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Kétdimenziós regresszió a területi kutatásokban∗ 

Területi kutatásoknál és bármely olyan kutatásnál, amely két- vagy többdimenziós alak-
zatokkal foglalkozik, felmerül ezek összehasonlításának igénye. A kétdimenziós regresz-
szió ezt úgy teszi lehetővé, hogy az egymástól eltérő koordináta-rendszerben lévő pont-
alakzatok közül az egyiket a másik koordináta-rendszerébe transzformálja, a megfelelő 
mértékű eltolással, elforgatással és átskálázással. Az így közös koordináta-rendszerbe 
transzformált alakzatok pontjai közötti egyedi és összesített különbségek alapján megha-
tározható az alakzatok lokális és globális hasonlóságának, illetve különbözőségének 
mértéke.  A módszer kidolgozása Waldo Tobler nevéhez fűződik, aki hatvanas és hetve-
nes évekbeli előzményeket követően 1994-ben publikálta az eljárást ismertető tanulmá-
nyát1 (Tobler 1961, 1965, 1978, 1994). Tobler szemléltető példájában egy brit szigetről 
készült középkori térképet2 hasonlított össze egy modern térképpel. Tobler további al-
kalmazási lehetőségek között említette apa és fia arcának, levelek alakjának, 
australopithecus és homo sapiens koponyaformájának, valamint aláírásoknak az összeha-
sonlítását. A lehetséges alkalmazások köre annyira széles, hogy a technikának ugyan-
olyan ismertté kellene válnia, mint az egyszerű egydimenziós regressziónak (Tobler 
1994, 187. o.). A Gough-térkép elemzésére Lloyd és Lilley (2009) szintén felhasználta a 
módszert. 

Kétdimenziós skálázással létrejött pontalakzatok esetén, amennyiben különféle föld-
rajzi pontok közötti nem légvonalbeli távolságokat tartalmazó alapmátrixot reprezentál-
nak, valamint kognitív térképeknél szintén felmerül a földrajzi koordinátákkal való ösz-
szehasonlítás igénye. A földrajzi és multidimenziós skálázásos (innentől: MDS) koordi-
náta-rendszer közötti különbségek (eltolás, elforgatás, skálázás) miatt az alakzatok nem 
hasonlíthatók össze közvetlenül, a kétdimenziós regresszió viszont pontosan a kétféle 
koordináta-rendszer objektív, a lehető legkisebb hibával történő egymásba illesztésével 
lehetőséget biztosít erre. Ewing az időterek földrajzi terekkel való összehasonlíthatósága 
kapcsán 1974-ben még arról írt, hogy ilyen technika nem létezik (Ewing 1974, 165. o.), 
Ahmed és Miller 2007-es tanulmánya azonban már használta a módszert. 

A tanulmányban a kétdimenziós regresszió főbb vonásait először általánosan, majd 
egy szemléltető példán keresztül ismertetem. Mivel az egydimenziós, kétváltozós reg-
resszió közismert és általánosan használt elemzési eszköz, a kétdimenziós regresszió 
egydimenziós regresszióval való hasonlóságaira és különbségeire is kitérek. 

 
∗ A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. A tanulmány az MTA RTB Kutatásmódszertani Albi-

zottsága 2010. szeptember 28-i, „Térparaméteres elemzési módszerek” című ülésén elhangzott előadás szerkesztett változata. 
1 Waldo Tobler 1994-es tanulmányán kívül Friedman és Kohler 2003-as tanulmánya foglalkozik a módszer általános kér-

déseivel. Utóbbi tanulmány szemléltető példájában kognitív térképet hasonlított össze topografikus térképpel. A módszer 
tárgyalása azonban hiányzik a területi elemzési eljárásokat bemutató vagy általános statisztikai témájú könyvekből. 

2 A Gough-térképet. 
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Jelölések 

Az egydimenziós regressziónál azonos megfigyelési egységekhez tartozó különféle jel-
lemzők közötti kapcsolat szorosságát szeretnénk megtudni, kétdimenziós regressziónál 
pedig két, egymásnak kölcsönösen megfeleltethető pontokból álló alakzat közötti kapcso-
lat mértékét. Egydimenziós regressziónál az adatok összekapcsolhatóságát nyilvánvalóan 
biztosítja, hogy azonos megfigyelési egységekhez tartoznak. Kétdimenziós esetben a 
földrajzi alkalmazásokkor a megfigyelési egységek azonosak, de a közöttük lévő távolsá-
gok különbözőek lehetnek (például légvonalbeli távolság és időtávolság). Nem földrajzi 
alkalmazáskor valamilyen eljárással tesszük egymásnak kölcsönösen megfeleltethetővé a 
két pontalakzat azonos számú pontjait, például két falevél kitüntetett pontjainak koordi-
nátáit. Az alakzatok reprezentálhatnak tényleges pontalakzatokat, és egyes pontjaikkal 
képviselt síkalakzatokat is. 

Két összehasonlítandó pontalakzatot ábrázolhatunk kettő vagy egy koordináta-
rendszerben (1.a és 1.b ábra). Az ábra b része némileg megtévesztő, mert a koordináta-
rendszerek kiindulópontja, skálázása és iránya önkényes lehet. A feladat egy része ponto-
san abban áll, hogy az eltérő koordináta-rendszerű alakzatokat egyetlen koordináta-
rendszerben lehessen ábrázolni. Így ha Xi, Yi a független alakzat pontjainak koordinátáit, 
Ai, Bi a függő alakzat pontjainak koordinátáit jelöli, akkor iiBA ˆˆ  a független alakzatnak a 
függő alakzat koordináta-rendszerében kifejezett koordinátáit fogja jelenteni (1. táblázat). 
Ha tehát például az MDS-koordinátákat szeretnénk kifejezni a földrajzi koordinátákkal, 
akkor független alakzatnak az MDS-alakzatot kell választani, függőnek pedig a földrajzi 
alakzatot. A két alakzat közötti viszony ismeretében egyrészt tehát meg szeretnénk hatá-
rozni az eltolás, elforgatás és skálázás átlagos mértékét, másrészt az is kívánatos, hogy 
meg tudjuk adni azoknak a pontoknak a transzformált koordinátáit is, ahol nem volt meg-
figyelés. 

1.a ábra  
Az összehasonlítandó pontalakzatok egymásnak kölcsönösen  

megfeleltethető pontokból állnak 

Független alakzat Függő alakzat 
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1.b ábra  
Összehasonlítandó pontalakzatok közös koordináta-rendszerben ábrázolva 

Y vagy B 

 X vagy A 

Forrás: Tobler (1994) alapján saját szerkesztés. 

1. táblázat  
A két pontalakzat koordinátáinak jelölése 

XY  
(független alakzat) 

AB  
(függő alakzat) 

BA ˆˆ   

(független alakzat a függő alakzat  
koordináta-rendszerében) 

X1 Y1 A1 B1 11
ˆˆ BA  

X2 Y2 A2 B2 22
ˆˆ BA  

X3 Y3 A3 B3 33
ˆˆ BA  

. 

. 

. 
 

 

Xn Yn An Bn nnBA ˆˆ  

Egydimenziós regressziónál a ∑ − 2
ii )ŷy(  összeget szeretnénk minimalizálni, kétdi-

menziós regressziónál pedig a ∑ − 2
iiii )B̂ÂYX( összeget. A koordináták átalakításának 

módja alapján Waldo Tobler négyféle lehetséges megoldást mutatott be: az euklidészi, az 
affin, a projektív és a görbe vonalú transzformációt. Ezek közül az első három lineáris 
függvény, ami azt jelenti, hogy ami egyenes vonal az egyik koordináta-rendszerben, az 
egyenes vonal lesz a transzformált koordináta-rendszerben is. Az euklidészi változatnál 
az x és y koordináták azonos mértékben (arányban) változnak, az affinnál az x és y koor-
dináták különböző arányban változhatnak, a projektívnél pedig a méretarány, alak és 
elforgatás pontról pontra változhat. A tanulmányban csak az euklidészi változat meghatá-
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rozását ismertetem, a többi három számítása bonyolultabb lenne, a projektívnél és a gör-
be vonalúnál pedig az eredmények értelmezése is nehezebb. 

Az euklidészi kétdimenziós regresszió paramétereinek kiszámítása és értelmezése 

Az euklidészi változat számításával kapcsolatos egyenletek a 2. táblázatban láthatók.  
A jelölések közül x és y a független alakzat koordinátáit, a és b a függő alakzat koordiná-
táit, â  és b̂ a független alakzat függő alakzatbeli koordinátáit jelöli. Az első (mátrix-
algebrai) egyenlet négy paramétere közül α1 a vízszintes eltolás mértékét határozza meg, 
míg α2 a függőleges eltolás mértékét. Ha párhuzamot vonunk az egy- és kétdimenziós 
regresszió között, akkor ez a két együttható az egydimenziós regresszió β0 (konstans) 
paraméterének felel meg. β1 és β2 a skálakülönbség (Ф) és az elforgatás szöge (Θ) meg-
határozására szolgál, a második és harmadik egyenlőségben látható módon. Ha Ф=1, 
akkor nincs méretarány-különbség a két alakzat között, ha Ф>1-nél, akkor az XY nagyí-
tását jelenti, és kicsinyítését Ф<1-nél. Ha Θ=0, akkor az XY koordináta-rendszert nem 
kell elforgatni, ha negatív, akkor az az óramutató járásával megegyező elforgatást jelent. 
Mivel az arkusz tangens függvény csak –90 fok és +90 fok között értelmezett, 180 fokot 
hozzá kell adni Θ-hoz, ha β1<0. A Ф az egydimenziós regresszió β1 paraméterének felel 
meg, a Θ a kétdimenziós eset sajátos paramétere. 

2. táblázat  
A kétdimenziós euklidészi regresszió egyenletei 

1. A regresszió egyenlete ⎟⎟
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6. Vízszintes eltolás yxa ** 211 ββα +−=  

7. Függőleges eltolás yxb ** 122 ββα −−=  

8. Korreláció a hibatagok 
     alapján 
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9. Eltérésnégyzet-összeg 
    felbontása 

[ ] [ ] [ ]∑∑∑ −+−+−+−=−+− 222222 )ˆ()ˆ()ˆ()ˆ()()( iiiiiiii bbaabbaabbaa  

SST=SSR+SSE 

10. â kiszámítása )()(ˆ 211 YXa ββα −+=  

11. b̂ kiszámítása )()(ˆ
122 YXb ββα ++=  

Forrás: Tobler (1994) és Friedman–Kohler (2003) alapján. A jelölések magyarázata a szövegben található. 
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Minél nagyobb a két pontalakzat közötti hasonlóság, annál nagyobb lesz a kétdimenziós 
korreláció (r) értéke. A maximális értéket, az egyet akkor éri el a mutató, ha az eltolás, 
elforgatás és átskálázás eredményeként a pontok koordinátái megegyeznek egymással. A 
korreláció minimális értéke nulla, ami azt jelenti, hogy az egyik pontalakzat összes pontjá-
nak ugyanaz a koordinátája. Ekkor a két alakzat súlypontja ugyanaz lesz, de a közöttük lévő 
távolság megegyezik a nem egy pontban tömörülő alakzatnak a súlypontjától való távolsá-
gával. Előfordulhat, hogy a három transzformáció közül valamelyiktől el szeretnénk tekin-
teni, a két alakzat közötti hasonlóságra vonatkozó számítások úgy is elvégezhetők.  

Az eltérésnégyzet-összeg felbontása elvileg ugyanúgy történik, mint az egydimenziós 
esetben, a jelölések is megegyeznek (SST: teljes eltérésnégyzet-összeg, SSR: a regresszió 
által megmagyarázott eltérésnégyzet-összeg, SSE: a regresszió által nem magyarázott 
(reziduális) eltérésnégyzet-összeg). A gyakorlati és értelmezésbeli különbséget az jelent, 
hogy a kétdimenziós regressziónál az eltérés nem valamilyen attribútum mennyiségi ismérv 
átlagától, hanem a vizsgált pontok súlypontjától való távolságot jelenti.  

A 3. és 4. táblázatban, valamint a 2. ábrán egy példát láthatunk öt település földrajzi tá-
volságának és vasúthálózati kilométer-távolságának az összehasonlítására. A vasúthálózati 
kilométer-távolságok nem euklidészi teret határoznak meg, kétdimenziós közelítésük két-
dimenziós skálázással történt. (Ezen látható például, hogy mivel Mosonmagyaróvár csak 
nagyobb kerülővel közelíthető meg elsősorban Sopronból, kisebb mértékben Szombathely-
ről és Pápáról, ezért távolabb került a vasúthálózati térben az említett három településtől.) 
Az MDS-koordináták átlaga nulla, mértékegységük nincs, a földrajzi koordináták az egysé-
ges országos vetület koordinátái kilométerben megadva. Méretarányuk pontos különbségét 
a Ф 62,41-es értéke adja meg. Az MDS-koordinátákat az óramutató járásával ellentétes 
irányban 19,347 fokkal kell elforgatni (Θ értéke). A vízszintes irányú eltolás mértéke 
504,59 (α1), a függőlegesé 247,96 (α2).  

3. táblázat 
Kétdimenziós regresszió a vasúthálózati tér és a földrajzi tér között 

MDS-koordináták Földrajzi koordináták MDS-koordináták 
Település 

X Y A B Â  B̂  
Győr 0,350 0,055 543,90 260,70 524,10 258,40 
Mosonmagyaróvár 0,578 0,354 516,60 280,00 531,30 280,70 
Pápa 0,273 –0,540 530,00 223,10 531,80 222,00 
Sopron –0,600 0,456 465,30 262,20 459,80 262,4,0 
Szombathely –0,601 –0,330 467,10 213,80 476,00 216,20 

Átlag 0,000 0,000 504,58 247,96 504,60 247,94 

4. táblázat  
A kétdimenziós regresszió eredményei  

(a 3. táblázat adataira) 

r r2 α1 α2 β1 β2 Ф Θ SST SSR SSE 

0,956 0,913 504,59 247,96 58,877 20,673 62,41 19,347 8462,9 7730 732,9 

A korrelációs és determinációs együttható ugyanolyan hasznos mutató, mint az egydi-
menziós esetben, de ez utóbbiban ismert óvatossággal kell értelmezni, mivel értékét nagyon 
sokféle tényező hatása határozza meg. A megfigyelésenkénti hibatagok összehasonlítása 
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árulkodik arról, hogy mely pontok felelősek a legnagyobb mértékben az eltérésekért, bár itt 
is érvényes az a figyelmeztetés, hogy a befolyásos megfigyelések nem feltétlenül lesznek 
kiugróak is. A súlypont felé irányuló elmozdulás azt jelenti, hogy a független alakzatban 
kisebb az adott pont többi ponttól vett átlagtávolsága, mint a függő alakzatban. A 2. ábrán 
például Győr és Szombathely átlagtávolsága arányait tekintve kisebb, a többi három telepü-
lésé nagyobb a vasúti hálózati térben, mint a légvonaltávolságok alapján. (A vasúthálózati 
távolságok abszolút módon Győr és Szombathely esetében is nagyobbak a légvonalbeli 
távolságoknál, de a másik három településhez képest kisebb mértékben növekedtek.) 

2. ábra  
Települések földrajzi koordinátái és a vasúti hálózati távolságokat reprezentáló 

 transzformált MDS-koordinátái 

Győr

550

Φ

/

500

SST

SSR

SSE

Pápa

Szombathely

Eltérésnégyzetösszeg felbontása:

Φ

Mosonmagyaróvár

Sopron

Földrajzi koordináták

Φ

450

/ Súlypont

Transzformált MDS koordinátákΦ

200

250

 
A 2. ábrán nem látszik a független pontalakzat az eredeti koordinátákkal, mivel a mé-

retarány és az eltolás nagy különbségei nem tették volna lehetővé XY és AB együttes 
ábrázolását. XY és AB relatív konfigurációja, az egyes pontok közötti távolságok arányai 
megegyeznek egymással. Az 5. táblázatban a függő és független alakzatok felcserélésé-
vel nyert eredmények láthatók. A kapcsolat szorossága nem változik, a transzformációk 

  Transzformált MDS-koordináták 

Eltérés-négyzetösszeg felbontása: 
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abszolút értékei eltérőek lesznek: nyújtás helyett a nyújtás reciprokának megfelelő mér-
tékű zsugorítás, ellentétes irányú és más mértékű eltolások, ellentétes irányú (de ugyan-
olyan mértékű) elforgatás lesz szükséges.  

5. táblázat  
A kétdimenziós regresszió eredményei  

(a 3. táblázat adataira, de XY és AB felcserélve) 

r r2 α1 α2 β1 β2 Ф Θ SST SSR SSE 

0,956 0,913 –8,171 –0,978 0,014 –0,00485 0,01464 –19,347 1,9851 1,8132 0,1719 

Összehasonlítás más eljárásokkal 

Kétdimenziós alakzatok összehasonlítására számos további módszer létezik: alakmutatók 
számítása, dimenziónkénti külön regressziók, a pontok közötti távolságmátrixok közötti 
korreláció. A kétdimenziós regressziónak valamennyi létező módszerrel szembeni elő-
nye, hogy egyedül ez veszi figyelembe az alakzatok konfigurációjára vonatkozó teljes 
információt. Az alakmutatók néhány kitüntetett jellemzőt vizsgálnak (például a kerületet, 
a maximális szélességet). A dimenziónkénti külön regresszió egydimenziós módszer, 
nem veszi figyelembe, hogy XY, valamint AB egymástól elválaszthatatlan módon fejezik 
ki az egyes pontok koordinátáit. A dimenziónkénti regressziók érzékenyek az elforgatás-
ra (vagy annak hiányára) is. A távolságmátrixok közötti regresszió – bár egy másik mérő-
számmal szolgál a hasonlóság mértékére – a méretarány-különbség, elforgatás és eltolás 
meghatározására nem alkalmas.  

Az összehasonlítandó alakzatok koordinátái származhatnak kétdimenziós skálázásból. 
A kétdimenziós skálázás jóságának különféle lokális és globális mérőszámai (a Stress-
mutatók) ugyanakkor nem a földrajzi térhez viszonyított eltérésről árulkodnak, hanem az 
eredeti távolságmátrix és a kétdimenziós távolságmátrix eltéréseiről. Ezért a két módszer 
kapcsolódhat egymáshoz egy elemzésen belül, de egymást kölcsönösen kiegészítő, és 
nem helyettesítő módon. 

A vizuális megjelenítés eszköztára és példa a módszer alkalmazására 

A módszer nincsen beépítve szoftverekbe, de maguk az együtthatók a képletek alapján 
könnyen kiszámíthatók Excelben. Sokkal munkaigényesebb a térképes ábrázolás. Ebben 
segít az eredetileg Waldo Tobler által írt, majd Guérin által újraírt program, amely letölt-
hető a következő honlapról: http://www.spatial-modelling.info/Darcy-2-module-decom-
paraison. Ezzel kiszámíthatók az együtthatók is, viszont a vizuális megjelenítés használ-
hatóságát jelentősen korlátozza, hogy az ábrák nem szerkeszthetők, feliratozhatók benne.   

A módszerhez kötődő vizuális megjelenítés eszközeit néhány további részletkérdéssel 
együtt példákon keresztül mutatom be. A 6. táblázatban 23 városunk (Budapest és a me-
gyei jogú városok Érd kivételével) földrajzi koordinátáiból és a közöttük lévő különféle 
módon meghatározott távolságmátrixokból kétdimenziós skálázással kapott koordináták 
közötti kapcsolatok eredményeit látjuk. Vasúti időtávolságnak az Elvira internetes menet-
rendi kereső által felajánlott lehetőségek közül a legrövidebb utazási időt vettem, a közúti 
távolságmátrixokat a Microsoft MapPoint 2009 programmal Tóth Péter (Széchenyi Ist-



18 DR. DUSEK TAMÁS 

 

ván Egyetem) készítette és bocsátotta rendelkezésemre. A közúti adatok 2008. júliusra 
vonatkoznak, a vasútiak 2009. novemberre. 

6. táblázat  
Kétdimenziós regressziók eredményei a földrajzi koordináták és különféle más 

távolságokmátrixokból multidimenziós skálázással meghatározott koordináták között 
(22 magyarországi megyei jogú város és Budapest) 

Megnevezés r r2 α1 α2 β1 β2 Ф Θ 

Vasúti hálózati távolság 0,974 0,949 649,0 199,5 188,3 40,2 192,6 12,06 
Vasúti időtávolság 0,941 0,885 649,0 199,5 184,9 28,3 187,0 8,71 
Vasúti költségtávolság 0,973 0,947 649,0 199,5 191,0 29,9 193,3 8,91 
Közúti távolság 0,990 0,980 649,0 199,5 192,8 32,7 195,5 9,63 
Közúti időtávolság 0,975 0,950 649,0 199,5 –190,6 –28,7 192,8 188,57 

Megjegyzés: vasúti távolságok: 2009. november, közúti távolságok: 2008. július. 

A korrelációk magas volta jelzi, hogy ezen a szinten nincs olyan jelentős torzulás a 
vasúti és közúti hálózati és időtérben, amely a települések szomszédsági viszonyait jelen-
tősen megváltoztatná. Ha részletesebb, 142 településből álló hálózatot vizsgálunk, akkor 
az időtávolságoknál módosul a kép (7. táblázat). A 142 település kiválasztásánál a telepü-
lésnagyság és a vasúthálózati helyzet játszott szerepet. A sok pontból álló alakzatoknál az 
ábra zsúfoltsága miatt az elmozdulások nehezebben láthatók, de jó illeszkedés esetén az 
összkép könnyen értelmezhető. Sok pont és rossz illeszkedés együttesen viszont nehe-
zebben értelmezhető ábrákat eredményez, bár az érdekesebb egyedi elmozdulások ekkor 
is kiemelhetők, és a rossz illeszkedésért leginkább felelős térrész is azonosítható.  

7. táblázat  
Kétdimenziós regressziók eredményei a földrajzi koordináták és különféle más 

távolságokmátrixokból multidimenziós skálázással meghatározott koordináták között  
(142 magyarországi település) 

Megnevezés r r2 α1 α2 β1 β2 Ф Θ 

Vasúti hálózati távolság 0,984 0,968 687,0 216,0 –187,4 –60,5 197,0 197,9 
Vasúti időtávolság 0,781 0,610 687,0 215,9 –155,3 –33,7 158,9 192,2 
Közúti időtávolság 0,446 0,199 687,0 216,0 –84,4 –30,1 89,6 199,6 

Megjegyzés: vasúti távolságok: 2009. november, közúti távolságok: 2008. július. 

A 3. ábrán a vizsgált települések földrajzi és vasúti időtérbeli helyzete látható. A grafikus 
ábrázolás sokkal információgazdagabb, mint a koordináták és különbségeik számszerű 
megadása, mert azonnal leolvasható róla a változás nagyságán kívül annak iránya is min-
den egyes településre vonatkozóan. Például látható, hogy Budapest a súlypont felé toló-
dott, mivel vasúti elérhetősége jobb az amúgy is kedvező, központihoz közeli földrajzi 
elhelyezkedésénél. Jelentősen elmozdult a súlypont felé Nyíregyháza, Debrecen, Mis-
kolc, Győr, Sopron, Tatabánya, kisebb mértékben Szombathely és Békéscsaba. A déli 
országrész nem megfelelő kelet–nyugati összekötöttsége miatt a dél-alföldi és dél-
dunántúli települések távolabb kerültek egymástól. Nagymértékben rosszabb Dunaújvá-
ros és Salgótarján időtérbeli helyzete a földrajzi pozíciónál. Szalkai Gábor a hálózati 
hányadosok használatával ugyanezeket a következtetéseket vonta le a hazai vasúti időtér 
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és a földrajzi tér eltéréseire (Szalkai 2001, Szalkai 2004), az irányvektorokból megálla-
pítható eltérések kimutatására azonban a hálózati hányados módszere önmagában nem 
alkalmas.  

3. ábra  
A megyei jogú városok és Budapest elhelyezkedése földrajzi koordináták és  

vasúti időtérbeli koordináták alapján 

NyíregyházaEger

BékéscsabaDunaújváros
Kecskemét

Szekszárd

Pécs

Szeged
Nagykanizsa Kaposvár Hódmezővásárhely

Szombathely
Székesfehérvár Szolnok

Debrecen

Elmozdulás a földrajzi térhez képest
MiskolcSalgótarján

BudapestSopron Győr
Tatabánya

Zalaegerszeg
Veszprém

Vasúti időtérbeli helyzet

Földrajzi helyzet

 
Megjegyzés: a 3–5 ábrák MapInfoval készültek, a kiszámított módosított koordináták alapján. 

Az ábra ugyanakkor csak a regresszióban részt vevő pontokat tartalmazza, így az in-
formációk leolvasása is nehézkesebb, ahhoz hasonlóan, mintha a regressziós egyenes 
helyett csak a becsült pontokat ábrázolnánk az egydimenziós kétváltozós regresszióban. 
A regresszióban részt nem vevő pontokat interpolációval tudjuk megjeleníteni, a regresz-
szióban részt vevő pontok elmozdulásának ismeretében. A függő alakzat koordináta-
rendszerére illesztett négyzetrács és annak interpolált módosított helyzete tovább általá-
nosítja a regresszióban részt vevő pontokból kapott információkat. A 4. ábra a és b részé-
ben az eredeti és az interpolált négyzetrács mellett az interpolációban szerepet játszó 
pontok (megyei jogú városok) is láthatók. Nagyon ritka azonban, hogy ne lennének a 
topografikus térképekről jól ismert vonalas földrajzi objektumok, például Magyarország 
esetében a megyehatárok, amelyek helyzetét szintén lehet interpolálni (5. ábra). Erről az 
ábráról még látványosabban leolvasható a földrajzi tér és a vasúti időtér közötti lényege-
sebb különbségek iránya és mértéke.  
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4.a ábra  
Négyzetrács földrajzi koordinátái 

 
4.b ábra  

Módosított négyzetrács: a négyzetrács időtérbeli koordinátái 
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5. ábra  
A megyehatárok interpolált helyzete a vasúti időtérben 

 
A négyzetrács pontjainak elmozdulása
(a vektor kiindulópontja földrajzi koordináta,
a vektor csúcsa időtér-koordináta)

 
6. ábra  

A vasúti időtér torzulása a földrajzi térhez képest 

 
Megjegyzés: az ábra Waldo Tobler B. Guérin által újraírt, Darcy névre keresztelt programjával készült. A program letölt-

hető a következő honlapról: http://www.spatial-modelling.info/Darcy-2-module-de-comparaison. 
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A kartográfiában a földrajzi vetület torzulását kifejezhetik grafikusan a Tissot féle 
torzulási ellipszis vagy torzulási indikatrix segítségével. Waldo Tobler bemutatta, hogy 
ennek analógiájára torzulási ellipszisekkel ábrázolható a kétdimenziós regresszióval 
összehasonlított alakzatok lokális eltérésének mértéke (Tobler 1994). A 6. ábrán ezek a 
torzulási ellipszisek láthatók az interpolált négyzetrács csomópontjaiban. Ha az ellipszis 
területe nagyobb az átlagosnál, akkor az adott térrészben az időtér megnyúlik a földrajzi 
térhez képest. Az ellipszis főtengelye a legnagyobb torzulás irányába mozdul el.  

Záró gondolatok 

A bemutatott számításokból és ábrázolási lehetőségekből látszik, hogy a kétdimenziós 
regresszió a nem euklidészi terek vizualizációjához, megértéséhez és elemzéséhez is 
alapadatokat szolgáltat, és nem csupán az alakzatok összehasonlításának – a többi ismert 
módszerhez képest sokkal hatékonyabb és információgazdagabb – eljárása. Ha a koordi-
náták már rendelkezésre állnak (ezek meghatározásáig ugyanakkor hosszú út vezethet, ha 
a távolságadatokat egyénileg kell gyűjteni), a regresszió és a korreláció számítása nem 
bonyolult, az eredmények vizuális megjelenítésében csak az interpolált koordináták meg-
jelenítése a munkaigényesebb. A módszerrel kapcsolatban ugyanakkor számos részlet-
kérdés lenne még tárgyalható, amik közül kiemelendő a befolyásos megfigyelések jel-
lemzésére használható mutatók kidolgozása, a multidimenzionális skálázással való kap-
csolat, az affin transzformáció és az interpolációs eljárások bemutatása. Jelen tanulmány 
azonban elsősorban a módszer létezésére szerette volna felhívni a figyelmet, ösztönözni 
kívánva elterjedését és gyakorlati alkalmazását. 
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Resume 

Bidimensional regression is a method developed by Waldo Tobler for comparing the degree of resemblance 
between two two-dimensional configurations of points or surfaces. It is an extension of linear regression where 
each variable is a pair of values representing a location in a two-dimensional space. Bidimensional regression 
numerically compares the similarity between two-dimensional surfaces through an index called bidimensional 
correlation. The aim of the study is the general description of the method and presenting examples of its appli-
cation by the help of some real data, first of all by the Hungarian railway time space.  


