
Józsa Edina – Fábián Szabolcs Ákos – Varga Gábor – Varga 

Tamás 
 

Meredek lejtőkkel elválasztott sík felszínek 

domborzatmodellezésének sajátosságai 

dunai magaspartok példáján 

ABSZTRAKT 
 

A Dunát kísérő magasparti területek a sokszor falszerűen megjelenő lejtők miatt kihívást 

jelentenek a domborzat digitális modellezése során. Az ingyenesen elérhető 

geoinformatikai szoftverek többféle megoldást kínálnak szintvonalakból történő raszteres 

interpolálásra, azonban eltérő mértékben képesek kezelni a problémát. Az elérhető 

módszerek összegyűjtése, a számított domborzatmodellek értékelése valamint ezek terepi 

mérésekkel és a DDM-5 állománnyal történő ellenőrzése új információkat szolgáltat a 

témával kapcsolatban Az eredmények rávilágítottak a DDM-5 hiányosságaira a magasparti 

területeken. A szintvonalból történő interpolálásra a „GRASS GIS Közösség” által javasolt 

módszerek a vizsgált domborzati viszonyok mellett eltérően teljesítettek. A „Natural 

Neighbor” eljárás viszonylag jól kezelte a meredek lejtők problémáját, míg a „Raster 

Contours” módszer kevéssé bizonyult alkalmasnak. A szintvonalrajz előkészítésének, 

javításának és a domborzatmodellezés kivitelezésének módszertani leírása, az alkalmazható 

eszközök bemutatása támpontul szolgálhat a későbbi kutatásoknak a megfelelő eszközök és 

módszerek kiválasztásában. 

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 

Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 

kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. 

 

ABSTRACT 
 

The high bluffs along Danube with frequent steep slopes imply challenge during digital 

surface modelling. Free GIS software distributed under GPL offer several solutions to 

interpolate in raster from contours, but problems can be managed at different levels. 

Collecting available methods, evaluating calculated elevation models and verifying them 

with field measurements and DDM-5 data provide new information on topic. The 

results of the research reflected on the deficiencies of DDM-5 on the high bluff areas. The 

contour lines to DEM interpolation methods adviced by the „GRASS GIS Community” 

presented different results with the circumstances of the examined terrain. The „Natural 

Neighbor” method managed the problem of high bluffs well, however the „Raster 

Contours” method proved less suitable. Detailed description for preparing and correcting 

contours and for implementing of elevation modelling, moreover introducing applicable 



tools can serve as a guide for further studies to choose adequate tools and methods. 
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