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Mottó:
Computers are like air conditioners - 
they stop working properly when you open Windows.



  

Komplex feladatok megoldása

1. Domborzatmodell készítése szintvonalakból

2. Hidrológiai modellezés (vízgyűjtő-vizsgálat)

3. Legkisebb költségű út számítás



  

Komplex feladatok megoldása
Vezérlés: terminálablakon keresztül, a wxPython GUI meghívásával



  

Komplex feladatok megoldása
Vezérlés: terminálablakon keresztül, a wxPython GUI meghívásával



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.1. Mapset létrehozás (ddm)
1.1.2. Importálás
1.1.3. Régió beállítása
1.1.4. Domborzatmodell átszínezése (szürkeárnyalatosból színesbe)
1.1.5. Hillshade generálás
1.1.6. Raszter vizsgálata
1.1.7. Pixel-értékek módosítása
1.1.8. Új raszter vizsgálata
1.1.9. Új hillshade generálása
1.1.10. Kitettség-vizsgálat

1.2. Vektoros szintvonalak importálása

1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.1. Szintvonalak raszterizálása
1.3.2. Lineáris interpoláció
1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása
1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása
1.3.5. Attribútum-tábla módosítás
1.3.6. Ponthalmazok egyesítése
1.3.7. Spline interpoláció



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.1. Mapset létrehozás

g.mapset -c mapset=ddm



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.1. Mapset létrehozás

g.mapset -c mapset=ddm



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.2. Importálás

r.in.gdal -o input=/.../data/domborzat/75-421_dm_5x5m.tif 
output=ddm



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.2. Importálás

r.in.gdal -o input=/.../data/domborzat/75-421_dm_5x5m.tif 
output=ddm



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.2. Importálás

r.in.gdal -o input=/.../data/domborzat/75-421_dm_5x5m.tif 
output=ddm



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.3. Régió beállítás

g.region rast=ddm res=5



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.3. Régió beállítás

g.region rast=ddm res=5



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.3. Régió beállítás

g.region -p p mint “print”, azaz kiírja az adott régió adatait



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

Szürkeárnyalatos, nem olyan 
látványos



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.4. Domborzatmodell átszínezése

r.colors map=ddm color=elevation



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.4. Domborzatmodell átszínezése

r.colors map=ddm color=elevation



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.4. Domborzatmodell átszínezése

r.colors map=ddm color=elevation

Még látványosabb lenne, ha hillshade is 
lenne fölötte



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.5. Hillshade generálás

r.shaded.relief map=ddm shadedmap=ddm_hsh



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.5. Hillshade generálás

r.shaded.relief map=ddm shadedmap=ddm_hsh



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.5. Hillshade generálás

r.shaded.relief map=ddm shadedmap=ddm_hsh



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.5. Hillshade generálás

r.shaded.relief map=ddm shadedmap=ddm_hsh

???
Magashegységben járunk?



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.5. Hillshade generálás

r.shaded.relief map=ddm shadedmap=ddm_hsh

???
Magashegységben járunk?



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.5. Hillshade generálás

r.shaded.relief map=ddm shadedmap=ddm_hsh

Gyanús...

Meg kéne vizsgálni a terepmodellt!



  

1. Domborzatmodell készítése

r.info map=ddm

1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása
1.1.6. Raszter vizsgálata



  

1. Domborzatmodell készítése

r.info map=ddm

1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása
1.1.6. Raszter vizsgálata



  

1. Domborzatmodell készítése

r.info map=ddm

1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása
1.1.6. Raszter vizsgálata

min = 13032
max = 20218 ?

min = 130.32
max = 202.18



  

1. Domborzatmodell készítése

r.info map=ddm

1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása
1.1.6. Raszter vizsgálata

min = 13032
max = 20218

min = 130.32
max = 202.18

centiméter → méter

* 0.01



  

1. Domborzatmodell készítése

r.mapcalc ”ddm02 = ddm * 0.01”

1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása
1.1.7. Pixel-értékek módosítása



  

1. Domborzatmodell készítése

r.info map=ddm02

1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása
1.1.8. Új raszter vizsgálata

min = 130.32
max = 202.18



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.9. Új hillshade generálása

r.shaded.relief map=ddm02 shadedmap=ddm02_hsh



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.9. Új hillshade generálása

r.shaded.relief map=ddm02 shadedmap=ddm02_hsh

Nem túl szép...

Mintha lapokból lenne összerakva

Hátha szebb lesz, ha alárakjuk a 
színes terepmodellt



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.9. Új hillshade generálása

r.colors map=ddm02 color=elevation



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.9. Új hillshade generálása

r.colors map=ddm02 color=elevation

Látványosabb, de még mindig nem 
elég meggyőző

Vizsgáljuk meg a kitettségi 
viszonyokat!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.10. Kitettség-vizsgálat

r.slope.aspect elevation=ddm02 aspect=ddm02_aspect



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.10. Kitettség-vizsgálat

r.slope.aspect elevation=ddm02 aspect=ddm02_aspect



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.10. Kitettség-vizsgálat

r.slope.aspect elevation=ddm02 aspect=ddm02_aspect

Furán néz ki, de azért színezzük ki!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.10. Kitettség-vizsgálat

r.colors map=ddm02_aspect color=aspectcolr



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.10. Kitettség-vizsgálat

r.colors map=ddm02_aspect color=aspectcolr



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.10. Kitettség-vizsgálat

r.colors map=ddm02_aspect color=aspectcolr

“gyanús” vízszintes részek



  

1. Domborzatmodell készítése
1.1. Meglévő raszteres domborzatmodell importálása

1.1.10. Kitettség-vizsgálat

r.colors map=ddm02_aspect color=aspectcolr

“gyanús” vízszintes részek

Vannak vektoros 
szintvonalaink, hívjuk be 
őket!



  

1. Domborzatmodell készítése
v.in.ogr -o dsn=/.../data/szintvonal/szintvonalrajz.shp 
output=cont 

1.2. Vektoros szintvonalak importálása



  

1. Domborzatmodell készítése
v.in.ogr -o dsn=/.../data/szintvonal/szintvonalrajz.shp 
output=cont 

1.2. Vektoros szintvonalak importálása



  

1. Domborzatmodell készítése
1.2. Vektoros szintvonalak importálása

v.in.ogr -o dsn=/.../data/szintvonal/szintvonalrajz.shp 
output=cont 

Szintvonalak okozzák a 
vízszintes részeket

Interpolálási technika miatt



  

1. Domborzatmodell készítése
1.2. Vektoros szintvonalak importálása

v.in.ogr -o dsn=/.../data/szintvonal/szintvonalrajz.shp 
output=cont 

Szintvonalak okozzák a 
vízszintes részeket

Interpolálási technika miatt

CSINÁLJUNK EGY JOBBAT!

(vagy legalábbis próbáljuk meg)



  

1. Domborzatmodell készítése
1.2. Vektoros szintvonalak importálása

v.in.ogr -o dsn=/.../data/szintvonal/szintvonalrajz.shp 
output=cont 

Mitől lesz jobb?

● Szintvonalak okozta töredezettség 
megszűnik

● Vízszintes részek is kapnak lejtést 
(pl. dombtetők, mélyedések)



  

1. Domborzatmodell készítése
1.2. Vektoros szintvonalak importálása

v.in.ogr -o dsn=/.../data/szintvonal/szintvonalrajz.shp 
output=cont 

Módszer:

● Csak a szintvonalak 
felhasználásával

● Ponthalmazok létrehozása

● Spline interpoláció alkalmazása



  

1. Domborzatmodell készítése
1.2. Vektoros szintvonalak importálása

v.in.ogr -o dsn=/.../data/szintvonal/szintvonalrajz.shp 
output=cont 

Módszer:

● Csak a szintvonalak 
felhasználásával

● Ponthalmazok létrehozása

● Spline interpoláció alkalmazása

Elsőként: 

a szintvonalakból csináljunk mi is 
gyorsan egy terepet, lineáris 
interpolálással!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.1. Szintvonalak raszterizálása

v.to.rast input=cont output=rcont use=attr column=MAGASSAG

attribútum-táblából



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.1. Szintvonalak raszterizálása

v.to.rast input=cont output=rcont use=attr column=MAGASSAG

attribútum-tábla
oszlopa

kis- és nagybetűre érzékeny!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.1. Szintvonalak raszterizálása

v.to.rast input=cont output=rcont use=attr column=MAGASSAG

g.region-ban megfelelő 
felbontás beállítása (res=5)!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.2. Lineáris interpoláció

r.surf.contour input=rcont output=rsurfcont



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.2. Lineáris interpoláció

r.surf.contour input=rcont output=rsurfcont

Gyorsan egy hillshade-t is!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.2. Lineáris interpoláció

r.shaded.relief map=rsurfcont shadedmap=rsurfcont_hsh

Ez is elég töredezett, a szintvonalak 
nagyon hangsúlyosak

Nézzük meg a kitettségi viszonyokat!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.slope.aspect elevation=rsurfcont aspect=rsurfcont_asp
r.colors map=rsurfcont_asp color=aspectcolr



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.slope.aspect elevation=rsurfcont aspect=rsurfcont_asp
r.colors map=rsurfcont_asp color=aspectcolr

Már ez is jobbnak tűnik, 
mint az eredeti raszteres!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.slope.aspect elevation=rsurfcont aspect=rsurfcont_asp
r.colors map=rsurfcont_asp color=aspectcolr



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.slope.aspect elevation=rsurfcont aspect=rsurfcont_asp
r.colors map=rsurfcont_asp color=aspectcolr

De ennyivel nem elégszünk meg!



  



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

Folyamat menete:

● Pontfelhő létrehozása
● Lineárisan interpolált terepmodell véletlenszerű pontjaiból (csak olyan pontok 

felhasználásával, ahol a terep nem vízszintes)
● Vízszintes részek leválogatása
● Maszk létrehozása

● Szintvonalak pontjaiból

● Pontfelhők egyesítése
● Előtte: attribútum-táblák egységessé tétele (oszlopok nevei, típusa): oszlop 

hozzáadása/törlése/átnevezése/feltöltése
● Összeolvasztás

● Spline interpoláció 



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása
● Vízszintes részek leválogatása
● Maszk létrehozása

r.mapcalc ”noflat = if(rsurfcont_asp == 0, null(), 1)”

Kimeneti fájl

Ha a pixel értéke 0

Ne vegyen fel semmilyen értéket

Ellenkező esetben 1-et

Vízszintes részek leválogatása:

Muszáj a terminálablakba beírni, nincs hozzá wxPython GUI!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.mapcalc ”noflat = if(rsurfcont_asp == 0, null(), 1)”

Kezdő és záró idézőjel!
Dupla egyenlőségjel



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.mapcalc ”noflat = if(rsurfcont_asp == 0, null(), 1)”

Ami vízszintes: fehér, többi: fekete

(a szintvonalak csak díszek, nem 
részei a raszternek)



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.mapcalc ”noflat = if(rsurfcont_asp == 0, null(), 1)”

Ami vízszintes: fehér, többi: fekete

(a szintvonalak csak díszek, nem 
részei a raszternek)

Szűkítsük le a munkaterületet a NEM 
vízszintes részekre (maszkolás)



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.mask input=noflat
Maszk létrehozása:



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.3. Vízszintes részek kimaszkolása

r.mask input=noflat
Maszk létrehozása:



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

r.random input=rsurfcont n=10% vector_output=rnd10

Ha nincs ott a % jel, akkor 10 DARAB
pontot rak csak le!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

r.random input=rsurfcont n=10% vector_output=rnd10

Vektor kimenet

(Raszter kimenet)



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

v.build map=rnd10

Topológiát érdemes nagy elemszámú vektoros állományok létrehozása után újraépíteni!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

v.build map=rnd10



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

r.mask -r

Maszk eltávolítása



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

r.mask -r

Maszk eltávolítása



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

Random pontok (rnd10):



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

Random pontok (rnd10):

Ezzel az első ponthalmaz 
megvan, jöhet a következő, 
majd a spline interpoláció!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

v.to.points input=cont 
output=pcont20 dmax=20

Szintvonal pontokká alakítása:



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

v.to.points input=cont 
output=pcont20 dmax=20

Szintvonal pontokká alakítása:

Pontok közötti távolság



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása

v.build map=pcont20

Topológia újraépítése:



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.4. Random pontok létrehozása + szintvonal pontokká alakítása



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1. ponthalmaz: random pontok

2. ponthalmaz: szintvonal pontjai

Ponthalmazok összeolvasztása

v.patch



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1. ponthalmaz: random pontok

2. ponthalmaz: szintvonal pontjai

Ponthalmazok összeolvasztása

v.patch

Előtte: 

ponthalmazok attribútum-táblájának 
egységessé tétele



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1. ponthalmaz: random pontok

2. ponthalmaz: szintvonal pontjai

Ponthalmazok összeolvasztása

v.patch

Előtte: 

ponthalmazok attribútum-táblájának 
egységessé tétele



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

hogy néz ki a rétegek 
attribútum-táblája?? 

attribútum-tábla megnyitása 
(nagy elemszám esetén lassú/lefagy)

v.info -c

(oszlopok neve + típusa)



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.info -c rnd10

v.info -c pcont20



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.info -c rnd10

v.info -c pcont20



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.info -c rnd10

v.info -c pcont20

rnd10

pcont20



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

rnd10: “value” oszlopot átnevezni “MAGASSAG”-ra 

pcont20: “TIPUS” és “ID1” oszlopokat kitörölni

Teendők:



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

rnd10: “value” oszlopot átnevezni “MAGASSAG”-ra 

pcont20: “TIPUS” és “ID1” oszlopokat kitörölni

Teendők:

Módosítások után mindkét réteg oszlopai: “cat”, “MAGASSAG”

Oszlop átnevezése: v.db.renamecol
Oszlop törlése: v.db.dropcol



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.renamecol map=rnd10 column=value,MAGASSAG

Jelenlegi név

Új név



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.renamecol map=rnd10 column=value,MAGASSAG

Kis- és nagybetű 
érzékeny!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.dropcol map=pcont20 column=TIPUS

Legördülő menüből



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.dropcol map=pcont20 column=ID1



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.info -c rnd10
v.info -c pcont20

Ellenőrzés:



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

Összeolvasztás előtt még egy módosítás: új oszlop hozzáadása

Miért?



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

Összeolvasztás előtt még egy módosítás: új oszlop hozzáadása

Miért?
Szintvonalakból generált pontok értéke 
pontosabb

A spline interpolálás során nagyobb súllyal 
kéne szerepelniük

A választott interpolálási technika lehetővé 
teszi attribútum-táblába beírt értékek 
alapján a magasság-értékekhez való 
“ragaszkodás” mértékét (smooth)

Ezt még az összeolvasztás előtt kell 
elvégezni



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

Összeolvasztás előtt még egy módosítás: új oszlop hozzáadása

Miért?
Szintvonalakból generált pontok értéke 
pontosabb

A spline interpolálás során nagyobb súllyal 
kéne szerepelniük

A választott interpolálási technika lehetővé 
teszi attribútum-táblába beírt értékek 
alapján a magasság-értékekhez való 
“ragaszkodás” mértékét (smooth)

Ezt még az összeolvasztás előtt kell 
elvégezni

Ha smooth = 0:
A kimeneti raszter 
értéke ezekben a 
pontokban = MAGASSAG

Ha smooth > 0:
A 0-tól való eltérés 
függvényében a 
magasságérék is változhat

Új oszlop neve: smooth



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.addcol map=rnd10 columns=”smooth double precision”

Új oszlop neve

Új oszlop típusa



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.addcol map=rnd10 columns=”smooth double precision”

Idézőjelek!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.addcol map=pcont20 columns=”smooth double precision”



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

Oszlop feltöltése értékekkel: v.db.update

rnd10 esetében smooth = 0.1

pcont20 esetében smooth = 0.01 szigorúbb

enyhébb



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.update map=rnd10 column=smooth value=0.1



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.update map=rnd10 column=smooth value=0.1

0.1



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.update map=pcont20 column=smooth value=0.01



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

v.db.update map=pcont20 column=smooth value=0.01

0.01



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.5. Attribútum-tábla módosítás

Végre jöhet a v.patch!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.6. Ponthalmazok egyesítése

v.patch -e input=rnd10,pcont20 output=patch

Vesszővel elválasztva, 
szóköz nélkül!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.6. Ponthalmazok egyesítése

v.patch -e input=rnd10,pcont20 output=patch

Attribútum-táblát is 
másolja!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.6. Ponthalmazok egyesítése

v.patch -e input=rnd10,pcont20 output=patch



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

v.surf.rst input=patch 
elev=ddm03 
aspect=ddm03_asp 
zcolumn=MAGASSAG 
tension=10 
scolumn=smooth



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

v.surf.rst input=patch 
elev=ddm03 
aspect=ddm03_asp 
zcolumn=MAGASSAG 
tension=10 
scolumn=smooth

Kimeneti terepmodell

Kitettség



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

v.surf.rst input=patch 
elev=ddm03 
aspect=ddm03_asp 
zcolumn=MAGASSAG 
tension=10 
scolumn=smooth

Magassági értékeket 
tartalmazó oszlop

“Feszültség”

“Smooth” értékeket 
tartalmazó oszlop



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

r.shaded.relief map=ddm03 
shadedmap=ddm03_hsh

Hmm...



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

r.colors map=ddm03 
color=elevation

ddm03



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

r.colors map=ddm02 
color=elevation

ddm02



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

Tényleg jobb lett?



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

Tényleg jobb lett?

Nézzük meg az új kitettségi viszonyokat!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

r.colors map=ddm03_asp 
color=aspectcolr

ddm03_asp



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

r.colors map=ddm02_asp 
color=aspectcolr

ddm02_asp



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

Azért ez sem tökéletes...

?

?

?

?



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

Azért ez sem tökéletes...

Mesterséges kiemelkedések-
süllyedések



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

Azért ez sem tökéletes...

Mesterséges kiemelkedések-
süllyedések

Ott, ahol a szintvonalak 
sűrűségében jelentősebb 
változás lép fel (pl. domb-
síkság találkozása)



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

Azért ez sem tökéletes...

Mesterséges kiemelkedések-
süllyedések

Ott, ahol a szintvonalak 
sűrűségében jelentősebb 
változás lép fel (pl. domb-
síkság találkozása)

Spline interpoláció sajátossága



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

Azért ez sem tökéletes...

Mesterséges kiemelkedések-
süllyedések

Ott, ahol a szintvonalak 
sűrűségében jelentősebb 
változás lép fel (pl. domb-
síkság találkozása)

Spline interpoláció sajátossága

Megoldás: szintvonalakból 
sűrűség-térkép készítése, 
beépítése a módszerbe

Majd legközelebb...



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

De nem olyan rossz ez!



  

1. Domborzatmodell készítése
1.3. Szintvonalakból javított domborzatmodell létrehozása (spline interpolációval)

1.3.7. Spline interpoláció

De nem olyan rossz ez!

> 178 méter

Ez volt a cél!



  



  

2. Hidrológiai modellezés
2.1. Új mapset létrehozása (hydrology), régió beállítása

2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

2.3. Adott kifolyási ponthoz tartozó vízgyűjtő lehatárolás 

2.4. Vizek leválogatása

2.5. Vizek vektorizálása

2.5.1. Raszter vékonyítás

2.5.2. Vektorrá alakítás



  

2. Hidrológiai modellezés
2.1. Új mapset létrehozása (hydro), régió beállítása

g.mapset -c hydro



  

2. Hidrológiai modellezés
2.1. Új mapset létrehozása (hydro), régió beállítása

g.mapset -c hydro



  

2. Hidrológiai modellezés
2.1. Új mapset létrehozása (hydro), régió beállítása

g.region -p



  

2. Hidrológiai modellezés
2.1. Új mapset létrehozása (hydro), régió beállítása

g.region rast=ddm03@ddm

mapset jelölése

mapset neve

Egy másik mapset-ben szereplő raszter segítségével is beállíthatjuk a régiót!



  

2. Hidrológiai modellezés
2.1. Új mapset létrehozása (hydro), régió beállítása

g.region -p



  

2. Hidrológiai modellezés
2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

r.watershed elevation=ddm03@ddm threshold=750 
drainage=directions accumulation=accum basin=watersheds 
stream=streams 

mailto:elevation%3Dddm03@ddm


  

2. Hidrológiai modellezés
2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

r.watershed elevation=ddm03@ddm threshold=750 
drainage=directions accumulation=accum basin=watersheds 
stream=streams 

Küszöbérték (mininális 
vízgyűjtő nagyság)

mailto:elevation%3Dddm03@ddm


  

2. Hidrológiai modellezés
2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

r.watershed elevation=ddm03@ddm threshold=750 
drainage=directions accumulation=accum basin=watersheds 
stream=streams 

összegyülekezés-térkép

folyásirányok

vízgyűjtők

vízfolyások

Raszteres állományok

mailto:elevation%3Dddm03@ddm


  

2. Hidrológiai modellezés
2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

r.watershed elevation=ddm03@ddm threshold=750 
drainage=directions accumulation=accum basin=watersheds 
stream=streams 

accum

Sárga (száraz) → kék (nedves)

mailto:elevation%3Dddm03@ddm


  

2. Hidrológiai modellezés
2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

r.watershed elevation=ddm03@ddm threshold=750 
drainage=directions accumulation=accum basin=watersheds 
stream=streams 

watersheds

Minden vízgyűjtőhöz tartozik egy vízfolyás

mailto:elevation%3Dddm03@ddm


  

2. Hidrológiai modellezés
2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

r.watershed elevation=ddm03@ddm threshold=750 
drainage=directions accumulation=accum basin=watersheds 
stream=streams 

streams

mailto:elevation%3Dddm03@ddm


  

2. Hidrológiai modellezés
2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

r.watershed elevation=ddm03@ddm threshold=750 
drainage=directions accumulation=accum basin=watersheds 
stream=streams 

streams

De adott ponthoz tartozó vízgyűjtőt 
is meghatározhatjuk (kifolyási pont)

mailto:elevation%3Dddm03@ddm


  

2. Hidrológiai modellezés
2.2. Vízgyűjtő lehatárolás

r.watershed elevation=ddm03@ddm threshold=750 
drainage=directions accumulation=accum basin=watersheds 
stream=streams 

streams

De adott ponthoz tartozó vízgyűjtőt 
is meghatározhatjuk (kifolyási pont)

Pl. az ebbe a pontba érkező vizek 
mekkora területről érkeznek?

mailto:elevation%3Dddm03@ddm


  

2. Hidrológiai modellezés
2.3. Adott kifolyási ponthoz tartozó vízgyűjtő lehatárolás

r.water.outlet drainage=directions basin=kifoly_vizgy 
easting=663152.7 northing=271532.2

663152.7

271532.2



  

2. Hidrológiai modellezés
2.3. Adott kifolyási ponthoz tartozó vízgyűjtő lehatárolás

r.water.outlet drainage=directions basin=kifoly_vizgy 
easting=663152.7 northing=271532.2



  

2. Hidrológiai modellezés
2.3. Adott kifolyási ponthoz tartozó vízgyűjtő lehatárolás

r.water.outlet drainage=directions basin=kifoly_vizgy 
easting=663152.7 northing=271532.2

Mekkora ez a terület?

kimutatás készítése



  

2. Hidrológiai modellezés
2.3. Adott kifolyási ponthoz tartozó vízgyűjtő lehatárolás

r.report map=kifoly_vizgy units=me 
output=/home/user/report.txt



  

2. Hidrológiai modellezés
2.3. Adott kifolyási ponthoz tartozó vízgyűjtő lehatárolás

r.report map=kifoly_vizgy units=me 
output=/home/user/report.txt

/home/user/report.txt



  

2. Hidrológiai modellezés
2.3. Adott kifolyási ponthoz tartozó vízgyűjtő lehatárolás

r.report map=kifoly_vizgy units=me 
output=/home/user/report.txt



  

2. Hidrológiai modellezés

Vizek összevonása

Vizek vektorrá alakítása



  

2. Hidrológiai modellezés

Raszter vékonyítás

Vizek összevonása

Vizek vektorrá alakítása



  

2. Hidrológiai modellezés

Raszter vékonyítás ??

Vizek összevonása

Vizek vektorrá alakítása

1 pixel szélessé alakítás



  

2. Hidrológiai modellezés
2.4. Vizek leválogatása

r.mapcalc ”vizek = if(isnull(streams), null(), 1)”

Minden ami nem víz (null) → marad null

Minden egyéb (víz) → legyen 1



  

2. Hidrológiai modellezés
2.5. Vizek vektorizálása

2.5.1. Raszter vékonyítás

r.thin input=vizek output=vizek_thin



  

2. Hidrológiai modellezés
2.5. Vizek vektorizálása

2.5.1. Raszter vékonyítás

r.thin input=vizek output=vizek_thin

Jöhet a vektorizálás!



  

2. Hidrológiai modellezés
2.5. Vizek vektorizálása

2.5.1. Vektorrá alakítás

r.to.vect -s input=vizek_thin output=vizek_vect



  

2. Hidrológiai modellezés
2.5. Vizek vektorizálása

2.5.1. Vektorrá alakítás

r.to.vect -s input=vizek_thin output=vizek_vect



  

2. Hidrológiai modellezés
2.5. Vizek vektorizálása

2.5.1. Vektorrá alakítás

r.to.vect -s input=vizek_thin output=vizek_vect

Ha elsősorban vizuális megjelenítés 
a cél, érdemes lehet ún. vektor 
generalizálást végrehajtani a 
v.generalize paranccsal



  



  

3. Legkisebb költségű út számítás
Cost surface: olyan raszter, mely pixelértékei egy adott kiindulópont elérési 
“költségeit” tárolja az euklideszi távolság helyett.

Minden pixel a rajta áthaladás 
“költségét” tárolja. Legkisebb érték 
1, felső küszöb nincs. Pl. folyón 
való áthaladás nagyon nehéz 
(értéke pl. 100), ha van rajta híd, 
ott könnyű (pl. 1). Erdőn a haladás 
lassabb, mezőn gyorsabb stb. A 
feladat jellegétől függ, mik a 
költségek (vagyis a Cost surface 
raszter pixelei milyen értékeket 
vesznek fel).

Kell hozzá: kiindulópont, 
súrlódások (frictions)



  

3. Legkisebb költségű út számítás
Least cost path: két pont közötti legkisebb költségű útvonal

Kell hozzá: kiindulópont, végpont, 
cost surface raszter

GRASS-ban két algoritmus is 
létezik: r.cost, r.walk. 
Mindkettő figyelembe veszi a 
domborzatot (lejtési viszonyok).

Mi az r.walk-ot használjuk, mert 
ez veszi figyelembe a föl- és lefelé 
haladás közti különbséget is.

r.walk

r.cost



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.1. Új mapset létrehozása (cost), régió beállítása

3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

3.2.2. Kiindulási pont hozzáadása

3.2.3. Cost surface modellezés

3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.1. Végpont megadása

3.3.2. Least cost path számítás

3.3.3. Vektorizálás



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.1. Új mapset létrehozása (cost), régió beállítása

g.mapset -c cost



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.1. Új mapset létrehozása (cost), régió beállítása

g.mapset -c cost



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.1. Új mapset létrehozása (cost), régió beállítása

g.region rast=ddm03@ddm res=5

mailto:rast%3Dddm03@ddm


  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.1. Új mapset létrehozása (cost), régió beállítása

g.region rast=ddm03@ddm res=5

mailto:rast%3Dddm03@ddm


  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.1. Új mapset létrehozása (cost), régió beállítása

g.region -p



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

Építsük be a modellbe azt, hogy a vizeken nehezebb az átkelés!

Ehhez az kell, hogy ne lehessen “száraz lábbal” átlépni a vizeken.

Elég széles-e a folyó?



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

1 1 0 0
0 1 1 0
0 0 1 1

Építsük be a modellbe azt, hogy a vizeken nehezebb az átkelés!

Ehhez az kell, hogy ne lehessen “száraz lábbal” átlépni a vizeken.

Elég széles-e a folyó?

Megoldás: övezet létrehozása



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

r.buffer input=vizek@hydro output=buff_vizek distance=5 
units=meters

5 méter = 1 pixel



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

r.buffer input=vizek@hydro output=buff_vizek distance=5 
units=meters



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

r.buffer input=vizek@hydro output=buff_vizek distance=5 
units=meters



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

r.buffer input=vizek@hydro output=buff_vizek distance=5 
units=meters

Változtassuk meg a pixelek értékét: 
legyen 100 ami folyó, és 1 minden 
egyéb!

Az illető kétszer is meggondolja, 
átkel-e a folyón...



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

r.mapcalc "cost_vizek=if(isnull(buff_vizek), 1, 100)"



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

r.info cost_vizek
Ellenőrzés:



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

r.info cost_vizek
Ellenőrzés:

min = 1  max = 100



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.1. Vizek integrálása

r.info cost_vizek
Ellenőrzés:

min = 1  max = 100

Súrlódási térkép

Kiindulási pont



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.2. Kiindulási pont hozzáadása

v.in.ogr -o dsn="/.../data/shp/path_from.shp" output=path_from



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.2. Kiindulási pont hozzáadása

v.in.ogr -o dsn="/.../data/shp/path_from.shp" output=path_from



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.2. Kiindulási pont hozzáadása

v.in.ogr -o dsn="/.../data/shp/path_from.shp" output=path_from



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

+



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.3. Cost surface modellezés

r.walk elevation=ddm03@ddm friction=cost_vizek 
output=cost_surface start_points=path_from

Terepmodell

Súrlódási térkép

Kimeneti térkép (cost surface)



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.3. Cost surface modellezés

r.walk elevation=ddm03@ddm friction=cost_vizek 
output=cost_surface start_points=path_from

Kiindulási pont



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.3. Cost surface modellezés

r.walk elevation=ddm03@ddm friction=cost_vizek 
output=cost_surface start_points=path_from

Kiindulási pont

Egyből színezzük is ki, hogy ne 
szürkeárnyalatos legyen!



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.3. Cost surface modellezés

r.colors map=cost_surface color=rainbow



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.3. Cost surface modellezés

r.colors map=cost_surface color=rainbow



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.2. Cost surface létrehozása

3.2.3. Cost surface modellezés

Folyók szépen “beleégtek”

Jöhet a least cost path!

Kell hozzá:

Cost surface

Végpont



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.1. Végpont megadása

v.in.ogr -o dsn="/.../data/shp/path_to.shp" output=path_to



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.1. Végpont megadása

v.in.ogr -o dsn="/.../data/shp/path_to.shp" output=path_to



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.1. Végpont megadása

v.in.ogr -o dsn="/.../data/shp/path_to.shp" output=path_to



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.1. Végpont megadása

v.in.ogr -o dsn="/.../data/shp/path_to.shp" output=path_to

Következik: least cost path (r.drain)



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.2. Least cost path számítás

r.drain input=cost_surface output=least_cost 
vector_points=path_to

Cost surface raszter
(nem a terepmodell!)

Kimenő least cost path



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.2. Least cost path számítás

r.drain input=cost_surface output=least_cost 
vector_points=path_to

végpont



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.2. Least cost path számítás

r.drain input=cost_surface output=least_cost 
vector_points=path_to



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.2. Least cost path számítás

r.drain input=cost_surface output=least_cost 
vector_points=path_to

Végeredmény még szebb legyen:

vektoros ábrázolás
r.thin
r.to.vect



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.3. Vektorizálás

r.thin input=least_cost output=thin_least_cost



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.3. Vektorizálás

r.to.vect -s input=thin_lc output=vect_least_cost



  

3. Legkisebb költségű út számítás
3.3. Legkisebb költségű út (least cost path) számítása

3.3.3. Vektorizálás

r.to.vect -s input=thin_lc output=vect_least_cost



  

Végeredmény



  

?
Kérdések?
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