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A domborzatmodellezés 
célja

• Látványos felszínábrázolás
• Hidrológiai vizsgálatok lefolytatása
• Lejtőszög és -kitettség vizsgálata
• Viewshed számítások
• Egyéb szimulációk, modellek



Modellező szoftverek: Ilwis

• Integrated Land and Water Information System
• A holland ITC munkatársai alkották meg
• Eredeti célja Szumátra sziget 

felszínborítottságának vizsgálata volt
• Kezdetben fizetős – ma már nyílt forráskódú, 

széles körben elterjedt



Modellező szoftverek: SAGA
• System for Automated Geoscientific Analyses
• A göttingeni egyetem természeti földrajzi 

tanszékén fejlesztették ki
• Elsődleges célja geomorfológiai, klimatológiai 

folyamatok előrejelzése, vizsgálata volt, DDM-
ekre alapozva



Feladat: geostatisztikai 
módszerek összehasonlítása

• Munkámban az egyes közelítő felszínek 
magasságértékeit hasonlítottam össze

• Referenciapontokat kellett felvenni
• A kapott értékeken statisztikát végeztem
• Az eredményekről layoutot készítettem

(diákköri dolgozat)



Első kérdés: kompatibilitás

• Vektoros adattal nincs probléma (.shp)
• Raszteres adat tárolására sok fájltípus szolgál
• A szoftverek csak töredéküket képesek 

beolvasni
• Adatkonverziónál hibák jelentkezhetnek



Feladat: importálás 
ArcGISből

• Natural neighbours modell készítése 
ArcGIS-ben

• Exportálás: TIFF formátumba
• Importálás SAGA-ba, majd ismét 

exportálás, ASCII fájlként
• ASCII importálás Ilwisbe további raszteres 

műveletek elvégzése végett



Anomáliák



Raszteres műveletek

• SAGA: hagyományos raszteres funkciók, 
a GRID modul könyvtárakban

• Ilwis: mindezen eljárások itt is 
megtalálhatóak (Raster operations fa),    
de itt már parancssori map calculatort mis 
használhatunk



Feladat: modell formázása, 
referenciaértékek számítása

• A Natural neighbours térkép nem fedi le a 
teljes mintaterületet (sarkokban téves értékek)

• Megoldás: IFF (nat>0, nat, ?)
• A referenciapontok táblájához hozzá akarjuk 

adni a modell magasságértékeit a pontokban
• Megoldás: altnat=MapValue(nat, Coordinate)



Domborzatmodellek: Ilwis

• TIN-t nem használ
• Néhány különleges pont interpoláció (moving 

average, moving surface, trend surface)
• Hidrogeográfiai eljárásai jelentik az igazi 

erősségét



Domborzatmodellek: SAGA

• A TIN-eket is tudja kezelni
• Univerzális, globális és lokális 

interpolációkat használ 
• Szimulációk, modellezések, térbeli 

analízisek rendkívül széles tárát nyújtja



Adatfeldolgozás, prezentáció

• Statisztika: Open office Calc-kal
• Ilwis layout készítő: a legtöbb, ESRI 

szoftverekben is használatos funkció 
megtalálható benne, .bmp-be exportál

• Layout utólagos szerkesztése: GIMP



Saga 3D View



Automatizálás SAGA-ban: 
scriptek

# Python script template for SAGA module execution (automatically created, 
experimental)

import saga_api, sys, os

def Call_SAGA_Module(in__grid, out_grid, in__shapes, out_shapes):
 print saga_api.SAGA_API_Get_Version()

 Library = saga_api.CSG_Module_Library()
 if Library.Create('/usr/local/lib/saga/libgrid_tools.so') == 0:

  print 'unable to load SAGA module library'
  Return 0 (...)



Összefoglalás

• Az OS GIS szoftverek a 
domborzatmodellezés területén is 
versenyképesek a fizetős programokkal

• Használatuk linux alatt is megoldható
• Sok gyakorlást és tapasztalatot igényelnek, 

de megbízhatóan alkalmazhatóak 



Köszönöm a 
figyelmet!


