ahol a kiemelt természeti
akadály a Duna. Ezért a következ! speciális tulajdonságokkal rendelkez! településeket
választottam: a vizsgált települések közvetlenül a Duna jobb-, illetve bal partján helyezkednek
el, a vonatkoztatási pontnak választott települések közel azonos (közlekedési, település
földrajzi, közigazgatási) tulajdonságokkal rendelkeznek. A vizsgálatban a két vonatkoztatási
pont: Pécs és Kecskemét. A mintaterület 54 településb!l áll ( 19. ábra).
5.4.1. Duna menti települések vizsgálati terület
A menetid!k meghatározása és a vetítési számítások is az el!bbi vizsgálatban megismert
módon történtek. Az id!távolság számításához használt állandót (a két vizsgálat homogenitása
érdekében) ismét 500 méternek vettem.
Mindkét vonatkoztatási ponthoz külön-külön megrajzoltam az id!síkon lév! településhálózat
képét. Már a névrajzzal megjelenített település mintázat is mutatja a térbeli távolságtól eltér!
id!távolság helyzetét a településeknek. Ez különösen szembet"n! Kecskemét kezd!pontból
kirajzolt id!tér esetén (20-21. ábra).
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20. ábra: Települések az id!térben, Kecskemét
központtal. Forrás:saját szerk. 2009

21. ábra: Települések az id!térben, Pécs
központtal. Forrás:saját szerk. 2009
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5.4.2. Az id!távolság és távolság összehasonlítása oszlopdiagrammal

22. ábra: Települések az id!térben,
Kecskemét központtal (az id!távolság
sötét-,a légvonalban mért távolság világos
színnel). Forrás:saját szerk. 2009

23. ábra: Települések az id!térben, Pécs
központtal (az id!távolság sötét-,a
légvonalban mért távolság világos
színnel). Forrás:saját szerk. 2009

Kecskemét origójú transzformáció során az id! távolságok jellemz!en kisebbek lettek, mint a
légvonalban mért távolságok (22. ábra). Szinte teljesen megtartva az eredeti település hálózati
tulajdonságait „közeledtek” Kecskeméthez. A 23. ábrán látható, hogy Pécs vonatkoztatási
kezd!pont esetén nem érvényesek a másik id!térr!l leírtak. Több település esetében, a
vizsgált terület DK-i részén jellemz!en, az id!távolságok nagyobbak, mint a légvonalban
mértek, míg a terület többi részén a Kecskemét kezd!pontú vizsgálathoz hasonlóan alakul,
ezért pécsi id!tér képe jelent!s eltérést mutat, mint a kecskeméti (id!tér), mint az eredeti
(távolság lépték") mintázathoz képest.
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5.4.3. Az elérési id!különbség és a települések képe az id!térben

24. ábra: Elérési id! különbség térkép(a számok központokhoz tartozó menetid!
különbségek abszolút értéke percben) Forrás:saját szerk. 2009

Az elérési id! különbséget, az egyes településekhez tartozó központokból mért menetidejének
különbségének abszolút értéke. Például Baja Pécsr!l 95 perc alatt közelíthet! meg, míg
Kecskemétr!l 131 perc alatt, a két id! különbségének abszolút értéke 36 perc.
Az elérési id! különbség térképr!l (24. ábra) leolvasható, melyik település melyik origóhoz
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van közelebb id!ben, és látható, hogy az elérési id! nem szimmetrikus (azaz ugyanazon
útszakaszon oda–vissza viszonylatban az utazáshoz szükséges id! eltér egymástól, lásd Pécs
és Kecskemét esetében az egymástól való távolság 15 perccel tér el az iránytól függ!en ).
A két origójú esettanulmány kapcsán egy találkozási id!tér pont (time-space-point,
továbbiakban TSP) adódott, azaz egy település (Érsekcsanád) esetén nulla az elérési id!
különbség. További esettanulmányok elkészítését és földrajzi kutatásokat indukálhat ez a
vizsgálat. A feltehet! kérdések között lehet, hogy milyen kapcsolat van a TSP száma és
elhelyezkedése, illetve a vizsgált terület és települések között. Ezek a TSP települések
lehetnek a tér azon lokalizált pontjai, ahol meghúzhatjuk a két vonzáskörzet határát, vagy
kijelölhetünk lokális vagy regionális közlekedési vagy egyéb elosztó központokat.
Összefoglalva a második esettanulmányban vizsgáltakat (25. ábra) a két id!teret együtt
ábrázoltam, a Duna vázlatos képeit (mindkét origóra vonatkozóan) a folyóparti településeket
összeköt! szaggatott törött vonalként ábrázoltam, Pécs kezd!pont esetén piros, Kecskemét
kezd!pontnál kék színnel.
A két esettanulmány (Baranya megye településeinek elérési ideje Pécsr!l; Duna két partjának
elérési ideje) eredményei:
Speciális tulajdonságú vizsgálati terület (Baranya megye: közel szabályos kör alakú, Pécs: a
vetítés kezd!pont a középpontban) esetén az id!teret módosítják a közlekedés szempontjából
nem elhanyagolható feltételek, mint például az utak s"r"sége és min!sége, a természeti
akadályok (domborzat). Ezeket a módosító körülményeket mindig figyelembe kell venni.
Feltevésem a vizsgálat során beigazolódott, mivel azonos feltételekkel kiválasztott origók
esetén (Pécs, Kecskemét), az id!tér jelent!sen eltérhet egymástól az utazási id!k
aszimmetriája miatt.
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25. 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
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5.5. Esettanulmány: Pécs redukált utcahálózata id!tér térképen
5.5.1. Az id!távolság számítása
Az el!z! két esettanulmányban már tárgyalt számítási metódust alkalmaztam e vizsgálat során
is. Az id!tér térkép vázát a helyi buszközlekedés megállói adják, pontonkénti vetítéssel. Az
egyes megállókhoz rendelhet! id!távolságokat a 2009. évi menetrendben található menetid!k
alapján számoltam.
Az elérési id! számításának nehézségét nem a vizsgálatban részvev! megállók száma (270
darab) okozta (ez kevesebb, mint az els! esettanulmányban a települések száma), hanem a
városi közlekedés több pólusú jellege. A pécsi helyi közlekedésnek több csomópontja, négy
nagyobb végállomása van (Budai vám, Kertváros, Vasútállomás, Uránváros). Bármely két
pont közötti id!távolság számítása során a legrövidebb elérési id!t kerestem. Ha gráfként
értelmezném a buszmegállók rendszerét könnyen automatizálható lenne az id!távolság
számítás, de ezt nem lehetséges, mert két megálló között többféle és menetid!ben eltér!
útvonal lehetséges. A Grass GIS térinformatikai program „ v.net.timetable” modulja [1] a
leírása alapján az id!ben legrövidebb „ösvényt” keresi meg két pont között egy menetrend
(akár egy általános buszmenetrend) adatai alapján. A Grass erre fejlesztett tematikus modulja
csak egy speciális formátumú (GTFS) adatbázist tud kezelni, az id!adatokat ebbe a
formátumba kell átalakítani, utána elvileg lehetséges az id!távolságok kiszámítása. Az
ArcGIS Network Analyst nem vehet! rá ezen probléma automatizált megoldására jelenleg,
ezért a számításokat manuálisan végeztem. Többszörösen ellen!riztem az eredményeket, a
térképek kirajzolása után a problémásnak t"n! helyeken (utak hirtelen irányváltása,
szögletessé válása) újra számoltam, de így is maradhattak benne számítási hibák, azonban
ezek már jelent!sen nem módosítják a grafikus eredményt. A végs! (jó)megoldást a megfelel!
automatizálási lehet!ség adhatja.

5.5.2. A kezd!pont kiválasztása
Az újabb városszerkezeti kutatások ( TRÓCSÁNYI & STEFÁN 2009) szerint ugyan Pécs
térszerkezete átalakult, de a központja megmaradt, nem helyez!dött át, ezért vonatkoztatási
pontnak (kezd!pontnak) a „régi” városközpontot, a Széchenyi teret választottam. A fent
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említett közlekedési pólusok is szóba kerülhettek volna, mint origók. Ezek közül három a
város perifériáján helyezkedik el, emiatt az id!térben készült térképen nagy mértékben
torzulna az utcák képe (l. kés!bb „Travel Time Tube Map”), ezt szerettem volna elkerülni
azért, hogy a térképolvasónak könnyebb legyen az id!léptékes térkép értelmezése, olvasása,
ezért csak a „Vasútállomás” megálló kezd!pont (kontrollpontként) szerepel a vizsgálatomban.

5.5.3. A matematikai egyenletek
Az els! esettanulmányban grafikusan (11. ábra) és táblázatban (2-4. táblázat) bemutatott térid! transzformáció felírható zárt matematikai képlettel, ahol minden ponthoz tartozik egy az
origótól és pont megközelítési tulajdonságaitól függ! matematikailag pontosan nem, csak
közelít!leg leírható (a szomszédos pontok id!tulajdonságából interpolálással számítható)
változó, az id!távolság.
Mivel az id!távolság a koordinátáktól független változó, ezért ezek az egyenletek nem
vetületi egyenletek. A segítségükkel számolt transzformáció nem vetület.
Ha a térrész, amin a transzformációt végrehajtjuk síknak tekinthet!, akkor a transzformált
pontok koordinátái:
x ' " x 0#

$ x 0%x &

'$ x %x & #$ y % y&
2

0

y ' " y 0#

2

·t

0

$ y 0 % y&

' $ x %x & #$ y % y &
2

0

2

·t ,

0

ahol (x0, y0) az origó koordinátája, t az (x, y) ponthoz tartozó id!távolság.
Ha nem tekinthet! síknak a transzformált térrész, akkor gömbi távolságokkal kell számolni, a
transzformált pontok koordinátáit a következ! egyenletekkel lehet meghatározni:

# ' "# 0#
$' "$0#

$# 0%#&
·t ,
d

$ $0% $&
· t , ahol
d

d "R · arccos$cos $90∘ %# 0& cos $90∘ %# &#sin$90 ∘ %# 0 &sin $90∘ %# &cos $ $0 %$&& ,
($0, %0) az origó gömbi koordinátája, t a ($, %) koordinátájú ponthoz tartozó id!távolság.
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5.5.4. Pécs utcahálózatának megjelenítése id!térben
A buszmegállók rendelkeznek az els! esettanulmányban megadott módon számolható
koordinátákkal az id!térben. Ahhoz, hogy Pécs várostérkép-vázlatát elkészítsem

az

utcahálózatot is transzformálnom kellett. A transzformációt erre a célra írt (A) , illetve GIS
(B) program segítségével végeztem. A program megírásában Bötkös Tamás, a ArcGIS-ben
való munkában Halmai Ákos volt segítségemre.
A képpontok torzítása egy egyszer! program segítségével (A)
Az alapadatok: az utcahálózat vektoros (kml) állományban és az id!térbe torzított
buszmegálló koordináták.
A program egy perl script (l. melléklet) volt, amellyel az eredeti utcahálózatot
transzformáltam. A támpontok az egyes megállók koordinátái voltak, az utcák futását úgy
kellett torzítani, hogy a buszmegállók által kijelölt id!tér torzításnak megfeleljenek.
A program m"ködése:
A beolvasott utcahálózat pontkoordinátái (kml fájl) a buszmegállók eredeti-, majd id!térbeli
koordinátáit eredményezi.
Az eredeti koordináták alapján a program minden megállót hozzárendelt, ahhoz az
útszakaszhoz, amelyiken fekszik.
A kiszámolt buszmegállók eltolási vektorai alapján az utcahálózat torzítása kivitelezhet!. A
program minden egyes utcaszakasz végpontra megkereste az útszakaszra es! legközelebbi
megállókat, és a vektorok hosszának súlyozott átlagával eltolta a végpont koordinátákat sugár
irányba (állandó azimuttal).
A legközelebbi megálló meghatározása egy tetsz!legesen megadható sugarú körön belül
történt (2500 m volt).
Ha egy pont közelében az adott sugáron belül nem található egyetlen megálló sem, akkor a
program megkereste a legközelebbi megállót, és annak vette az eltolás vektorát. Ha több
megállót is található az útpont körzetében, akkor ez eltolás mértéke az egyes megállók eltolás
vektorának abszolút értékeinek távolsággal súlyozott átlagaként állt el!.
Az így megkapott, torzított szakaszvégpont rendszert a program elmentette kml formátumban.
Az eredmény GIS programban (Grass-ban) megjeleníthet! volt ( 26. ábra).
A piros nyilak a buszmegállók eredeti és vetített képét kötik össze. A nyilak iránya jelzi, hogy
adott pont közelebb vagy távolabb került az origóhoz képest (Széchenyi tér). A program
hiányosságait jól szemlélteti, hogy a ponthiányos térrészb!l (a város DK-i része) behúzza a
megállókat az origóba. A vetített pontokat sorrendbe összekötve látható az új úthálózat képe.
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26. ábra: Az eltolás vektorok megjelenítése Grass-ban. Forrás: saját szerk. 2010

Az utcahálózat képe a két különböz! kezd!pont esetén az id!térben ( 27-28. ábra) nagyon
hasonló: a K–NY-i tengely (6. sz f!út) mentén az utcák felismerhet!en rajzolódnak ki, míg az
É–D-i tengely mentén (TV-torony–Málom) az utak f"részfogassá válnak a nagy (id!)távolsági
ugrások miatt. Egyes, a valós térben nem keresztez!d! utak az id!térben metszik egymást, a
topológiát nem tartja meg a transzformáció során az úthálózat.
Ezen tulajdonságok ellenére is megállapítható, hogy a Széchenyi tér kezd!pontú vetítés során
kirajzolódó hálózat képe emlékeztet jobban a távolságlépték" várostérkép úthálózatára. A
továbbiakban csak ebb!l a kezd!pontból végeztem a számításokat.
A modell lehet!vé teszi, hogy a kezd!pontnak bármelyik buszmegállót/buszvégállomást is
válasszam, a kirajzolódó hálózati kép alkalmas lehet lokális elérhet!ség, helyi vonzáskörzet
elemzésekhez. Vizsgálatok is végezhet!k a kirajzolódó id!tér szerkezeti ábrák segítségével
arra vonatkozólag, hogy különböz! pontokban elhelyezett lehetséges autóbusz elosztó
központok közül, melyek üzemeltetése lenne id!ben gazdaságosabb.
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27. ábra: Pécs utca hálózata buszmegállókkal id!térben, Széchenyi
tér központtal. Forrás: saját szerk. 2010

28. ábra: Pécs utca hálózata buszmegállókkal id!térben,
Vasútállomás központtal. Forrás: saját szerk. 2010

49

Torzítás GIS szoftver segítségével (B)
A további eszközök kipróbálását a topológia megtartásának igénye indukálta, annak ellenére,
hogy ez a transzformáció csak speciális esetekben illeszkedéstartó.
A topológia megtartása nem minden esetben elérhet! (megvalósítható) igény, az els!
fejezetben

tárgyalt

Budapest-Belváros

autós

id!tér

kialakításakor

az

elérhet!ség

aszimmetriájából (forgalom el!l elzárt utak, egyirányú utcák, a Duna, mint természeti
akadály) adódott a jelent!sen torzult és kifordított utcahálózati kép. Pécs id!tér térképének
elkészítésekor az alapfeltételeket úgy határoztam meg, hogy ezek lehet!vé tegyék a
távolságlépték" térképekhez hasonló utcahálózati képet mutató városrajz elkészítését. Az
alapfeltételek alkalmazása során redukált úthálózat minden pontját érinti helyi közlekedésben
résztvev! járat; az id!távolság számításakor átszállásos megközelítés esetén a menetid!
hosszakat összegeztem, viszont nem vettem figyelembe a várakozási id!t és a járats"r"séget,
így a megközelítés ideje szempontjából olyan homogén adatbázist kaptam, ami független a
tömegközlekedés korlátaitól, bármilyen motoros közlekedési eszközzel történ! közlekedés
esetén hasonló id!teret kapnánk.
(1) Az ArcGIS speciális editora a „rubbersheet” (gumileped!), olyan transzformáció, amellyel
vektoros rétegeket igazíthatunk egymásra, hasonlóan, mint a raszteres állományok
georeferálása.

29. ábra: A buszmegállók transzformálás el!tti (pont) és transzformálás utáni
(x) képe. Forrás: saját szerk. 2010
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A feladat során a transzformálni kívánt utcahálózat jellemz! pontjainak koordinátáit és a
torzítás utáni koordinátákat kell beolvasni, így automatizálható a folyamat (ArcGIS Help).
Az ábrákon az eredeti és transzformált pontok képe ( 29. ábra), a transzformálás iránya
nyilakkal jelölve (30. ábra) és az utcahálózat az id!térben, azaz a folyamat eredménye ( 31.
ábra) látható.
A módszer jól alkalmazható abban az esetben ha elegend!, de nem túl sok pont áll
rendelkezésre a transzformáció elvégzésére. Abban az esetben, ha nem csak geometriai
illesztés a cél, az id!tér matematikai módszerrel való el!állítása a célravezet!bb.

30. ábra: A megállók „elmozdulásának” iránya a transzformáció során
(nyilakkal jelölve). Forrás:saját szerk. 2010
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31. ábra: Az utcahálózat id!térben „rubbersheet” módszerrel.
Forrás: saját szerk. 2010

32. ábra: Pécs id!térképe. Forrás: saját szerk. 2012
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(2) Pécs utcahálózatának id!tér megjelenítését lineáris interpoláció alkalmazásával végeztem.
A buszmegállók és hozzájuk tartozó id!távolság, mint harmadik dimenzió segítségével
megrajzoltam Pécs id!távolság térképét ( 32. ábra). Az ábrán a színek a tematikus
térképeknek megfelel!en csak lehatárolási szerepet hordoznak. Az eddig id!adattal nem
rendelkez! köztes pontokhoz is tudtam már harmadik (id! dimenzió) koordinátát rendelni,
amely felhasználásával már számítható volt a transzformáció utáni síkkoordináta.

33. ábra: Pécs transzformált utcahálózata. Forrás: saját szerk. 2012

A gyakorlatban a következ! lépéseket kellett végrehajtani:
!

Az utcahálózatot alkotó vonalakat (10 m-ként) pontok sokaságává alakítottam.

!

IDW (inverse distance weighted) interpolációval létrehoztam a város id!-relief
térképét (34. ábra).
Az id!-relief térképeken a pontokhoz tartozó id! szakadatot, a domborzatnál
megszokott felszín ábrázoláshoz hasonlóan mutatom be. Az elnevezést a két entitás
(id!-magasság) a síkban való megjelenítési lehet!ségeinek korlátja adja.
IDW interpoláció raszter felületet hoz létre távolság inverzének súlyozásának
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technikájával. Egy-egy ponthoz úgy számítja ki az ismert érték" pontokból az
id!értéket, hogy minél közelebb esik egy ismert ponthoz, annál inkább (nagyobb
súllyal), minél távolabb esik, annál kevésbé (kisebb súllyal) befolyásolja az
interpolált értékét.
Ez a számítás hasonlít az (A) programmal leírtakhoz, de teljesebb, mert a sík
minden pontjára elvégzi az interpolációt.
!

A pontok harmadik (z) koordinátája segítségével kiszámoltam az új (id!tér)
síkkoordinátájukat.

!

A transzformált ponthalmazt visszaalakítottam vonalas objektumokká ( 33. ábra).

Ismételten végrehajtottam egy IDW interpolációt, a transzformált ponthalmazból állítottam
el! Pécs id!távolság (id!tér) felületét ( 34. ábra). A második interpoláció az id!tér
szemléltetésére, grafikus megjelenítésére és a számítási el!zmények vizuális ellen!rzésére
szolgál. Azt vártam, hogy az id!tér a kezd!pont körül koncentrikus köröket rajzoljon ki (a
pontok transzformációjából ez következne). Az ábrán az origótól távolodva egyre
szabálytalanabbá válnak a körívek, majd szét is nyílnak. Az utak, illetve megállók száma
bizonyos térrészekben igen kicsi, és az interpoláció módjából (több pont figyelembe vétele)
következik, hogy ez a kép rajzolódott ki. Ha a felvett pontok (id!adattal rendelkez!
alappontok) homogénen helyezkednének el (ahogy ez több publikált munkában olvashatjuk
(AHMED & MILLER 2007)), az id!relief képe szabályossá válna, azaz egyre pontosabb
id!értékeket rendelhetnék a köztes térrészek pontjaihoz. A kés!bbi kutatások során mérlegelés
tárgya lesz, hogy a viszonylag gyorsan feldolgozható adatbázis felhasználásával pontatlanabb,
vagy a rácsháló s"rítése miatt lassabbá váló, de pontosabb elemzési utat választom.
A GIS programban található kartográfiai eszközök (Cartography Tools) közül a simítást
használtam az utak futásának „fésülésére”, hogy el!készíthessem a rajzot térkép készítésre.
Erre a lépésre azért volt szükség, mert az interpoláció paramétereinek beállításakor, arra
törekedtem, hogy minél pontosabb legyen a számítás, ez viszont azt eredményezte, hogy az
utak „rezg!ssé” váltak (35-36. ábra).
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34. ábra: Pécs id! relief térképe. Forrás: saját szerk. 2012

35. ábra: Úthálózat simítás el!tt. Forrás: saját szerk. 2010
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36. ábra: Úthálózat simítás után. Forrás: saját szerk. 2010

37. ábra: Pécs id!tér felszíne és transzformált utcahálózat
térképe. Forrás: saját szerk. 2012
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38. ábra: Pécs id!-tér felszíne és transzformált utcahálózat
térképe, a megállók nevével Forrás: saját szerk. 2012

Az 37-38. ábrán a várostérkép elkészítésekor felhasznált térképi alapok láthatók. Ezek a
térképek a kutatásom részeredményei, mert a megjelölt transzformációs eszközök közül a
célnak leginkább megfelel! alkalmazásával készült, melyb!l kartografált térkép állítható el!.
A 37-38. ábra névrajzát, valamint ott ábrázolt buszmegállókat és az utakat használom a „id!
térkép” elkészítéséhez. A várostérkép térképtükörben található további rajzi elemeket egyéb
térképi aktualizálási alapanyagok és a városi buszmenetrend felhasználásával ábrázoltam.
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5.6. Az id!tér térkép megjelenítési lehet!ségei
5.6.1. Statikus monitor térképek
Az id!térbe transzformált térképek, mint monitor térképek már megtalálhatók az interneten.
Ilyen például az el!z!ekben már említett „Travel Time Tube Map” (továbbiakban TTTM). A
TTTM a Londoni metró közlekedési útvonalakat bemutató interaktív térkép.
Sematizált közlekedési térkép megjelenés", melyen a metróvonalakat színnel különbözteti
meg, az állomásokat pontszer" jellel (körrel) jelöli. Az alap (kiindulási) ábra egy
távolságlépték" térkép (40. ábra), vonalas léptékkel. Legördül! menüb!l lehet kiválasztani,
hogy melyik állomásból, mint központból szeretnénk kirajzoltatni a hálózat id!tér képét. Az
id!léptékes térkép hátterét a vetítési központ körül egyenl! id!távolságra (10 perc) rajzolt
koncentrikus körök adják. A térképen vonalas id!léptéket is találunk ( 41-43. ábra). A TTTM
Processing program segítségével készült. A szerz! a honlapon továbbfejlesztési irányként
jelöli meg többek között, két kiválasztott állomás közötti legrövidebb útvonal és a londoni
közlekedésben használatos kártya-zónák és a közlekedést segít! objektumok megjelenítését
[5].
A TTTM segítségével lehet!ségem volt, hogy vizuálisan könnyedén (id!igényes számítási
folyamatot mell!zve) megbizonyosodjak arról, hogy az id!térben a központi helyen lév!
origóból végzett tér-id! transzformáció eredményez olyan id!térképet, mely felhasználható az
átlagos térképolvasó számára bevezethet! speciális (id!) távolságú térkép készítésére. Az 41.
és 42. ábrákon a vonalhálózat képe nagy mértékben torzult, míg a 43. ábrán lév! nagyon
hasonlít a távolság lépték" térképére. Az el!bbi kett! a város peremén lév! megállók, az
utóbbi London központjában lév!.
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39. ábra: „Travel Time Tube Map” távolság
lépték" kezd! térképe.[4]

40. ábra: „Travel Time Tube Map” id!távolság 41. ábra: „Travel Time Tube Map”
(nyugati) peremhelyzet" állomásból, mint
id!távolság (keleti) peremhelyzet"
kezd!pontból.[4]
állomásból, mint kezd!pontból.[4]

42. ábra: „Travel Time Tube Map”
id!távolság központi helyzet" állomásból,
mint kezd!pontból.[4]
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5.6.2. Dinamikus monitortérkép
A dinamikus monitortérkép, olyan id!tér monitortérkép, melyeken mind a méretarány, mind
pedig a közlekedési eszköz változtatható, egyszerre több origó kiválasztható. Ilyen kísérlettel
még nem találkoztam. A megvalósítását számítási, automatizálási megoldások és
meggondolások után elképzelhet!nek tartom. El!nye lenne, hogy gyors és hatékony vizuális
képet adna id!beli elérhet!ségekr!l.
A napjainkban létez! real-time térképeken, a névvel ellentétben a térbeli helyzetet, valós idej"
térbeli pozíciót mutat. A dinamikus monitortérképr!l az elérési id!k jelennek meg, amelyek
bizonyos élethelyzetekben (ment!k, t"zoltók, rend!rség kiérkezése esetén) sokkal
relevánsabbak.

5.6.3. Analóg térkép
Az id!beli távolságok térbeli megjelenítésének történelmi múltja van (l. irodalmi áttekintés),
de a modern kartográfiában nem terjedt el. Visszatér! kísérletek jelzik, hogy ez az ábrázolási
mód foglalkoztatja a térképészeket is, de a számítási és a kartografálási nehézségek eddig
megakasztották ezen törekvéseket.
Nagy-, közepes méretarányban a térkép síkrajzának id!tér okozta torzulásai nem olyan nagy
mérték"ek, hogy értelmezési nehézséget okoznának a térképolvasónak (l. harmadik
esettanulmány), így terepi tájékozódás is lehetséges ezek segítségével.
Úgy gondolom, hogy els!dlegesen közlekedési, a méretarányból adódóan f!ként városi
közlekedést segít! térképeket lehetne ilyen módon készíteni.
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5.7. Pécs „óratérkép”, azaz Pécs áttekint! közlekedési várostérképe az
id!térben
Az elnevezést a térkép grafikai megjelenése (l. mellékelt térkép) és a készítése során elvégzett
tér-id! transzformációra való utalás együttesen indokolja. Remélhet!leg ez az új elnevezés
pontosan elkülöníti és egyben meghatározza ezt a térképtípust.
A várostérkép definíciója szerint „... közvetlen tájékozódást szolgáló térképek, amelyek a
települések belterületi (lakóterületi) részét mutatják be, és ábrázolásmódjuk els!sorban a
közlekedésre alkalmas közterületek kiemelését, valamint a település életében fontos
objektumok feltüntetését célozza meg. A várostérképek célja a településen belüli közlekedés
bemutatása és a közérdek" objektumok megtalálásának el!segítése. ” (FARAGÓ 2012). A célom
az volt, hogy az elkészül! térkép megfeleljen a fenti meghatározásnak, kövesse a
hagyományokat, melyek a várost a jellegzetességeit hangsúlyozva mutatja be, ezért a jelkulcs
elkészítése el!tt számba vettem a várostörténeti gy"jtemény Pécsr!l készült térképeit.
A következ! fejezetben bemutatott várostérképek a térképek iránti igények id!beli fejl!dést
jól érzékeltetik. A motorizáció, a felgyorsult életvitel eredményeként változott a térképi
tartalom és megjelenítés. A közlekedés egyre pontosabb és részletesebb térképi ábrázolását
vonta maga után. Ez is indokolja, hogy a város id!távolságokat megjelenít! „óratérkép”
elkészüljön.

5.7.1. Pécsr!l korábban készült várostérképek
(1) Pécs 1:18 000 (1890-99-b!l)
A Pallas Nagy Lexikonában Pécs címszó alatt található térkép. A város magterületét, négy
kerületét ábrázolja, húsz középületet kiemelten és számozott névmutatóval mutat be. A
közterületek nevei a térképen olvasható. A domborzat pillacsíkozással jelenik meg. ( 43. ábra)
(2) Pécs Szabad Kir. város térképe utcajegyzékkel 1:7 500 (1927 -b!l)
M. Kir. Állami térképészet által készített színes térkép a legrégebbi várostérkép a
várostörténeti gy"jteményben. A névmutató a középületeket és az utcák és terek neveit
tartalmazza. A jelmagyarázat a középületek, egyetemi épületek, kert, sz!l!, erd!, kerület és
d"l!határ, régi várfal, vízfolyás jelét és magyarázatát tartalmazza ( 44. ábra).
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43. ábra: Pécs 1:18 000 (1890-99)

44. ábra: Pécs Szabad Kir. város térképe utcajegyzékkel 1:7 500 (1927 -b!l) részlet
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45. ábra: Pécs Szabad Királyi Város 1:10 000 Térképe Utcajegyzékkel
(1944-b!l) részlet

(3) Pécs Szabad Királyi Város 1:10 000 Térképe Utcajegyzékkel (borítón olvasható cím)
(1944-b!l)
Erb Imre által készített térképlap „Pécs Szab. Kir. Város Bel- és Külterületének Térképe a
tervezett városszabályozás szerinti utcák, terek, stb, feltüntetésével” és Pécs-Bányatelep
1:20 000 méretarányú melléktérképével. A térkép egyszín" (fekete tusrajz), a címnek
megfelel! tartalommal. A jelmagyarázatban magyarázott térképjelek: „utak, dül!utak,
középületek, parkok, vizfolyás, templomok, vasutvonal, villamos vasut, viztükör, községi
határ, ipari és gyári k!rzet, b"zös gyári k!rzet, városias kialakításra szánt terület határa”. Az
utcajegyzéket külön füzetben mellékelték ( 44. ábra).
(4) Pécs térképe utcajegyzékkel (a borítón található cím) (1957-b!l és 1963-ból)
A Kartográfia Vállalat készítette a „Pécs megyei jogú város” és „Pécs bels! területe” cím",
méretarány megjelölés nélküli térképlapot, ami Pécsbánya, Pécsszabolcs melléktérképét
tartalmazza. Pécs város idegenforgalmi hivatala adta ki.
A 1963-as kiadvány jóval több utcanevet tartalmaz, egyéb tartalmi eltérés nincs a kett! között.
A jelmagyarázat „ Középület, m"emlék, stb.; Szobor; Vasútvonal; Villamos vonal;
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Autóbuszvonal végállomással; Városhatár; Lakóterület; üres telek, szántó; Park, erd!;
Gyümölcsös, veteményes, szántó; Sz!l!; Rét, legel!” térképjeleit tartalmazza. A
névmutatójegyzékben a „ Hatóságok, hivatalok; Tudományos és egészségügyi intézmények;
Éttermek; Szállók; Nyári kertvendégl!k; Színház, mozi; Szobrok; Sport, fürd!” kategóriába
sorolható létesítményeknek keres!háló által leolvasható koordinátái vannak. ( 46. ábra)
(5) Pécs közlekedési tájékoztató Hungary Baranya megye ( 1971. I. 1.)
A térkép színes, öt nyelv" a jelmagyarázata, a térképtükörben a belváros melléktérképe,
hátoldalon Baranya megye, Magyarország található. A kiadó Pécs Város Idegenforgalmi
Hivatala, a készít! a Cartographia. A térkép és jelmagyarázat a címben megjelölt tematikát
részletesen megjeleníti: „Egyirányú utca; F!útvonal; Els!bbséggel rendelkez! útvonal;
Várakozási korlátozás; Megállási korlátozás; Minden járm" forgalma mindkét irányból tilos;
Várakozóhely; Forgalomirányító jelz!lámpa” ( 47. ábra).

46. ábra: „Pécs megyei jogú város” térkép (1967-b!l) részlet
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47. ábra: Pécs közlekedési tájékoztató Hungary Baranya megye (1971) részlet

48. ábra: Pécs térkép (1987-b!l) részlet
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(6) Pécs (1987-b!l)
A térkép méretarányát nem tüntették fel, két melléktérkép van a térképtükörben: „Pellérdi
elágazás” és „Pécs belvárosa”, az utóbbin a kiemelten fontos épületeket grafikával ábrázolja.
A jelmagyarázatban magyarázott jelek száma 35, közöttük mind közlekedési-, mind
idegenforgalmi- és közigazgatási tematikához tartozók nagy számban vannak. A térképlapon
jelölve vannak az autóbuszmegállók és -vonalak. A járatszám és a végállomások felsorolása, a
névmutató, az utcajegyzék és Pécs történeti leírása a grafikus ábrázolást kiegészít! szöveges
információ része (48. ábra).
(7) Pécs közlekedési térkép (1991-b!l)
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat (Hársfalvi Mária) által készített és kiadott
méretarány megjelölése nélküli, kétszínnyomásos, közlekedési várostérkép. Sok esetben a
sem a jelek grafikai megformálása sem a jelmagyarázatban elfoglalt helye nem tükrözi a
címben megjelölt tematikát (49. ábra). A jelmagyarázat jelsorrendje:
1. Forgalomkorlátozott terület; temet!
2. Kiemelt épület; terv. forg. korlátozott terület
3. Piac; autójavító
4. Rend!rlámpa; zsákutca
5. Egyirányú utca; engedéllyel behajtható utca
6. Benzinkút
7. Fizet!parkoló; nem fizet! parkoló
8. Autóbusz-pályaudvar; taxi
9. Szálloda; kemping
10. Autóbuszparkoló
11. Sétálóutca
12. Közlekedési irány
13. Felüljáró; alagút
14. Javasolt útvonal
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49. ábra: Pécs közlekedési térkép (1991-b!l) részlet

50. ábra: Pécs 1:14 000 (1991-b!l) részlet
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51. ábra: Pécs 1:14 000 térkép helyi
autóbuszvonalak melléktérképe (1991)

(8) Pécs 1:14 000 (1991-b!l)
A Kartográfia Vállalat hagyományos „rózsaszín térképének” szintvonalas felülnyomása ( 50.
ábra).
A f!térképen a városi közlekedés útvonallal és végállomásokkal jelölt. A melléktérképen Pécs
helyi autóbuszjáratainak vonalhálózati térképe látható, redukált utcahálózati rajz (csak a
menetrend szerinti közlekedés által használt közterületeket ábrázolja), végállomásokkal és a
hozzájuk tartozó járatszámokkal (51. ábra).
(9) Pécs 1:15 000 (1995-b!l)
A Sollun Bt. térképe, mely szokatlan (négyzetes) beépítettség ábrázolásával hívja fel magára
a figyelmet. A városi közlekedést megálló pontosan (a megállók pontos feltüntetésével, de az
útvonal ábrázolása nélkül) ábrázolja a térkép, (52. ábra).
(10) Pécs várostérkép 1:16 000 (2002-b!l)
Topopress a Pécsi Önkormányzat támogatásával készült reklámtérképe. A közintézményeket,
városi közlekedést, szolgáltatásokat bemutató alaptérkép hirdetésekkel felülnyomott és
cégjegyzéket tartalmazó kiadása.
(11-12) Pécs és környéke várostérkép1:16 500 és Pécs-Baranya miniatlasz (2005-b!l)
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Topográf két kiadványa, azonos térképi alap kétfajta kötészeti megoldással.
(13) Pécs, Harkány, Siklós, Villány, Baranya megye 1:20 000 (2011)
A Cartographia „egyvelege”, az el!z!höz hasonlóan egy térképi alapból, több kivágat
készült, de az igényessége jócskán alulmúlja az elvártakat. A térképkivágatok széleinél nem
alkalmaztak „ragasztási határt” a térkép névrajzát egyszer"en elvágták, a jelmagyarázatot a
térképtükörre hasonló módon helyezték.

52. ábra: Pécs 1:15 000 (1995-b!l) részlet

A múlt században készült térképek a készítési idejük szerint három csoportba sorolhatók: a
háború el!tt-, a háború után- és a térképkészítés és kiadás monopóliumának megsz"nése után
készültek.
Amelyek a háború el!tt készültek a topográfiai térképekre hasonlítanak leginkább.
Funkcionális jellegük szerint a közigazgatási várostérképek közé sorolnám !ket: a városban
él!k számára készültek, a közterületek bemutatása a céljuk. Az (1) térkép esztétikusabb
kidolgozású, a (2) térkép több információt közöl. A háború utáni Pécs térképek (3,4,6-s)
esetében megfigyelhet! az országosan is jellemz! tartalmi és min!ségi visszaesés (1957-es
térkép) utáni fokozatos fejl!dést. A (4) térkép közlekedési tájékoztatóként adták ki, de ugyan
úgy mint a (5) esetében mindhárom funkció (közigazgatási, közlekedési, idegenforgalmi)
markánsan jellemz!.
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Az ezredforduló el!tt kiadott térképek igen vegyes képet mutatnak a térkép készítés és kiadás
min!ségér!l. (6) térkép hiánypótló lehetett volna, de a szakmai hozzáértés hiánya miatt nem
érte el célját. A közelmúltban kiadásra került Pécset bemutató térképek is hasonló képet
festenek a hazai térképkészítésr!l, mint az ezredforduló el!ttiek. Akár ugyanaz a kiadó, akár
azonos térképi alap felhasználásával, hol nagyon jó (10-11), hol használhatatlan kiadványt
(12) dob a piacra.
A térképeladás nehézségei is indukálja, hogy mindig újat-jobbat szeretnének, minél olcsóbban
kiadni a térképcégek, ezen hatások jól „olvashatók” a térképlapokon.
A következ!kben csak a pozitív változásokat sorolom fel (a helytörténeti gy"jteményben
megtekintett térképek alapján).
Els!dleges változás a térképrajzban a piac b!vülésekor a korábbi években megszokott
színvilág és ábrázolási stílus helyett újdonságok bevezetése (a Cartographia részér!l is).
A reklám- és a speciális alkalmakra kiadott térképek közül id!vel az esztétikus, térképként is
használhatók maradtak versenyben. Pécset ábrázoló térképek között egyre nagyobb számban
vannak a domborzati viszony miatt indokolt szintvonallal felülnyomottak. A praktikusság,
olvashatóság különböz! kötészeti megoldásokat eredményezett: Pécs atlasz, Pécs miniatlasz,
Pécs és a környez! települések, Pécs-Baranya stb.

5.7.2. Az „óratérkép” jelkulcsa
A térkép id!térben mutatja be a várost, a várostérképekt!l elvárt formai követelmények
mellett fontos, hogy ez a különbség szembet"n! legyen, ez f! szempont volt a jelkulcs
kialakításakor (l. mellékelt térkép). Különösen nagy a felel!sség egy új térszemlélet
elfogadtatásakor a jelkulcs kialakításánál, mert a térképolvasó asszociációs folyamat során,
bizonyos

alakokhoz,

színekhez

meghatározott

képzetet

társít

automatikusan

a

magyarázószöveg használata nélkül. A formák, f!leg képszer" jeleknél könny" befolyásolni
ezt a folyamatot, a színek használatakor viszont a térképkészít! csak kevés kézzelfogható
szabályszer"ségre támaszkodhat (MEINEN 1958, KLINGHAMMER 1991).
A névmutató: a várostérképekkel való tájékozódás elengedhetetlenül fontos része, a térképet
kiegészít! szöveges rész. Célszer" tematika szerint bontani. A térkép névmutatója négy
részb!l áll:
Közterület nevek,
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Tömegközlekedés végállomásai (járatszámmal),
Közhivatalok, közintézmények,
Nevezetességek.
A névmutató használatához szükséges eszköz a keres!háló. A háló kialakítása a vetítésb!l
adódik, a hálózattal az id!tér is kirajzolódik.
Övek: a kezd!pont körül rajzolt koncentrikus körök az id!távolságokat egyenletesen
növelve (5 percenként). Nem csak hálózati vonalként, hanem léptékként is
használható, a térképr!l azonnal leolvasható a centrumtól mért id!távolság.
Rajzi megjelenítése: a koncentrikus körök eltér! színezése
a város bels! területei: szürkészöld árnyalatai, minél közelebb a központhoz, annál
szürkébb,
a város küls! területei: a zöld árnyalatai, annál sötétebb zöld, minél messzebb van a
központól.

53. ábra: Keres!háló és az utcák Pécs „óratérkép”- en
Forrás: saját szerk. 2012

Zónák: a kezd!pontból sugárirányba a teret 12 részre osztottam (innen kapta a nevét
a térkép l. „óratérkép”), a vetítésb!l adódik, hogy a pontok azimutja (kezd!pontból
viszonyított irányszöge) állandó, e hálózat segítségével jól becsülhet!k a térképi
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objektumok

kezd!pontból mért irányszöge.

Rajzi megjelenítése: kétféle raszter s"r"séget váltakozva használtam a körcikkek
kitöltéséhez (53. ábra).
Domborzat rajzot nem tartalmaz a térkép. Akár kótált, akár szintvonalas domborzat ábrázolás
megvalósítható lenne, megfelel! térképjel használatakor nem lennének zavaróak a
keresztez!d! vonalhálózatok. Csak akkor tartom bevezetését indokoltnak, ha ez az új
térképtípus ismertté vált.
Vízrajz ábrázolásának hiánya nem befolyásolja a pécsi tájékozódást (speciális helyzet),
felszíni vizek száma elhanyagolható. A kés!bbi domborzat ábrázolás maga után vonja a
vízrajz megjelenését is a térképen.
Síkrajzi elemek közül a földfelszín fedettségét, a közlekedést és a határokat jelenítik meg
jellemz!en a várostérképek.
A térképen nem ábrázoltam növényzeti fedettséget. Az övek színvilágával igyekeztem
utalni a természetes felszín arányára.
Az épített fedettség sem jelenik meg a megszokott (felületi jelek) formában, az
úthálózat annyira ritka, hogy nem teszi lehet!vé a pontos ábrázolást. Két (három)
fogalmi kategóriát

alakítottam

ki a hagyományosan kiegészít! információként

megjelen!, esetemben az épített fedettség

helyettesítésére:

Turisztikai látványosságok (nevezetességek, m"emlékek)
Rajzi megjelenítése: egyszer" geometriai jellel, csúcsával lefelé fordított
egyenl! oldalú háromszög;
Közintézmények
Rajzi megjelenítése: egyszer" geometriai jellel, csúcsával felfelé fordított
egyenl! oldalú háromszög;
és a kett! kombinációja: Közintézmények és Turisztikai látványosságok egyben
Rajzi megjelenítése: egyszer" geometriai jellel, az el!z! két jel kombinációja,
homokóra forma.
A térkép redukált közlekedési hálózatot mutat be, csak a közútit és azon belül is csak a
helyi tömegközlekedésben érintettet. Az utakat két kategóriába soroltam forgalmuk
alapján:
I. útkategória: 6-os számú f!út térképre es! városi szakasza.
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Rajzi megjelenítése: kétvonalas útábrázolással, a kontúr (0, 0, 0, 80) szín" 3, a
kitöltés (0, 0, 0, 0) szín".
II. útkategória: az összes többi ábrázolt út, utca.
Rajzi megjelenítése: kétvonalas útábrázolással, a kontúr (0, 0, 0, 80) szín", a
kitöltés (0, 0, 0, 0) szín", az utak szélessége kétharmada az I. útkategóriával
rajzolt útnak.
A tömegközlekedés adja a térkép vázát, megállópontosan ábrázoltam. A
buszmegállóknak két kategóriát alakítottam ki aszerint, hogy köztes- vagy
végállomások.
Végállomások: a menetrend szerinti járatok els! vagy utolsó/cél állomásai.
Rajzi megjelenítése: egyszer" geometriai jellel, a kontúr (0, 0, 100, 20), a
kitöltés (0, 0, 100, 0) szín" körrel.
Köztes megállók: az el!z! kategóriába nem sorolhatók.
Rajzi megjelenítése: egyszer" geometriai jellel, a kontúr (0, 100, 100, 0), a
kitöltés (0, 100, 100, 0) szín" körrel.
A közigazgatási határokat (így a városhatárt) sem ábrázoltam a térképen. Minden
buszjárat közigazgatási határon belül közlekedik, ezért a térkép használata során nem
ad releváns információt a városhatár.
A névrajz kialakítása során törekedtem arra, hogy csak olyanokkal „terheljem” a térképlapot,
amelyek nélkülözhetetlenek a tájékozódáshoz.
A térképen nem jelennek meg a helyiségrész-, a határnevek. A nincs ábrázolva
grafikus elem,
ezért nincsenek víz- és domborzati nevek és házszámok. A térképen
megjelenített közterületek neveit megírtam. A megírás kategóriáit az olvashatóság
(rendelkezésre álló rajzi felület) alakította ki:
Utcák, utak, terek nevei: az összes a térképen elhelyezhet! közterület neve.
Rajzi megjelenítése: „Tahoma” bet"típussal.
Magyarázó megírások a buszvégállomásokhoz és az épített fedettség jeleihez
kapcsolódnak.
Magyarázó megírás 1: a buszvégállomásokhoz kapcsolódnak.
Rajzi megjelenítése: „Arial” bet"típussal.
Magyarázó megírás 2: az épített fedettség jeleihez kapcsolódnak.
3 A színeket CMYK kóddal adtam meg.

73

Rajzi megjelenítése: „Times New Roman” bet"típussal.
A jelkulcsi jelek rajzi méreteit nem adtam meg, mert a térkép méretaránya bizonyos határokon
belül (ilyen az olvashatóság feltétele) rugalmasan változtatható, az aktuális méretarány a
léptékr!l leolvasható.
Az id!távolság ábrázolása Pécs „óratérképén”: a térképen az id! dimenziója felület, az id!
jellemz!je (tulajdonsága) régiók egyenl! távolságra (id!intervallumok), mint a keres! háló
övei jelennek meg. Az ábrázoláshoz használt szimbólum: felületi jel az izokrónok között ( 1.
táblázat).

5.7.3. Az óratérkép gyakorlati használhatóságának mérése
Az óratérkép els! validálására során egy háromszint" tesztet készítettem (l. melléklet),amely
A, B, C jel" lapokból áll, laponként négy kérdéscsoporttal és a kitölt! nemére és életkorára
vonatkozó kérdésekkel. A tesztet önkéntes alapon 14 általános iskolás és 13 feln!tt töltötte ki,
a nemek aránya kiegyenlített volt. Az A jel" lapon található kérdéseket, el!zetes ismertetése
nélkül, az óratérkép segítségével kellett megválaszolni. A B jel" lap kitöltésére csak akkor
kerül sor a felmérés során, ha a térkép olvasó önállóan nem tudja értelmezni az id!léptékes
térképet (ebben a felmérésben nem volt ilyen eset). A C jel" kérdéssort a kontrolltérképet, a
Cartographia 2011-es kiadású 1:20 000-es méretarányú Pécs várostérkép, segítségével kellett
önállóan értelmezni.
A kérdéscsoportok:
1. a keres!háló használata,
2. a központól (Széchenyi tért!l) mért távolság meghatározása,
3. két jól beazonosítható objektum közötti útvonal leolvasása, a köztük lév! távolság
lemérése,
4. megadott jel" autóbusz végállomásainak beazonosítása.
A keres!háló használata egyik térképtípusnál sem okozott problémát a válaszadók több, mint
90%-a válaszolt helyesen (54. ábra). Volt olyan térképolvasó is, aki az óratérkép használata
során asszociálva a karórára, a koordinátát: „A 9 óránál” módon adta meg. A második
részkérdés (b) esetén a hiányos megoldások nagy száma abból adódik, hogy a válaszadók
megelégedtek egy megoldással, nem keresték meg az összeset.
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54. ábra: Az els! feladat els! és második (a, b) kérdésére adott válaszok az
A és C jel" feladatlapokon (2012)

A központól mért távolság meghatározása az óratérkép esetében csak akkor jelentet
problémát, ha a központtal azonos hálószemben helyezkedett el az objektum (F!pályaudvar
esetében), ekkor a teszt töltök közel húsz százaléka nem adott helyes választ ( 55. ábra).
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55. ábra: A második feladat els! és második (a, b) kérdésére adott válaszok
az A és C jel" feladatlapokon (2012)
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A két (városi viszonylatban) távol es! objektum közötti útvonal megadása mindkét
térképtípus esetén egyszer" feladatnak bizonyult, míg a távolságuknak a meghatározása a
távolságlépték" térkép esetén jelentett nehézséget ( 56. ábra).
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56. ábra: A harmadik feladat els! és második (a, b) kérdésére adott válaszok az A
és C jel" feladatlapokon (2012)

A térképek közlekedési tematikájának használata a felmérésben részvev!k mindegyikének
egyértelm" volt (57. ábra).
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57. ábra: A negyedik feladat kérdésére
adott válaszok az A és C jel"
feladatlapokon (2012)
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A teszt eredménye is meger!sítette azt a feltételezést, hogy az óratérkép használata során két
objektum távolságának leolvasása, akkor nem egyértelm" a térképolvasók számára, ha azok
egy, a jelmagyarázat által megadott, id!zónában vannak. Erre a problémára megoldás lehetne
a lépték további osztása, sugallva, hogy köztes id!távolságokat is le lehet olvasni (ahogy ezt
többen is megtették). Ezen beosztás viszont a térképre már nem vihet!, hiszen indokolatlanul
terhelné a grafikus tartalmat, így azonban a jelmagyarázat és a térképi tartalom jelent!sen
eltérne, ami egyeseknek a térképolvasását megnehezítené. A helyes grafikus (esetleg
szöveges) megoldásra a további teszt eredmények remélhet!en elvezetnek.
Nem- és korbeli különbségek szignifikánsan nem befolyásolták a teszt eredményét.
Kontrolltérképet azért használtam, hogy az id!léptékes térképet nehezen értelmez!k közül
kizárjam azokat, akik a távolságlépték"t is nehezen olvassák, jelen felmérés során nem volt
erre szükség. A hármas kérdés második felének nagyszámú hibás megoldása (hagyományos
térkép esetén) viszont felveti az id!léptékes térképen való hatékonyabb távolságmeghatározás
lehet!ségét. Erre a további mérések adhatnak választ.
A várostérkép végleges jelkulcsát befolyásolja, hogy a „Térképolvasási teszt”-et kitölt!k
milyen értelmezési problémákat jeleztek a használat során. Ez azonban egy igen sz"k mintája
volt a térképolvasóknak, bár különböz! korú, iskolázottságú, nem", érdekl!dés" emberekb!l
állt, mindenképpen szükségesnek tartom további felmérések készítését az „óratérkép”
használhatóságának témájában.
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6. Id!léptékes térképek földrajzi alkalmazhatósága
Az id!léptékes térképek sajátos eszközrendszerük és megjelenésük miatt széleskör"en
elterjedhetnek. Nem tudják felváltani a klasszikus papír, illetve képerny!térképeket (digitális
térképeket), azonban bizonyos felhasználói kör számára sokkal több információtartalommal
bírnak, mint hagyományos (távolságlépték") társaik.
Alkalmasak térben és id!ben való gondolkodás összekötésére, klasszikus értelemben vett
mérésre nem, de térszemlélet (id!beliség érzékelésének) fejlesztésére, a tér torzulásának
megjelenítésére kiválóan megfelelnek.
Az alkalmazhatóságuk, szélesebb kör" elterjedésük id!ben való lefolyása azon is múlik, hogy
jelenleg gyakran használt térképi alkalmazások alkalmasak-e (hajlandók-e) ezen megjelenítési
megoldásokat integrálni a már meglév! rendszerekbe.
A legelterjedtebb digitális térképet (adatbázist) használó rendszerek a nagy keres!motorokkal
rendelkez! útvonal tervez!k, a Google és a GPS készülékek.
Az útvonal tervez!k beépítetten kezelik az id! problémáját, hiszen képesek az id!ben
legrövidebb út megadására. Ennek interpretációja egy valós teret megjelenít! térkép, ezt
felválthatná az id!teret bemutató ábra, hiszen így nem csak egy id!tervet, hanem egy azonnal
értelmezhet! térképet kapnánk az útvonalterv végén.
Az útvonal tervez!kb!l való továbblépést a GPS-ben való alkalmazhatóság jelentené. A GPS
az el!készített adatbázisok, valamint a sebesség és a megtett út figyelembe vételével
állandóan számolja a még visszalev! id!t. Ennek az alfanumerikus megközelítésnek lehet
felváltója egy id!léptékes monitortérkép, ami vizuálisan segítheti az id!beni távolság
gyorsabb megértését.
A Google, ami felvállaltan a tér teljes digitális megjelenítésének és a hozzákapcsolt
információk közlésének legkorszer"bb és mindenki által hozzáférhet! eszköze, alkalmassá
tehet! id!léptékes térképek fogadására. A tér id! általi torzulása miatt alkalmazás fejlesztésre
van szükség, ami a dolgozatban bemutatott módon az adatbázisban lév! adatokhoz megfelel!
tértorzítással információkat képes megjeleníteni.
Az olyan tematikák esetén, ahol az id! megjelenítése, vagy témához való kapcsolódása
kézzelfogható, elkészíthet! id!térbeni reprezentáció, például légi- és villamos közlekedés
bemutatása, csillag- és történelmi térképek.
A közlekedési térképeken belül a leveg!ben és kötött pályán történ! közlekedés az id!k
homogenitásával kerül fókuszba. Mindkét esetben adott hosszúságú út, és adott közlekedési
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eszköz esetén nincsenek menetid!t módosító tényez!k (ideális esetben). A légi közlekedés
id!térben történ! ábrázolásánál csak a gépek teljesítménye módosítja a szabályos mintázatú
teret. A városi vasúti közlekedés jelent!sen zsugorítja a távolságokat ezen el!nyét
leghatékonyabban id!ben torzított térképen lehet megjeleníteni.
Érdekes képet kapnánk, ha a klasszikus csillagtérképeket id!térbe transzformálnák, ahol az
egység a fényév lenne.
A történelmi térképek jellemz! tematikus ábrázolási módja a mozgásvonal módszer, mellyel
térben és/ vagy id!beni elmozdulásokat szokás megjeleníteni grafikusan. Az id!térbe való
transzformáció során mindkét jellemz! jól érzékeltethet!vé válik.
Ha az id!léptéket (amely egy szubjektív választás eredménye) a tér bármely pontjai közötti
kapcsolat szorosságával helyettesítjük (ingázók száma, lebonyolított telefon kapcsolatok
száma, bejelentett vállalkozások leányvállalatainak távolsága), akkor ezen kartográfiai
megoldás vizuálisan jól értelmezhet!en mutatja az adott pontok közötti kapcsolatok
szorosságát. Az id!távolságok és ezek térképi reprezentációja megoldást kínálhat olyan
alapvet! térproblémák kezelésére, ahol a határ kijelölése egyéb módon nehézkesen történne
(járás, kistérség, ellátási körzet határ, vásárlóer! határ).
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7. Eredmények összefoglalása
A dolgozat megkísérelte összefoglalni az id! térképezésének történetét és módszereit,
a módszertani fejezetben leírtam a lehetséges eszközöket a tér-id! 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 szakirodalmi 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
tudományban, de a felhasználók, térképolvasók szélesebb köréhez még nem jutottak el.
2. Id!léptékes térképek szerkesztési metódusának kidolgozása analóg és digitálistérkép
esetén:
A módszertani leírás során három példán keresztül, az id!térkép szerkesztési lehet!ségei
vizsgálata során a felmerült kérdések egy részére választ és megoldást találtam:
Az els! esettanulmányban az id!térben a települések által kirajzolt véletlenszer"nek t"n!
mintázat 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 földrajzi környezett!l, a fizikai elérhet!ség, megközelíthet!ség feltételeit!l
(például a domborzattól, közlekedési hálózat s"r"ségét!l, min!ségét!l).
A második esettanulmányban a menetid!k aszimmetriájának következménye a két központból
kirajzolódott id!tér disszonanciája. Következménye, hogy az id!tér megjelenítésekor fontos
paraméter a transzformáció iránya.
A harmadikban 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 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
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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 kimenetet. 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 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.
3. A térképek matematikai úton történ! leírása, a vetületi egyenletek megadása:
A leképezés (vetület) matematikai megadásának alapfeltétele, hogy az alap- és képfelület
folytonos, szabályos, zárt képlettel leírható legyen ( GYÖRFFY 2012). 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
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egyenletek. A segítségükkel számolt leképezés nem vetület.
4. A munka végs! célja egy kartografált ( áttekint!) közlekedési várostérkép ( Pécs
„óratérkép”) 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,
!

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, az utóbbit).
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8. További kutatási irányok
A kutatást két irányban is érdemes továbbgondolni: 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! (l. „Id!léptékes térképek földrajzi alkalmazhatósága” fejezet).
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Melléklet
Perl script
#!/usr/bin/perl
# Segéd függvények
sub to_deg
{
return($_[0]*(180.0/$PI));
}
sub to_rad
{
return($_[0]*($PI/180.0));
}
# Pont és vonal szaksz távolságának meghatározása
sub point_to_line_dist
{
$vx=to_rad($_[4])-to_rad($_[2]);
$vy=to_rad($_[5])-to_rad($_[3]);
if($vx==0){
return(abs(to_rad($_[2])-to_rad($_[0])));
}
elsif($vy==0) {
return(abs(to_rad($_[3])-to_rad($_[1])));
}
else {
$A=$vy/$vx;
$B=-1;
$C=-1*to_rad($_[2])*$A+to_rad($_[3]);
return (abs(($A*to_rad($_[0])+$B*to_rad($_[1])+$C)/(sqrt($A*$A+$B*$B))));
}
}
# Két pont közötti távolság meghatározása pithagoraszi közelítéssel
sub point_to_point_dist
{
my $x=to_rad($_[0])-to_rad($_[1]);
my $y=to_rad($_[2])-to_rad($_[3]);
return(sqrt($x*$x+$y*$y));
}
# A transzformációs középpont meghatározása
sub get_origo
{
my $distmin=9999999.9;
for my $b (@busz){
for my $bn (@busz_n){
my $distmp=point_to_point_dist($b->{'fi'},$bn->{'fi'},$b->{'lambda'},$bn>{'lambda'});
next if $distmp > $distmin;
$origo{'fi'}=$b->{'fi'};
$origo{'la'}=$b->{'lambda'};
$origo{'name'}=$b->{'name'};
$origo{'node'}=$b->{'node'};
$distmin=$distmp;
}
}
}
sub print_shifted_to_origo
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{
my $epsilon=0.00001;
for my $b (@busz_n){
my $dtmp= point_to_point_dist($b->{'fi'},$origo{'fi'},$b->{'lambda'},$origo{'la'});
next if $dtmp > $epsilon;
print "$b->{'name'}, ", $dtmp*$R, "\n";
}
}
sub is_shift_to_origo
{
my $epsilon=0.00001;
for my $b (@busz_n){
$b->{'isto'}=0;
my $dtmp=point_to_point_dist($b->{'fi'},$origo{'fi'},$b->{'lambda'},$origo{'la'});
if($dtmp<$epsilon){$b->{'isto'}=1}
}
}
sub calculate_shift_vectors
{
# Eltolás vektorok kiszámítása
for(my $i=0;$i<$#busz;$i++){
$shift[$i]{'node'}="null";
for(my $j=0;$j<$#busz_n;$j++){
next if $busz[$i]{'node'}!=$busz_n[$j]{'node'};
if($busz_n[$j]{'fi'} > 0 && $busz_n[$j]{'lambda'} > 0){
$shift[$i]{'fi'}=$busz_n[$j]{'fi'}-$busz[$i]{'fi'};
$shift[$i]{'la'}=$busz_n[$j]{'lambda'}-$busz[$i]{'lambda'};
$shift[$i]{'node'}=$busz[$i]{'node'};
$shift[$i]{'length'}=point_to_point_dist($busz_n[$j]{'fi'},$busz[$i]
{'fi'},$busz_n[$j]{'lambda'},$busz[$i]{'lambda'});
}
last;
}
}
}
# Egy ponthoz legközelebb található állomás meghatározása
sub nearest_station
{
my $la=$_[0];
my $fi=$_[1];
my $dist=99999;
my $b;
my $i;
for(my $i=0;$i<$#busz;$i++){
my $distmp=point_to_point_dist($la,$busz[$i]{'lambda'},$fi,$busz[$i]{'fi'});
if($distmp<$dist && $shift[$i]{'node'}!="null"){
$dist=$distmp;
$b=$i;
}
}
return($b);
}
Egy pont környezetében található állomások meghatározása
sub nearest_stations
{
my $i;
my $fi=$_[0];
my $la=$_[1];
my $radius=$r/$R;
my $op=point_to_point_dist($la,$origo{'la'},$fi,$origo{'fi'});
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$nbp=0;
my $distmin=9999999;
for($i=0;$i<$#busz;$i++){
my $distmp=point_to_point_dist($la,$busz[$i]{'lambda'},$fi,$busz[$i]{'fi'});
$distmin=$distmin > $distmp? $distmp : $distmin;
if($distmp<$radius && $shift[$i]{'node'}!="null"){
$np[$nbp]{'p'}=$i;
$np[$nbp]{'dist'}=$distmp;
$nbp++;
}
}
}
# Koordináták sugár irányú eltolása
sub radial_shift_2
{
my $pla=$_[0];
# a kezdo pont lambda-ja
my $pfi=$_[1];
# a kezdo pont fi-je
my $shft=$_[2];
my $sabs=$shft->{'length'};
# az eltolas vektor abszolut erteke
my $d_origo=point_to_point_dist($pla,$origo{'la'},$pfi,$origo{'fi'});
my $d_pn=point_to_point_dist(($pla+$shft->{'la'}),$origo{'la'},($pfi+$hft->{'fi'}),$origo{'fi'});
my $d_so=point_to_point_dist($shft->{'fi'},$origo{'fi'},$shft->{'la'},$origo{'la'});
my $sina=(to_rad($pfi)-to_rad($origo{'fi'}))/$d_origo;
my $cosa=(to_rad($pla)-to_rad($origo{'la'}))/$d_origo;
my $sinb=(to_rad($shft->{'fi'})-to_rad($origo{'fi'}))/$d_so;
my $cosb=(to_rad($shft->{'la'})-to_rad($origo{'la'}))/$d_so;
my $dfi=$sabs*$sina;
my $dla=$sabs*$cosa;
$alfa=atan2($cosa,$sina);
$beta=atan2($cosb,$sinb);
if ($d_pn<$d_origo){
$dfi=-1*$dfi;
$dla=-1*$dla;
}
$shiftd{'rad_fi'}=$dfi;
$shiftd{'rad_la'}=$dla;
return($shiftd);
}
# Az utcák pontjainak eltolás a környezetükben található megállók eltolásainak átlagaival
sub shift_by_average
{
my $i;
my $j;
my $k;
my $shft;
for($i=0;$i<$#utca;$i++){
for($j=0;$j<$utca[$i]{'nbc'};$j++){
nearest_stations($utca[$i]{'fi'}[$j],$utca[$i]{'lambda'}[$j]);
if($nbp==0){
my $b=nearest_station($utca[$i]{'lambda'}[$j],$utca[$i]{'fi'}[$j]);
my $shiftd=radial_shift_2($utca[$i]{'lambda'}[$j],$utca[$i]{'fi'}[$j],
$shift[$b]);
} else {
my
my
my
my

$sdp=0;
$dpfi=0;
$dpla=0;
$dp=0;

for($k=0;$k<$nbp;$k++){
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$dp+=1/$np[$k]{'dist'};
$dpfi+=(1/$np[$k]{'dist'})*to_rad($shift[$np[$k]{'p'}]{'fi'});
$dpla+=(1/$np[$k]{'dist'})*to_rad($shift[$np[$k]{'p'}]{'la'});
}
$dpfi=$dpfi/$dp;
$dpla=$dpla/$dp;
$shft[0]{'fi'}=to_deg($dpfi);
$shft[0]{'la'}=to_deg($dpla);
$shft[0]{'length'}=point_to_point_dist($shft[0]{'fi'},0.0,$shft[0]
{'la'},0.0);
$shiftd=radial_shift_2($utca[$i]{'lambda'}[$j],$utca[$i]{'fi'}[$j],
$shft[0]);
}
$utca_n[$i]{'lambda'}[$j]=to_deg(to_rad($utca[$i]{'lambda'}[$j])+
$shiftd{'rad_la'});
$utca_n[$i]{'fi'}[$j]=to_deg(to_rad($utca[$i]{'fi'}[$j])+$shiftd{'rad_fi'});
$utca_n[$i]{'z'}[$j]=$utca[$i]{'z'}[$j];
}
$utca_n[$i]{'cat'}=$utca[$i]{'cat'};
$utca_n[$i]{'desc'}=$utca[$i]{'desc'};
$utca_n[$i]{'nbc'}=$utca[$i]{'nbc'};
}
}
# GoogleEarth formátumú kml fájl fejlécének kírása
sub print_kml_header
{
my $sch=$_[0];
print
print
print
print
print
print
print
print
print
print

"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" ?>\n";
"<kml xmlns=\"http://earth.google.com/kml/2.2\">\n";
"<Document><Folder><name>$sch</name>\n";
"<Schema name=\"$sch\" id=\"$sch\">\n";
" <SimpleField name=\"Name\" type=\"string\"></SimpleField>\n";
" <SimpleField name=\"Description\" type=\"string\"></SimpleField>\n";
" <SimpleField name=\"cat\" type=\"int\"></SimpleField>\n";
" <SimpleField name=\"Name\" type=\"string\"></SimpleField>\n";
" <SimpleField name=\"Descriptio\" type=\"string\"></SimpleField>\n";
"</Schema>\n";

}
# GoogleEarth formátumú kml fájl láblécének kiírása
sub print_kml_footer
{
print "</Folder>\n</Document>\n</kml>\n\n";
}
# GoogleEarth formátumú kml fájl törzsének kiírása az eltolás vektorokkal
sub print_shift_vectors_kml
{
my $sch="shift vectors";
print_kml_header($sch);
for(my $i=0;$i<$#busz;$i++){
print " <Placemark>\n";
print "
<Style><LineStyle><color>ff0000ff</color></LineStyle>
<PolyStyle><fill>0</fill></PolyStyle></Style>\n";
print "
<ExtendedData><SchemaData schemaUrl=\"#$sch\">\n";
print "
<SimpleData name=\"cat\">$busz[$i]{'name'}</SimpleData>\n";
print "
<SimpleData name=\"Descriptio\">&lt;b&gt;cat:&lt;/b&gt;
&lt;i&gt;$busz[$i]{'name'}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;</SimpleData>\n";
print "
</SchemaData></ExtendedData>\n";
print "
<LineString><coordinates>";
print $busz[$i]{'lambda'};print ","; print $busz[$i]{'fi'}; print " "; print $busz[$i]
{'lambda'}+$shift[$i]{'la'};print ","; print $busz[$i]{'fi'}+$shift[$i]{'fi'}; print " ";
print "</coordinates></LineString>\n";
print " </Placemark>\n";
}
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print_kml_footer;
}
# GoogleEarth formátumú kml fájl törzsének kiírása a torzított utcahálózat adataival
sub print_kml
{
print_kml_header($schema);
for(my $i=0;$i<$#utca_n;$i++){
print " <Placemark>\n";
print "
<Style><LineStyle><color>ff0000ff</color></LineStyle>
<PolyStyle><fill>0</fill></PolyStyle></Style>\n";
print "
<ExtendedData><SchemaData schemaUrl=\"#$schema\">\n";
print "
<SimpleData name=\"cat\">$utca_n[$i]{'cat'}</SimpleData>\n";
print "
<SimpleData name=\"Descriptio\">&lt;b&gt;cat:&lt;/b&gt;
&lt;i&gt;$utca_n[$i]{'desc'}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;</SimpleData>\n";
print "
</SchemaData></ExtendedData>\n";
print "
<LineString><coordinates>";
for($j=0;$j<$utca_n[$i]{'nbc'};$j++){
print $utca_n[$i]{'lambda'}[$j];print ","; print $utca_n[$i]{'fi'}[$j]; print ",";
print $utca_n[$i]{'z'}[$j]; print " ";
}
print "</coordinates></LineString>\n";
print " </Placemark>\n";
}
print_kml_footer;
}
# Az autóbusz állomások hozzárendelése az utcákhoz melyeken találhatók
sub streets_to_stations
{
print "Streets to stations...\n";
for(my $i=0;$i<$#busz;$i++){
my $distmin=9999;
for(my $j=1;$j<$#utca;$j++){
for(my $k=0;$k<$utca[$j]{'nbc'};$k++){
my $distmp=point_to_line_dist($busz[$i]{'lambda'},$busz[$i]{'fi'},$utca[$j]
{'lambda'}[$k-1],$utca[$j]{'fi'}[$k-1],$utca[$j]{'lambda'}[$k],$utca[$j]{'fi'}[$k]);
if( $distmin > $distmp ){
$distmin = $distmp;
$busz[$i]{'utca'}=$j;
$busz[$i]{'utca_szakasz'}=$k;
}
}
}
$utca[$busz[$i]{'utca'}]{'megallo'}[$utca[$busz[$i]{'utca'}]{'nb_megallo'}++]=$i;
$utca[$busz[$i]{'utca'}]{'szakasz'}[$utca[$busz[$i]{'utca'}]{'nb_magallo'}]=$busz[$i]
{'utca_szakasz'};
}
}

sub busz_min_max
{
my $maxfi=-9999.0;
my $maxla=-9999.0;
my $minfi=9999.0;
my $minla=9999.0;
for(my $i=0;$i<$#utca;$i++){
$maxfi=$maxfi<$busz[$i]{'fi'} ? $busz[$i]{'fi'} : $maxfi;
$maxla=$maxla<$busz[$i]{'lambda'} ? $busz[$i]{'lambda'} : $maxla;
if($busz[$i]{'fi'}!=0){
$minfi=$minfi>$busz[$i]{'fi'} ? $busz[$i]{'fi'} : $minfi;
$minla=$minla>$busz[$i]{'lambda'} ? $busz[$i]{'lambda'} : $minla;
}
}
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print "max: $maxla;$maxfi min: $minla;$minfi\n";
}
$schema=torzitott_utca;
$kml=0;
$PI=3.141592653;
$R=6379743.0;
$r=1000;
die "$ARGV[0]:file not found...\n" if !open FIN_BUSZ, "< $ARGV[0]";
die "$ARGV[1]:file not found...\n" if !open FIN_UTCA, "< $ARGV[1]";
die "$ARGV[2]:file not found...\n" if !open FIN_BUSZ_NEW, "< $ARGV[2]";
$i=0;
while(<FIN_BUSZ>){
chomp;
($busz[$i]{'name'},$busz[$i]{'lambda'},$busz[$i]{'fi'},$busz[$i]{'node'})=(split(/;/,$_)) ;
$i++
}
$i=0;
while(<FIN_BUSZ_NEW>){
chomp;
($busz_n[$i]{'name'},$busz_n[$i]{'lambda'},$busz_n[$i]{'fi'},$busz_n[$i]
{'node'})=(split(/;/,$_)) ;
$i++;
}
$i=0;
while(<FIN_UTCA>){
chomp;
my @tmp=split(/;/);
$utca[$i]{'cat'}=$tmp[0];
$utca[$i]{'desc'}=$tmp[1];
my $j=0;
my @tmp2=split(/ /,$tmp[2]);
foreach my $t ( @tmp2 ) {
my @m=split(/\,/,$t);
$utca[$i]{'lambda'}[$j]=$m[0];
$utca[$i]{'fi'}[$j]=$m[1];
$utca[$i]{'z'}[$j]=$m[2];
$j++;
}
$utca[$i]{'nbc'}=$#tmp2+1;
$i++;
}
close FIN_BUSZ;
close FIN_UTCA;
close FIN_BUSZ_NEW;
get_origo;
calculate_shift_vectors;
shift_by_average;
# kml kimenet
#

$kml=1;
$kml=2;
if($kml==1){print_kml;}
if($kml==2){print_shift_vectors_kml;}
exit(0);
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Térképolvasási teszt

A
Neme: Férfi/N!
Életkor:.........év
1. A keres"háló segítségével adja meg a Kórház tér koordinátáit!
Melyik busz végállomása található az D1-es mez"ben?

2. Milyen messze van a Széchenyi tért"l
a) TV-torony (Misina tet")?
b) F"pályaudvar?

3.Hogyan lehet legegyszer!bben eljutni autóbusszal az Uránvárosból a Budai
állomásra? Milyen messze van egymástól a két végállomás?

4. Mett"l meddig közlekedik a 33-as jel! autóbusz?
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B
Neme: Férfi/N!
Életkor:.........év
1. A keres"háló segítségével adja meg a Kórház tér koordinátáit!
Melyik busz végállomása található az D1-es mez"ben?

2. Milyen messze van a Széchenyi tért"l
a) TV-torony (Misina tet")?
b) F"pályaudvar?

3.Hogyan lehet legegyszer!bben eljutni autóbusszal az Uránvárosból a Budai
állomásra? Milyen messze van egymástól a két végállomás?

4. Mett"l meddig közlekedik a 33-as jel! autóbusz?
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C
Neme: Férfi/N!
Életkor:.........év
1. A keres"háló segítségével adja meg a Kórház tér koordinátáit!
Melyik busz végállomása található az H6-os mez"ben?

2. Milyen messze van a Széchenyi tért"l
a) TV-torony (Misina tet")?
b) F"pályaudvar?

3. Hogyan lehet legegyszer!bben eljutni autóbusszal az Uránvárosból a Budai
állomásra? Milyen messze van egymástól a két végállomás?

4. Mett"l meddig közlekedik a 33-as jel! autóbusz?
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Pécs „óratérkép”
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UTCÁK ÉS AUTÓBUSZ VÉGÁLLOMÁSOK

Gyükés (39) 1C

Nagy Imre út 7C-7D

KÖZINTÉZMÉNYEK

Hársfa út 1D-3B

Nagyárpádi út 6B

1.

Ment!állomás 8B

48-as tér 4A

Hársfa út 1E-2B

Nagydeindol (22, 122) 11F

2.

Rend!rkapitányság 5A

Abaligeti út 10E-11F

H!er!m" (20A, M89A) 4C

Nagydeindol u. 11E-11F

3.

T"zoltóság 3B

Ady Endre u. 3B

Hungária u. 9A-9B

Nagykozári út 2D-3D

4.

Vámhivatal 8A

Ágoston tér 3A

Hunyadi János u. 1B-12A

Nagypostavölgyi út 6C-6D

5.

Bíróság 1A

Aidinger J. út 7C

Ifjúság útja 9B-10B

Nedvich Andor út 9B-9C

6.

Börtön 1A

Alsó u. 7E

II-es rakodó (26, 126) 9F

Németh B. u. 6C

7.

Távolsági autóbusz-pályaudvar 6A

Angszter J. út 11B

Illyés Gyula u. 7D-7F

Pet!fi-akna (14, 114) 2G

8.

Levéltár 7A

Ángyán János u. 12C-12D

Iparipark (16) 4C

Postavölgy (41) 6D

Aradi vértanuk útja 11A-12A

István-akna (12, 80, 115) 2F

Rácvárosi út 9C-9D

9.

Árpádtet! (31) 1E

József A. u. 8A

Rákóczi út 8A-9A

10. Zsolnay Mauzóleum 3B

Athinay u. 8A

Jurisics u. 11B

Siklósi út 6A-6C

11. Barbakán 10A

Bálicsi út 10B-11C

Kálvária utca 12A-2A

Somogy (15, 80) 2E

12. Tettye park-Tettyei romok 1B

Bálicstet! (36) 11C

Kanizsai Dorottya út 5C-6B

Somogy u. 2E

13. TV-torony 12E

Barbakán tér 10A-10B

Károlyi Mihály u. 1B-12C

Surányi M. út 11B-12B

14. Kálvária 1A

Baromfifeldolgozó (20) 5C

Kénes u. 1D

Szabolcsfalu (21) 2D

15. Jakovali Haszan dzsámi 8A

Bencze József u. 2F-2G

Keszüi út 7B-7C

Szabolcsi út 2D

16. Gázi Kászim pasa dzsámija, Széchenyi tér 12A

Benczúr Gyula utca (25) 9E

Klimó Gy. u. 9A-10A

Szanatórium forduló (34) 12D

17. Székesegyház, Dóm tér 11A

Bétaaknai út (12) 1E

Kodály Z. u 10B

Széchenyi-akna (11) 1D

18. Aradi vértanúk szobrai 11A

Bittner Alajos út 1D-2C

Koksz u. 3C

Szent Borbála út 3C

19. Botanikus kert 10B

Borbálatelep (38A) 2C

Kolmói út 1E-2C

Szentkút forduló (24) 11F

20. Pintér kert (arborétum) 1B

Búzakalász u. 2D-3D

Komlói út 1E-3C

Szentl!rinci út 9D-9F

21. Állatkert 12C

Damjanich u. 11A-11B

Kórház tér 9A

Szigeti út 9B-9C

Deindol (23, 123) 11E

Korsó utca (26A) 9D

Táncsics Mihály u. 7B

22. Városháza 2A

Donátus (37) 10C

K!bánya u. 2E-2F

Tettye (33) 2B

23. Megyeháza10A

Dózsa Gy. utca (27) 3B

Kürt u. 9B

Tettye tér 1B

24. Polgármesteri hivatal, Kossuth tér 4A

Dömörkapu (35A) 1D

Kürt utca (30, M55, M55Y) 9B

Tüzér u. 9B

25. F!pályaudvar 7A

Dömörkapu út 1D-12C

Lámpásvölgy (38) 1D

Újhegy (43) 4D

26. F!posta 8A

Dr. Veress E. u. 8B

Magaslati út 12A-1B

Uránváros (1, 2, 2A, 4, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 26A,

27. Pécsi Nemzeti Színház 3A

Dunátusi út 10B-10C

Magyarürögi út 9C-10E

27, 123, 126) 9C

28. Tudásközpont 4A

Épít!k útja 9B

Makay István út 9C-9D

Üszögi út 3C-4C

29. Kodály Központ 4A

Esztergár L. u. 9B-9C

Maléter Pál út 7C-7D

Vízm" (25A) 9D

30. Zsolnay Kulturális Negyed 3B

Fábián B. u. 11E

Málom Tejcsarnok (61Y, 62Y) 7E

Zsolnay szobor (113Y, 114, 155, 122, 123, 126) 7A

Fagyöngy u. forduló (62, 162, 63, 63Y) 7F

Malomvölgyi út (61, 61Y, 161, 63Y) 7E

Zsolnay Vilmos út 3C-5A

Fehérhegy (2) 2C

Malomvölgyi út 7D-7E

Fels! u. 7E

Mártítok útja 7A

F! u. 9D

Marx út 1C-3B

F!pályaudvar (30, 31, 31A, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39,

Megyeri út 7C-8B

40, 41, 42, 43, 44) 7A

Misinatet! (35) 12E

Fülemüle u. 10D-10E

Mohácsi út 3B-4C

Gesztenyés (40) 1E

Móra Ferenc u. 7A-7B

TURISZTIKAI LÁTVÁNYOSSÁGOK
Zsolnai szobor 8A

KÖZINTÉZMÉNY ÉS TURISZTIKAI LÁTVÁNYOSSÁG

