
Metodyczne aspekty opracowania Metodyczne aspekty opracowania 
map dostępności czasowej map dostępności czasowej 

z wykorzystaniem narzędzi GIS z wykorzystaniem narzędzi GIS 
i teledetekcjii teledetekcji  

WAT, Wydział Inżynierii LądowejWAT, Wydział Inżynierii Lądowej
Zakład Systemów Informacji GeograficznejZakład Systemów Informacji Geograficznej

Elzbieta Bielecka, Elzbieta Bielecka, Anna FilipczakAnna Filipczak, Monika Perzanowska, Monika Perzanowska



Mapa dostępności Mapa dostępności 
czasowejczasowej

2E. Bielecka, A. Filipczak, M. Perzanowska

►Przedstawia czas dojazdu różnymi Przedstawia czas dojazdu różnymi 
środkami transportu (lądowego, wodnego środkami transportu (lądowego, wodnego 
i powietrznego) do wybranego miejsca. i powietrznego) do wybranego miejsca. 

►Czas ten jest wizualizowany za pomocą:Czas ten jest wizualizowany za pomocą:
 metody izarytmicznej, w postaci izochron, czyli linii metody izarytmicznej, w postaci izochron, czyli linii 

równego czasu podróży lub równego czasu podróży lub 
 izodapan - linii jednakowych kosztów podróży.izodapan - linii jednakowych kosztów podróży.



Mapa GaltonaMapa Galtona
► Pierwsza mapa dostępności czasowej (1881r.)Pierwsza mapa dostępności czasowej (1881r.)
► Przedstawia dostępność Londynu za pomocą Przedstawia dostępność Londynu za pomocą 

ogólnodostępnych środków transportuogólnodostępnych środków transportu

E. Bielecka, A. Filipczak, M. Perzanowska 3Żródło: Galton, 1881r



                  Globalna Mapa DostępnościGlobalna Mapa Dostępności
► Opracowana przez JRC w Isprze dla Banku Opracowana przez JRC w Isprze dla Banku 

ŚwiatowegoŚwiatowego
► Przedstawia dostępność miast o liczbie ludności Przedstawia dostępność miast o liczbie ludności 

powyżej 50 tys.powyżej 50 tys.
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źródło: http://bioval.jrc.ec.europa.eu/



Mapa dostępności Mapa dostępności 
czasowejczasowej

5E. Bielecka, A. Filipczak, M. Perzanowska

►Mapy dostępności czasowej różnią się:Mapy dostępności czasowej różnią się:
 skalą i zasięgiem (od map globalnych do map skalą i zasięgiem (od map globalnych do map 

miast),miast),
 sposobem liczenia czasu przejazdu sposobem liczenia czasu przejazdu 

(uwzględnianie czasu dojścia, przesiadek, itp.),(uwzględnianie czasu dojścia, przesiadek, itp.),
 uwzględnianymi środkami transportu,uwzględnianymi środkami transportu,
 metodami interpolacji.metodami interpolacji.



Cel i zakres pracyCel i zakres pracy
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►Analiza i ocena metod interpolacji do Analiza i ocena metod interpolacji do 
określania dostępności komunikacyjnej określania dostępności komunikacyjnej 
terenu.terenu.

►Obszar – mapa dostępności WAT z obszaru Obszar – mapa dostępności WAT z obszaru 
WarszawyWarszawy



Cel i zakres pracyCel i zakres pracy
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► UwzględniUwzględnioonnee środki  środki 
transportu: autobusy, transportu: autobusy, 
tramwaje, metro, kolej oraz tramwaje, metro, kolej oraz 
czas dojścia do przystanków.czas dojścia do przystanków.

► Czas najkrótszy wg rozkładów Czas najkrótszy wg rozkładów 
jazdy.jazdy.

► Liczba punktów pomiarowych Liczba punktów pomiarowych 
– – 240, liczba punktów 240, liczba punktów 
kontrolnych - 30kontrolnych - 30

► Dane zebranDane zebrano:o:  
listopad-grudzień 2009 r.listopad-grudzień 2009 r.



Metody interpolacjiMetody interpolacji
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►Natural Neighbor –naturalnego sąsiedztwaNatural Neighbor –naturalnego sąsiedztwa

►IIDWDW – ważonych odwrotności odległości – ważonych odwrotności odległości

►Spline – funkcjami sklejanymi trzeciego Spline – funkcjami sklejanymi trzeciego 
stopniastopnia



Interpolacja metodą Natural Interpolacja metodą Natural 
NeighborNeighbor
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              Interpolacja metodą IDWInterpolacja metodą IDW
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                  Interpolacja metodą SplineInterpolacja metodą Spline
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Analiza dokładnościAnaliza dokładności
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Interpolacja metodą kriginguInterpolacja metodą krigingu
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Wnioski:Wnioski:
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► W przypadku mapy dostępności komunikacyjnej WAT W przypadku mapy dostępności komunikacyjnej WAT 
każda z przetestowanych metod jest wiarygodna.każda z przetestowanych metod jest wiarygodna.

► Dostępność komunikacyjna terenu jest podstawą do Dostępność komunikacyjna terenu jest podstawą do 
sporządzania strategii rozwoju danego obszaru, planów sporządzania strategii rozwoju danego obszaru, planów 
zagospodarowania terenu, rynku rozwoju nieruchomości zagospodarowania terenu, rynku rozwoju nieruchomości 
oraz rozwoju turystyki i rekreacji.oraz rozwoju turystyki i rekreacji.



Internetowe aplikacje do Internetowe aplikacje do 
opracowania map dostępnościopracowania map dostępności
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 Źródło:Źródło:
www.ailleursloin.free.fr/A/isochrone _mapwww.ailleursloin.free.fr/A/isochrone _map
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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