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Abstract 
The aim of this research is a GIS based test of the effect of groundwater-level fluctuation on the soils. 

We would like to estimate the appearance of the gleyic colour pattern[1] in the soils using measured 

high groundwater data of groundwater-monitoring wells, and find relationship between the major soil 

types, and the groundwater-level fluctuaion. The polygons of digital soil databases (e.g. Agrotopo, e-

SOTER CE) and interpolated high groundwater surfaces are used for the statistical analysis. The goal 

of this paper is to find the ideal interpolation method for our research. Eight different interpolation 

methods were tested (Linear Regression, Topo to Raster, Spline with Barriers, Inverse Distance 

Weighting, Radial Basis Functions, Ordinary Kriging, Simple Kriging, Universal Kriging). The best 

results were provided by the Radial Basis Functions, but using the Topo to Raster, and the Spline with 

Barriers seems to worth a try too. To make the final decision, further more comparisions are needed. 

„The described work was carried out as part of the TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 project in the 

framework of the New Hungarian Development Plan. The realization of this project is supported by 

the European Union, co-financed by the European Social Fund.” 
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1. BEVEZETÉS 
 

A talajvízszint, és annak ingadozása jelentős befolyással bír a talajfejlődésre, és ezen keresztül a 

természetföldrajzi környezetre. A talajvíztől való nagy távolság, vagy a talajrétegek állandó, illetve 

időszakos elöntése egyaránt jelentősen kihat a talajfolyamatokra, és ezáltal a vegetációra. Ennek 

ellenére a talajvízhatás térinformatikai módszerekkel történő becslése még gyerekcipőben jár. 

A kutatás célja a talajvízszint ingadozás talajfejlődésre gyakorolt hatásának térinformatikai 

vizsgálata, melynek keretein belül a VITUKI Nonprofit Kft. 2010 –ben kiadott Vízrajzi Évkönyvének 

adatai alapján készített térinformatikai adatbázis adatainak geostatisztikai elemzését végezzük. Az 

adatbázis pontszerűen tartalmazza a magyarországi felszínközeli vizek mérőállomásainak helyét, és az 

egyes kutakhoz tartozó 2006 évi mért kisvíz, és nagyvíz értékeket. A geostatisztikai vizsgálatokat 

meglévő digitális talajtani adatbázisok (pl.: Agrotopo, e-SOTER CE) felhasználásával szeretnénk 

végrehajtani, ehhez azonban először szükség van összefüggő talajvíz felszínre.  

A dolgozat célja az ideális interpolációs módszer meghatározása, ami segítségével a mért adatok 

alapján, azok értékeit a legjobban közelítő interpolált felszín készíthető el. A vizsgálat során 

összevetjük az egyes módszerekkel (lineáris regresszió, Topo to Raster, Spline with Barriers, Inverse 

Distance Weighting, Radial Basis Functions, Ordinary Kriging, Simple Kriging, Universal Kriging) 

készült felszíneket, hogy megtaláljuk a kutatás szempontjából legoptimálisabbat.  

 



 
1.ábra. A mintaterület, és a mérőállomás-hálózat áttekintő térképe 

 

2. ADATOK ÉS MÓDSZEREK 
 

A kutatás első fázisában a VITUKI által kiadott Vízrajzi Évkönyv 2006 adatai alapján 

térinformatikai adatbázisba rendeztük a magyarországi felszínközeli vízek mérőállomásainak 2006 

évben mért éves kisvíz, és nagyvíz adatait, továbbá a merőállomások koordinátáit, és a hozzájuk 

tartozó terepmagasságot. A valószínűsíthető hibák kiszűrése után az elkészült pont állományt, és 

ezáltal a vizsgálatokban használt terültet tovább szűkítettük a talajvíz mérőállomások térbeli sűrűsége 

alapján, mivel bizonyos területeken a ponthálózat igencsak ritka volt, ami a későbbiekben az 

interpolációs pontosságra negatív hatással lehetett volna. A vizsgált terület tehát leszűkült az Alföldre, 

a Mezőföld egy részére, és a Kisalföldre. (1. ábra) A mintaterület csökkentése után a kezdeti majd 

1200 pontból 880 merőállomás adatai maradtak a későbbi vizsgálatok során használt adatbázisban.     

A talajokban a talajvíz hatása leginkább az általuk okozott glejesedés segítségével fogható meg. 

A glejesedés a talajrétegek időszakos vagy állandó vízborítottsága miatt alakul ki, amikor is a reduktív 

környezetben a talajoldatokban található vas- és mangánvegyületek vegyértékváltása játszódik le. 

Talajvízglej esetében a szürke mátrixban vörös márványozottság figyelhető meg [2]. Elsődleges 

célunk tehát az volt, hogy a mért adatok alapján következtetéseket próbáljunk levonni arra 

vonatkozóan, hogy a vizsgált mintaterületen hol, és milyen mélységben valószínűsíthető a glejes 

rétegek előfordulása.   

Elképzeléseink szerint első körben a glejes rétegek mélységét az éves nagyvíz felszíntől való  

távolságával próbáljuk közelíteni. A kutatás során digitális talajtani adatbázisok (pl. Agrotopo, e-

SOTER CE) a glejesedési vizsgálatok szempontjából releváns talajtípusokat jelölő poligonjai adják 

majd a statisztikai összehasonlítás alapját.  

Mivel a mért adatok pontosságának megőrzése a vizsgálat szempontjából kulcsfontosságú, az 

elkészítendő felszínekhez olyan interpolációs módszert kell találnunk, amellyel a mintaterületünk 

esetében a meglévő, mért adataink felhasználásával, azok értékeit legjobban közelítő felszínt tudunk 

létrehozni. 



A mérőállomások koordinátáin mért éves nagyvíz értékekből nyolc különböző interpolációs 

módszerrel készítettük el a nagyvíz felszíneket, hogy a becsült és mért értékek összevetésével 

meghatározzuk a jelen mintaterület és adatsor mellett a vizsgálat szempontjából ideális interpolációs 

eljárást. A módszerek a következők voltak: lineáris regresszió, Topo to Raster, Spline with Barriers, 

Inverse Distance Weighting, Radial Basis Functions, Ordinary Kriging, Simple Kriging, Universal 

Kriging. 

A lineáris regresszióhoz a mért talajvízszint adatok mellett a terület 90m-es SRTM 

domborzatmodelljének magasság értékeit használtuk fel kiegészítő adatként, valamint két ebből 

származtatott domborzati paramétert, a lejtőszöget, és az 1km-es sugarú körön belüli reliefet. A 

mérőállomások pontjaihoz hozzárendeltük ezeket az értékeket, majd a különböző textúrájú talajok 

eltérő kapillárisvíz-emelő tulajdonságai miatt két csoportra osztottuk a pontokat, finom, és durva 

fizikai féleségű területek szerint. A finom textúrájúba az agyag, agyagos vályog, és vályog területek 

pontjait soroltuk, a többi merőállomás a másik csoportba került. A két osztályra külön-külön 

lefuttattunk egy lineáris regressziót az SRTM–ből származtatott adatokkal, és az így kapott 

képletekkel a domborzati paraméterek alapján elkészítettük az ezzel az eljárással becsült nagyvíz 

felszíneket.  

A többi felszínt az ArcMap 9.3 Geostatistical Analyst eszköztárának, és egyéb parancsainak 

segítségével készítettük el a mért nagyvíz értékek alapján. Az összevethetőséget szem előtt tartva 

mindegyik felszín 90m-es cellaméretű lett. 

 

3. EREDMÉNYEK 

 
Az elkészült nagyvíz felszínek mérőállomások koordinátáira becsült értékeit hozzárendeltük az 

kiinduló pontállományhoz, majd kivontuk őket a mért nagyvíz értékekből. Így kaptuk meg minden 

mért pontra az egyes interpolációs eljárások becslési hibáit. Ezek alapján kiszámítható a négyzetes 

eltérések átlagának gyöke, azaz a Root Mean Squared Error (RMSE), amely esetünkben méterben adja 

meg a becsült felszínek mért értékekhez viszonyított átlagos hibáját.  

Az interpolált felszínek becslési pontosságának meghatározása szempontjából szintén fontos 

lépés az eredeti, mért értékekkel való korreláció vizsgálata. Így kapjuk meg R-t, a Pearson-féle 

korrelációs koefficienst, amely számszerűsíti a becsült, és mért értékek közti lineáris függés mértékét. 

 

Interpolation method 

RMSE 

(m) R R2 Min Max Mean Sum 

Linear Regression 2,44022 0,988 0,976 -15,793 23,597 0,03285 28,906 

Topo to Raster 0,06956 1 1 -1,257 1,103 0,00122 1,077 

Spline with Barriers 0,13187 1 1 -1,907 1,016 -0,01125 -9,897 

Inverse Distance Weighting 0,05966 1 1 -1,477 0,883 -0,00065 -0,576 

Radial Basis Functions 0,06983 1 1 -1,412 0,948 -0,00166 -1,465 

Ordinary Kriging 2,20006 0,991 0,982 -7,969 19,960 0,00497 4,369 

Simple Kriging 1,31082 0,997 0,993 -5,567 12,357 0,00164 1,440 

Universal Kriging 4,93232 0,951 0,905 -16,179 36,841 0,21034 185,102 

1. táblázat. A vizsgált interpolációs módszerekkel készült felszínek és a mért értékek korrelációs 

együtthatója, RMSE értékei, valamint a hibák általános statisztikái. 

 

Az 1. táblázat alapján elmondható, hogy a lineáris regresszióval készült felszín ugyan egész jól 

korrelál a mérőállomások nagyvíz adataival (R2=0,976), de jelentősen elmarad a többitől. Ez érthető, 

mert a képletek kizárólag bemeneti domborzati paraméterek alapján készültek, amelyek szintén 

hasonló mértékben függtek a nagyvíztől. Az átlagos hiba értéke megközelítőleg 3 cm, a szórás pedig 

meghaladja a 2 métert, ez is mutatja, hogy a vizsgálat szempontjából ilyen bemeneti adatokkal 

egyértelműen használhatatlan ez az eljárás.  

A Topo to Raster módszer esetében a becsült nagyvíz felszín már tökéletes korrelációt mutat az 

eredeti mért értékekkel (R2=1), az átlagos hiba milliméteres, szórásuk pedig alig 7 cm –re tehető. A 



hibák átlaga és összege arra enged következtetni, hogy ez a módszer minimálisan túlbecsli a mért 

értékeket. De mindenképp figyelemre méltó a felszín pontossága, ezért a későbbi vizsgálatok során 

ennek a metódusnak a használatát érdemes megfontolni. 

A Spline with Barriers interpolációval kapott nagyvíz felszín korrelációs koefficiense szintén a 

lehető legmagasabb értéket veszi fel, tehát a becsült, és mért értékek között egyértelműen kimutatható 

lineáris összefüggés áll fenn. Átlagosan 1 cm-rel interpolálja alul ez a módszer a bemeneti 

vízszinteket, és 13 cm-es tartományban szóródnak ehhez képest a hibák.  

Az Inverse Distance Weighting segítségével készült felszín közelíti a legjobban a mért értékeket 

a vizsgált eljárások közül. Az eredeti adatsorral tökéletesen korrelál, és csak elhanyagolható, 

tizedmilliméteres nagyságrendű az átlagos eltérés annak adataihoz képest, a szórás pedig a 6 cm-t sem 

éri el. Csupán a statisztikákból kiindulva joggal gondolhatnánk azt, hogy ez a legideálisabb választás, 

azonban az interpolációs módszer sajátosságiból eredően a vele készített felszín a mért pontok közti 

térben egyenetlen, egy golflabda felszínéhez hasonlítható, abszolút természetellenes lefutású, tehát a 

vizsgálataink szempontjából használhatatlan.  

A Radial Basis Functions eljárással becsült nagyvíz felszín esetében az R2 szintén 1, tehát a 

korreláció tökéletes, átlagosan nagyjából másfél milliméterrel számít a mért értékek alá, a hibák 

szórása pedig megközelítőleg 7 cm. Ez a módszer is meglehetősen pontosnak hat a statisztikák 

alapján, tehát a későbbi vizsgálatok során ez is szóba jöhet. 

Az Ordinary Kriging esetében a korreláció mértéke már csak 0,982. Átlagosan fél centiméterrel 

interpolálja túl a mért adatokat, azonban az RMSE elég magas, a hibák átlagos szórása több mint 2 

méter. 

A krigelési módszerek közül a Simple Kriging közelíti a legpontosabban a mért értékeket. A 

korrelációs együtthatója 0,993. A becsült felszín átlagosan másfél centiméterrel fut a nagyvíz szintje 

felett, azonban a szórás itt is meghaladja az 1 métert. 

A Universal Kriging bizonyult a legalkalmatlanabbnak arra, hogy a nagyvíz értékeinkből 

összefüggő felszínt készítsünk vele. Ez mutatta a legalacsonyabb korrelációt a mért értékekkel 

(R2=0,905). Átlagban 21 centiméterrel becsülte túl azokat, a hibák szórása pedig megközelítette az 5 

métert. Mivel abszolút pontatlannak bizonyult, ebben a kutatásban mellőzni fogjuk a használatát. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az ismertetett eredmények alapján kijelenthető, hogy a mintaterületünkön a jelenlegi bemeneti 

adatsor mellett a nagyvíz felszín lineáris regresszióval, és különböző krigelési módszerekkel történő 

becslése a további kutatás szempontjából nem előnyös, mivel azok már a mérőállomások helyén is 

túlzottan pontatlan értékeket hoznak a mérthez képest.  

A statisztikák alapján az Inverse Distance Weighting tűnne a legideálisabb választásnak, 

azonban az interpolációs eljárás sajátosságaiból eredően a vele készített felszín egyenetlen, lefutása 

nem természetes, így ennek használatát is mellőzni fogjuk a kutatás további lépéseiben. 

A Spline with Barriers esetében a hibák szórása meghaladja a 13 centimétert, ami ugyan nem túl 

magas érték, a többi módszer statisztikáival összevetve viszont már nem tekinthető annyira pontosnak.  

A Topo to Raster és a Radial Basis Functions interpolációs eljárásokról egyaránt elmondható, 

hogy adatsorunkból készített, becsült felszíneik nagy pontossággal követik a bemeneti mért értékeket, 

előbbi kissé túl-, utóbbi kissé alulinterpolálja őket, de az áltagos különbség alig több mint 1 

milliméter. A hibák szórása szintén nagyon hasonló, mindkét esetben 7 centiméter körüli. Az 

eredmények alapján mindkét módszerrel készült felszín alkalmas lehet a kutatás folytatására, ha 

azonban pusztán a statisztikák alapján ki kellene választanunk az egyiket a kettő közül, valószínűleg a 

Topo to Raster győzne, mivel a hibák összegének abszolút értéke ennél a módszernél alacsonyabb. 

Viszont ha vetünk egy pillantást a vele készített felszínre, azt láthatjuk, hogy a mért értékek közé 

helyenként erőteljes völgyeket interpolál, ami felvet egy kérdést. Előfordulhatnak –e a valóságban 

ilyen hirtelen érték ingadozások a nagyvíz felszíneken? Amíg erre nem találunk választ, a módszer 

használatát célszerű elkerülni. 

Ha a Radial Basis Functions, és a Spline with Barriers interpolációval készült felszíneket zonális 

statisztika segítségével összevetjük egymással, azt tapasztaljuk, hogy a Spline esetében az értékek 

szórása nagyobb, tehát a felszín egyenetlenebb, változékonyabb, míg a másik módszerrel interpolált 



nagyvíz értékek szórása kisebb, ebből következően a felszín egyenletesebb, lapultabb. Mivel 

vízfelszínekkel dolgozunk, valószínűleg a Radial Basis Fuctions optimálisabb választás lehet. 

Jelen vizsgálati eredményeink alapján az adatsorunkból a Radial Basis Function inperpolációs 

eljárással készíthető talán a legideálisabb felszín, de a Topo to Raster-t, és a Spline with Barriers-t sem 

zárhatjuk ki teljes mértékben. A legjobb döntés meghozása érdekében a vizsgálatok folytatása 

szükséges, melynek lehetséges módjai a felszínek pontosságának független kontrol adatokkal történő 

visszaellenőrzése, esetleg a bemeneti adatsorból néhány véletlenszerűen elszórt pont kivétele az 

interpoláció előtt, majd ezek felhasználása a validáláshoz. 
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