
WYKORZYSTANIE TECHNIK GIS W PROJEKTOWANIU INSTALACJI Z KOLEKTORAMI I 
OGNIWAMI SŁONECZNYMI

Potrzeba wykorzystania alternatywnych źródeł  energii  w celu powstrzymania negatywnych przemian
środowiskowych  znajduje  odzwierciedlenie  w europejskiej  i  polskiej  wykładni  prawa  [1],  [2],  [3].  W
 większości państw europejskich znacząco wzrosła świadomość konieczności redukcji zużycia energii
do celów ogrzewania, chłodzenia, czy też oświetlenia obiektów budowlanych [4]. Szansą na efektywne
wdrożenie tych postulatów jest zwiększenie wykorzystania promieniowania słonecznego do produkcji
energii  elektrycznej,  ogrzewania  i  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  w  sektorze  budownictwa
mieszkalnego. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera poszukiwanie skutecznych metod i
 narzędzi służących wieloaspektowej ocenie przydatności połaci dachowych budynków jednorodzinnych
do  montażu  instalacji  solarnych  (kolektorów  i  ogniw  fotowoltaicznych).  Rozpatrywanie  tego  typu
zagadnień  z  powodzeniem  może  być  realizowane  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  narzędzi
informatycznych w ramach dynamicznie rozwijającej  się dziedziny, określanej  współcześnie mianem
Teorii  i  Technologii  Informacji  Geograficznej  (ang.  Geographic  Information Science and Technology,
GIS&T) [5]. Technologia ta zapewnia wiele narzędzi do analizy przestrzennej i umożliwia wykorzystanie
nowoczesnych danych pozyskiwanych za pomocą aktywnych technik teledetekcyjnych. 
Celem  ćwiczenia  jest  zaprezentowanie  możliwości  praktycznej  implementacji  technologii  GIS  i
 nowoczesnych  danych  teledetekcyjnych  w zakresie  planowania  instalacji  z  kolektorami  i  ogniwami
słonecznymi na dachach budynków jednorodzinnych. Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia
tematyczne:

 Charakterystyka materiałów i narzędzi z zakresu GIS niezbędnych do realizacji ćwiczenia
 Prezentacja danych LiDAR pod kątem klasyfikacji oraz atrybutów RGB
 Generowanie produktów pochodnych na podstawie danych LiDAR
 Opracowanie map przydatności połaci dachowych do montażu instalacji solarnych 

1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI Z ZAKRESU GIS

Nieustanny rozwój  technologii  informatycznej,  w tym dziedziny nauki  jaką jest  Teoria  i  Technologia
Informacji  Geograficznej,  przekłada  się  na  dużą  dostępność  oprogramowania  pozwalającego  na
przeglądanie,  analizę  oraz wizualizację  informacji  geograficznej.  Generalnie,  mówiąc o  narzędziach
informatycznych z zakresu GIS, należy wyodrębnić dwa charakterystyczne nurty rozwoju tych narzędzi. 
Pierwszym  przykładem  jest  oprogramowanie  komercyjne,  którego  korzystanie  uwarunkowane  jest
koniecznością zakupu licencji (np. ArcGIS firmy ESRI). Alternatywą dla oprogramowania komercyjnego
są tzw. wolne narzędzia GIS – czyli narzędzia udostępniane bezpłatnie (często również do zastosowań
komercyjnych).
Jednym  z założeń niniejszego kursu była realizacja założonych zagadnień przy wykorzystaniu wolnego
oprogramowania GIS. W kursie zostaną wykorzystane następujące programy (w nawiasach podano
źródła  internetowe,  z  których  można  pozyskać  pliki  instalacyjne  oprogramowania  oraz  zaczerpnąć
dodatkowych informacji):
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a) FugroViewer  (https://www.fugro.com/about-fugro/our-expertise/technology/fugroviewer)
→ omówienie struktury i wizualizacja danych LiDAR

b) SAGA GIS   (http://www.saga-gis.org/en/index.html) → filtracja chmury punktów i 
generowanie produktów pochodnych na podstawie danych LiDAR

c) QGIS  (http://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html)  →  analizy  wektorowe  i
rastrowe, oceny przydatności połaci dachowych do montażu instalacji solarnych na dachach
budynków jednorodzinnych, wizualizacja wyników

Planowanie  inwestycji  solarnych  montowanych  na  dachach  budynków  wymaga  zgromadzenia
szczegółowych danych o przestrzeni geograficznej badanego terenu, celem możliwości szczegółowego
odwzorowania  relacji tam panujących. Na potrzeby realizacji kursu zostaną wykorzystane następujące
zbiory danych przestrzennych:

a) Chmura  punktów  pochodząca  z  lotniczego  skaningu  laserowego  ALS,  poddana  procesowi
klasyfikacji zgodnie ze standardem ASPRS, w formacie LAS 1.2 (pozyskana w trakcie realizacji
projektu ISOK - http://www.isok.gov.pl/en/, standard II – 12 pkt/m2)

b) Cyfrowa  ortofotomapa  lotnicza  charakteryzująca  się  wielkością  przestrzenną  piksela  na
poziomie 10 cm

c) Warstwa  obrysów  budynków  z  Bazy  danych  obiektów  topograficznych  BDOT10k  (warstwa
OT_BUBD_A)

!!!Wymienione powyżej dane przestrzenne pozyskano z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w  Warszawie  i  mogą  one  zostać  wykorzystane  jedynie  na  potrzeby
realizacji celów dydaktycznych i badawczo-rozwojowych.

2. PREZENTACJA DANYCH LIDAR POD KĄTEM KLASYFIKACJI ORAZ ATRYBUTÓW RGB

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie ze strukturą chmury punktów ALS pochodzącej z lotniczego skaningu
laserowego oraz technikami  wizualizacji  na podstawie wybranych jej  atrybutów. Omówione zostaną
możliwości  generowania  widoków 3D,  profili  podłużnych  przez  chmurę  punktów oraz  dokonywanie
pomiarów na podstawie danych LiDAR.

Szacowany czas na realizację zadania: 20 min.
Dane:  C:\VIPSKILLS\exercise1_FugroViewer  (point_cloud.las  → sklasyfikowana chmura  punktów w
formacie LAS 1.2)
Oprogramowanie: FugroViewer
Obszar: Białystok (powiat m. Białystok, województwo podlaskie)
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2.1. Import i wizualizacja danych ALS w programie FugroViewer

a) Uruchom  przeglądarkę  danych  LiDAR  FugroViewer  poprzez  podwójne  kliknięcie  na  ikonę

programu  .  Następnie przejdź do zakładki  File → Open LiDAR File(s) → i  w katalogu
ćwiczeniowym wskaż plik o nazwie point_cloud.las.

b) Przy domyślnych ustawieniach programu chmura punktów z lotniczego skaningu laserowego

wizualizowana  jest  z  wykorzystaniem  wartości  RGB   (pozyskanych  ze  zdjęć  lotniczych
wykonywanych  w trakcie  nalotu)  w  widoku  2D.  Dodatkowo istnieje  możliwość  wyświetlenia
chmury punktów w oknie 3D oraz w oknie profilu podłużnego.

c) Pasek narzędziowy   pozwala na zmianę symbolizacji chmury punktów
w zależności od wybranego atrybutu. Zmień wyświetlanie chmury punktów z wartości RGB na

wysokość poprzez wybranie jednego z przycisków  . W przypadku atrybutu wysokości
istnieje możliwość wykorzystania dwóch palet kolorystycznych (Blue to Red; Earth Tones)

Rys. 1. Wizualizacja chmury punktów w widoku 2D ze względu na atrybut wysokości (paleta Blue to Red)
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Rys. 2. Wizualizacja chmury punktów w widoku 2D ze względu na atrybut wysokości (paleta Earth Tones)

d) Kolejny przycisk  służy to pokolorowania chmury punktów ze względu na klasę. Sposób i  

zakres wyświetlanych klas można zdefiniować poprzez wybranie  . W oknie  Point Display
Settings kliknij  przycisk  Bare Earth (zostaną wyświetlone klasy 2 i  8) (Rys. 3),  a następnie
wskaż klasy 2 (grunt), 4 (średnia roślinność), 5 (roślinność wysoka), 6 (budynki) oraz 9 (woda)
(Rys. 4).

Rys. 3. Wizualizacja chmury punktów w widoku 2D ze względu na klasyfikację (klasy 2 i 8)
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Rys. 4. Wizualizacja chmury punktów w widoku 2D ze względu na klasyfikację (klasy 2, 4, 5, 6, 9)

e) W celu  zmiany  kolorystyki  wyświetlania  punktów  w  warstwie  ze  względu  na  intensywność

odbicia wiązki lasera należy wskazać  (Rys. 5). Na podstawie analizy rozkładu intensywności
odbicia widoczne są charakterystyczne zależności (wartości intensywności odbicia są znacznie
niższe w przypadku dachów budynków, czy dróg, w porównaniu do klasy roślinności wysokiej).

Rys. 5. Zróżnicowanie wartości intensywności odbicia wiązki lasera na badanym terenie

2.2. Generowanie profili podłużnych i dokonywanie pomiarów na podstawie chmury punktów

a) Celem nakreślenia profilu podłużnego przez chmurę punktów z lotniczego skaningu laserowego

należy się posłużyć narzędziem . Profil kreślony jest dwuetapowo: pierwszym krokiem jest
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określenie  długości  profilu,  a  następnie jego grubości  (miąższości).  W rezultacie pojawi  się
nowe okno z wykreślonym profilem.

b) Dodatkowo w oknie profilu możliwe jest wykonywanie precyzyjnych pomiarów za pomocą linijki
 (Rys. 6).

Rys.  6.  Okno  przekroju  podłużnego  przez  chmurę  punktów  wraz  z  linią  wymiarową  kalenicy  budynku
mieszkalnego

2.3. Porównanie ilości rejestrowanych typów odbić (ech) wiązki lasera

a) Generowana przez skaner wiązka laserowa w zależności od typu obiektu na jaki natrafi może
ulec pojedynczemu lub wielokrotnemu odbiciu. W momencie natrafienia impulsu laserowego na
obszar  zadrzewiony,  pierwsze  odbicie  nastąpi  od  korony,  natomiast  reszta  energii  może
przedostać się przez koronę i  trafić do powierzchni  gruntu (w międzyczasie mogą nastąpić
odbicia  pośrednie).  W przypadku  gruntu  czy  dachów budynków następuje  najczęściej  tylko
pojedyncze odbicie. W programie FugroViewer w celu symbolizacji chmury punktów ze względu

na  liczbę  ech  należy  wybrać  .  Charakter  odbicia  można  dodatkowo  zawęzić  poprzez

zastosowanie filtra  (Rys. 7.).
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Rys.  7.  Chmura  punktów  pokolorowana  ze  względu  na  liczbę  odbić  (pojedyncze  i  pierwsze  z  wielu  ech
zaznaczone w kolorze czerwonym, obszary roślinności wysokiej widoczne w postaci jaśniejszych skupisk)

2.4. Prezentacja danych LiDAR w oknie widoku 3D

a) W celu wyświetlenia chmury punktów ALS w oknie 3D należy przejść do  (Rys. 8). Dodatkowo po

wybraniu , dane LiDAR można wyświetlić w postaci powierzchni TIN (Triangulated Irregular Network).

Ustawienia generowania powierzchni TIN realizowane są poprzez  (Rys. 9).

Rys. 8. Chmura punktów pokolorowana ze względu na wysokość n.p.m w widoku 2D oraz 3D
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Rys. 9. Powierzchnia TIN generowana w locie na podstawie danych ALS pokolorowana ze względu na wysokość
RGB w widoku 2D oraz 3D

Dodatkowo program pozwala na wykonanie symbolizacji w postaci warstwic oraz tworzenie wizualizacji
hybrydowych (powierzchnia TIN + warstwice lub punkty).

3. GENEROWANIE PRODUKTÓW POCHODNYCH NA PODSTAWIE DANYCH LiDAR

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie z technikami filtracji  i  reklasyfikacji  chmury punktów z lotniczego
skanowania laserowego ALS w programie SAGA GIS. Ponadto zaprezentowana zostanie  procedura
generowania  Numerycznego  Modelu  Pokrycia  terenu  (NMPT),na  potrzeby  prowadzenia  analiz
potencjału solarnego.

Szacowany czas na realizację zadania: 25 min.
Dane:  C:\VIPSKILLS\exercise2_SAGAGIS  (point_cloud.las  →  sklasyfikowana  chmura  punktów  w 
formacie LAS 1.2)
Oprogramowanie: SAGA GIS
Obszar: Białystok (powiat m. Białystok, województwo podlaskie)

3.1. Import danych ALS do programu SAGA GIS

a) Uruchom  oprogramowanie  SAGA  GIS  poprzez  podwójne  kliknięcie  na  ikonę  programu,
znajdującą się na pulpicie. Następnie z okna menagera wybierz Tools (zadokowanego po lewej
stronie interfejsu użytkownika) i wskaż Import/Export - LAS →  Import LAS Files.

b) W  obszarze  Input  Files wybierz   i  następnie  zdefiniuj  ścieżkę  do  danych  ALS
(C:\VIPSKILLS\exercise2_SAGAGIS/point_cloud.las) 

c) Po  wskazaniu  ścieżki  z  danymi  wejściowymi,  użytkownik  ma  możliwość  opcjonalnego
wskazania atrybutów, które mają być zaimportowane wraz z chmurą punktów (oprócz x, y, z).
Na potrzeby ćwiczenia wczytamy wszystkie możliwe atrybuty, zatem dokonaj zaznaczenia 
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przy wszystkich cechach w obszarze  Attributes to import besides x,y,z… i następnie wybierz
Okay. Po chwili oczekiwania dane zostaną zaimportowane do środowiska programu, co będzie
widoczne w oknie menagera (zakładka  Data). Dwukrotnie kliknij  na warstwie  point_cloud.las
(Rys. 10). 

Rys. 10. Dane ALS zaimportowane do programu Saga GIS, docięte do granic badanego terenu

3.2. Filtracja i reklasyfikacja danych ALS

a) Zanim na podstawie wprowadzonych danych z lotniczego skaningu laserowego będzie można
wygenerować Numeryczny Model Pokrycia Terenu, należy początkowo przeprowadzić filtrację
chmury  celem wyselekcjonowania  tylko  punktów z  pierwszego odbicia  (obicia  pojedyncze  i
pierwsze  z  wielu).  Zależy  nam  bowiem,  aby  w  generowanym  modelu  były  uwzględnione
maksymalne  wysokości  odwzorowywanych  obiektów.  Przejdź  do  Tools  → Shapes  –  Point
Clouds  →  Point  Cloud  Reclassifier/Subset  Extractor  i  zdefiniuj  parametry  w  następujący
sposób:

>> Point Cloud → 01.point_cloud
Attribute → number of returns of given pulse

Mode of operation → Extract Subset
Method → single
Old value → 1
Operator → =
OKAY
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b) W oknie  Data pojawi  się  nowa warstwa  02.point_cloud_subset_number  of  returns  of  given
pulse.  Zmień  następnie  nazwę warstwy na  02.point_cloud_firstreturn  i  dwukrotnie  kliknij  na
mapie w  celu wyświetlenia jej w nowym oknie (Rys. 11).

Rys. 11. Chmura punktów po filtracji punktów z pierwszego odbicia wiązki lasera.

c) Po wyselekcjonowaniu punktów reprezentujących pierwsze odbicie przejdziemy do filtracji  i  
reklasyfikacji  chmury  punktów  w  celu  pozostawienia  w  zbiorze  tylko  klas  niezbędnych  do
wygenerowania  Numerycznego  Modelu  Pokrycia  Terenu  (grunt,  niska  roślinność,  średnia
roślinność, wysoka roślinność, budynki, woda). Ponownie wybierz narzędzie Tools → Shapes –
Point Clouds → Point Cloud Reclassifier/Subset Extractor i zdefiniuj parametry w następujący
sposób:

>> Point Cloud → 02.point_cloud_firstreturn
Attribute → classification

<< Result → <create>
Mode of operation → Reclassify
Method → simple table (w celu zdefiniowania reguł reklasyfikacji w formie przedziałów w tabeli
Lookup Table → 

Operator → min <= value < max
OKAY
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d) W oknie  Data  zmień  nazwę nowopowstałej  warstwy na  03.point_cloud_firstreturn_reclass i 
poprzez  dwukrotne  kliknięcie  wyświetl  ją  w  nowym oknie  mapy (w oknie  Properties zmień
wartość Attribute na classification) (Rys. 12).

Rys. 12. Chmura punktów po filtracji klas biorących udział w generowaniu NMPT i procesie reklasyfikacji.

3.3. Generowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu

a) Po wykonaniu odpowiednich operacji, warstwa 03.point_cloud_firstreturn_reclass może zostać
wykorzystana  do  wygenerowania  Numerycznego  Modelu  Pokrycia  terenu,  który  w  dalszej
części  kursu  stanie  się  podstawą  analiz  nasłonecznienia  i  planowania  rozmieszczenia  na
dachach urządzeń solarnych. W celu utworzenia warstwy NMPT przejdź do Tools → Shapes –
Point Clouds → Point Cloud to Grid:

>> Points → 03. point_cloud_firstreturn_reclass
Output  → only z
Aggregation → highest z
Cellsize → 0.5
OKAY

b) W zakładce Data została dodana nowa instancja o nazwie  Grids (dane w rastrowym modelu
danych). Kliknij dwukrotnie na warstwie 01. point_cloud_firstreturn_reclass [Z]. Na wyświetlonej
mapie są widoczne są puste piksele (NoData), ze względu na fakt, iż nie w każdym miejscu
chmura punktów była wystarczająco gęsta (Rys. 13).

11



Rys. 13. Wygenerowana mapa NMPT z widocznymi pikselami o wartości NoData.

c) Wypełnienie pustych pól wykonasz za pomocą narzędzia Close Gaps (Grid – Tools): 

>> Grid → 01. point_cloud_firstreturn_reclass [Z]
Changed Grid  → <create>
OKAY

d) Puste  wartości  powinny  został  zlikwidowane  w  drodze  interpolacji  przestrzennej.  Wyświetl
mapę Changed Grid i oceń rezultaty (Rys. 14).

Rys. 14. Wygenerowana mapa NMPT z interpolowanymi wartościami NoData o rozdzielczości 0,5 m.

3.4. Opracowanie mapy cieniowania, spadków oraz ekspozycji terenu

a) Wygenerowana wcześniej  mapa Numerycznego Modelu  Pokrycia  Terenu posłuży w dalszej
kolejności  do  opracowania  innych  opracowań  pochodnych.  Rozpoczniemy  od  mapy
cieniowania, która stanowić będzie pseudotrójwymiarową reprezentację powierzchni pokrycia
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terenu.  Wśród dostępnych narzędzi wskaż  Terrain Analysis – Lighting, Visibility → Analytical
Hillshading.  Jako  mapę  wysokościową  >>Elevation wybierz  warstwę  Changed  Grid,  a
pozostałe parametry pozostaw bez zmian. Dwukrotnie kliknij na wynik celem oceny rezultatów
(Rys. 15).

Rys. 15. Mapa cieniowania wygenerowana przy domyślnych ustawieniach (wysokość słońca: 45 stopni,
azymut: 315 stopni)

b) W  dalszej  analizie  przydatności  niezbędne  będą  również  inne  opracowania  pochodne,  a  
mianowicie  mapa  spadków  (Slope)  oraz  ekspozycji  (Aspect)  (w  rezultacie  otrzymamy
informacje o nachyleniu i orientacji względem stron świata poszczególnych połaci dachowych).
Z  dostępnych narzędzi wybierz Terrain Analysis – Morphometry → Slope, Aspect, Curvature i 
zdefiniuj parametry wejściowe w następujący sposób:

>> Elevation → Changed Grid
Slope  → <create>
Aspect → <create>
Slope Units → degrees
Aspect Units → degrees
OKAY

c) W nowych oknach otwórz nowoutworzone mapy (Slope i Aspect) (Rys. 16). 
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Rys.  16.  Mapy  ekspozycji  (lewy)  i  nachyleń  (prawy),  wygenerowane  na  podstawie  Numerycznego  Modelu
Pokrycia Terenu.

4. OPRACOWANIE  MAPY  PRZYDATNOŚCI  POŁACI  DACHOWYCH  DO  MONTAŻU  INSTALACJI
SOLARNYCH

Ćwiczenie ma na celu przybliżenie metodologii wyznaczania przydatności połaci dachowych budynków
mieszkalnych  jednorodzinnych  w  zakresie  montażu  instalacji  solarnych.  Końcowa  przydatność
poszczególnych  połaci  będzie  wypadkową  uwzględnienia  wybranych  kryteriów  warunkujących
efektywność funkcjonowania urządzeń solarnych (całkowite roczne napromieniowanie słoneczne, kąt
nachylenia, ekspozycja, kształt i powierzchnia połaci dachowych)

Szacowany czas na realizację zadania: 45 min.
Dane: C:\VIPSKILLS\exercise3_QGIS 
→ study_area.shp  (wektorowa warstwa z granicą badanego obszaru)
→ buildings_all.shp (wektorowa warstwa budynków występujących na badanym terenie)
→ buildings_solar.shp (wektorowa warstwa budynków jednorodzinnych będących przedmiotem analizy
przydatności)
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→N-34-107-C-a-2-3 (ortofotomapa o rozdzielczości terenowej 10 cm)
→  DSM_composition (kompozycja  danych  rastrowych  w  postawi  warstwy  wysokościowej
Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu i mapy cieniowania ukazująca ukształtowanie pokrycia terenu
wraz z informacją na temat wysokości n.p.m)
→ DSM_MULTI-HS_D8_H35 (rastrowa mapa cieniowania z 8-kierunkowym oświetleniem, pozwalająca
na  znacznie  lepsze  odwzorowanie  pokrycia  terenu  niż  w  przypadku  tradycyjnego  1-kierunkowego
oświetlenia)
→ DSM_aspect (rastrowa mapa ekspozycji)
→ DSM_slope (rastrowa mapa spadków)
→ g_radiation_year (rastrowa mapa całkowitego rocznego napromieniowania słonecznego padającego
na powierzchnię horyzontalną, wyznaczona w środowisku oprogramowania GRASS GIS za pomocą
modelu r.sun – https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.sun.html [6])

Oprogramowanie: QGIS
Obszar: Białystok (powiat m. Białystok, województwo podlaskie)

4.1. Zapoznanie ze zbiorami danych wykorzystywanymi w ćwiczeniu

a) Poprzez  narzędzia  eksploratora  Windows  przejdź  do  lokalizacji
C:\VIPSKILLS\exercise3_QGIS\qgs i podwójnym kliknięciem otwórz projekt programu QGIS o 
nazwie rooftops_solar_assessment.qgs (Rys. 17).

Rys. 17. Okno programu QGIS z załadowanymi na potrzeby realizacji ćwiczenia danymi przestrzennymi

b) W panelu warstwy, zadokowanym po lewej stronie, znajdują się dwie grupy warstw (Vector i  
Raster). Zapoznaj się z dostępnymi w panelu bocznym warstwami. W celu wyświetlenia danej
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warstwy należy zaznaczyć ją oznaczyć  , natomiast w celu zmiany kolejności wyświetlania,
należy daną warstwę przeciągnąć z wciśniętym lewym klawiszem myszy w założone miejsce w 
strukturze hierarchicznej.

4.2. Wyznaczenie połaci dachowych do dalszej oceny przydatności

a) Na tym  etapie  wykorzystana  zostanie  mapa  cieniowanego  modelu  pokrycia  terenu  w  celu
wyznaczenia  poszczególnych  połaci  dachowych,  które  w  dalszej  części  analizy  zostaną
poddane waloryzacji w zakresie montażu instalacji solarnych. W bocznym panelu, jako aktywne
warstwy pozostaw DSM_MULTI-HS_D8_H35.tif oraz buildings_solar.shp (Rys. 18). 

Rys. 18. Mapa cieniowania (8-kierunkowe oświetlenie) wraz z obrysami dachów budynków

b) Warstwę buildings_solar.shp uruchom w trybie edycji poprzez wybranie . Następnie zaznacz
jeden  z  obrysów dachu  budynku  przyciskiem   i  następnie  dokonaj  podziału  wybranego

poligonu  za  pomocą  narzędzia  Rozdziel  obiekty  ,  wykorzystując  przy  tym  podkład
cieniowanego modelu pokrycia terenu z wielokierunkowym oświetleniem (Rys. 19).
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Rys.  19.  Przykłady  wyznaczenia  połaci  dachowych  na  obrysie  budynku  mieszkalnego  na  podkładzie  mapy
cieniowanego modelu pokrycia terenu

c) Kolejno  poddaj  warstwę  wyznaczonych  połaci  dachowych  adresowaniu.  Przejdź  do  tabeli

atrybutów  poprzez   ,  następnie  wybierz  Dodaj  nowe  pole  i  załóż  dwa  nowe  pola
(atrybuty) w typie danych podając tekst (szerokość 2 znaki) → pole "roof_nb" i "roof_part". Pole
"roof_nb"  uzupełnij  poprzez  kalkulator  pól   i  wyrażenie   "ID".  Pole  "roof_part"  uzupełnij
ręcznie, podając małe litery w kolejności alfabetycznej, rozpoczynając od a dla każdej zmiany
numeru w polu "roof_nb". Po adresowaniu przejdź do właściwości warstwy buildings_solar.shp i

do zakładki etykiety, następnie wybierz:  pokaż etykiety na tej warstwie  i  w polu wyrażeń  
podaj →  "roof_nb" + '/' +  "roof_part" (Rys. 20). 
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Rys. 20. Przykłady poprawnego zaadresowania połaci w układzie nr dachu/nr połaci

4.3. Wyznaczenie klasy przydatności połaci w zakresie montażu instalacji solarnych

a) W tym momencie możesz przejść do oceny wyznaczonych wcześniej  połaci  dachowych w 
zakresie  montażu  instalacji  solarnych.  W  analizie  przydatności  zostanie  uwzględnione
wykluczające  kryterium  początkowe  –  minimalnej  powierzchni  połaci  oraz  inne  kryteria
pozwalające  na  wyznaczenie  końcowej  przydatności  połaci.  Jako  kryterium  minimalnej
powierzchni  przyjmiesz  wartość  graniczną  na  poziomie  10  m2.  Przejdź  do  tabeli  atrybutów
warstwy połaci dachowych, przejdź w tryb edycji i następnie do kalkulatora pól. Utworzysz teraz
nowe pole z powierzchnią połaci poprzez zdefiniowanie parametrów w następujący sposób:

Output field name → area
Output field type  → decimal number (real)
Output field length → 10, Precision → 2
Expression → $area

b) Po wyznaczeniu powierzchni dokonaj selekcji połaci spełniających nierówność area <= 10m 2.
W  tabeli atrybutów wybierz  i w oknie zapytania podaj następujące wyrażenie: "area"  <= 10
i  wybierz  przycisk  Select.  W  tabeli  podświetlono  rekordy  spełniające  wcześniej  zadaną
nierówność.  Przejdź  następnie  do kalkulatora  pól,  w  nazwie pola  podaj  Cr_initial,  i  w  polu
wyrażenia  wpisz  0.  Następnie  odwróć  selekcję  w  tabeli  poprzez  przycisk  ,  przejdź  do
kalkulatora pól i wybierz Update existing field, z rozwijalnej listy wskaż pole Cr_initial, a w polu
wyrażenia wpisz wartość 1 (Rys 21).
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Rys.  21.  Fragment  tabeli  atrybutów po adresowaniu  połaci  i  wyznaczeniu  wartości  początkowego kryterium
powierzchni minimalnej.

c) Kolejnym kroku dokonasz oceny poszczególnych połaci dachowych ze względu na dodatkowe
kryteria (całkowite roczne napromieniowanie słoneczne, kąt nachylenia, ekspozycja, kształt i  
powierzchnia  połaci  dachowych).  Wymienione  kryteria  w różny  sposób przyczyniają  się  do
efektywności funkcjonowania instalacji solarnych montowanych na dachach budynków. Stąd na
potrzeby  analizy  posłużysz  się  wagowaniem  stosowanych  kryteriów.  Istnieje  wiele  metod
ustalania  priorytetów.  Można  w  tym  celu  zastosować  jedną  z  metod  wieloatrybutowego
wspomagania decyzji np., metodę AHP (Analytic Hierarchy Process). 

Tab. 1. Wagi globalne (WG) i lokalne (WL) poszczególnych kryteriów i subkryteriów oceny w analizie przydatności
połaci dachowych do posadowienia instalacji solarnych (źródło:[7])

Kryterium WG=WL subkryterium WL WG

(A) warunki solarne 0,442

(A.1) < 750,00 0,047 0,021

(A.2) 750,01-800,00 0,085 0,037

(A.3) 800,01-825,00 0,269 0,119

(A.4) > 825,01 0,599 0,265

(B) ekspozycja połaci 0,299

(B.1) N, NW, NE 0,047 0,014

(B.2) W, E 0,085 0,025

(B.3) SE, SW 0,269 0,081

(B.4) S 0,599 0,179

(C) nachylenie połaci 0,129

(C.1) < 20,00 0,097 0,012

(C.2) 20,01-30,00 0,262 0,034

(C.3) 30,01-40,00; 0 0,573 0,074

(C.4) > 40,01 0,068 0,009

(D) powierzchnia połaci 0,090

(D.1) < 25,00 0,064 0,006

(D.2) 25,01-50,00 0,124 0,011
(D.3) 50,01-75,00 0,276 0,024
(D.4) > 75,01 0,536 0,048

(E) współczynnik kształtu
połaci 0,040

(E.1) < 3,00 0,064 0,003
(E.2) 3,01-6,00 0,237 0,010

(E.3) > 6,01 0,699 0,028
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d) Pierwsze  trzy  kryteria  z  tabeli  1  (kryterium  A,  B,  C)  wyznaczysz  w  drodze  zastosowania
statystyk  strefowych.  Statystyki  strefowe  pozwalają  na  wyznaczenie  podstawowych  miar
(średnia,  suma,  zakres)  pikseli  z  warstwy  rastrowej  znajdujących  się  w  granicach  strefy.
Strefami, w tym przypadku będą obiekty z klasy buildings_solar.shp (czyli poszczególne połacie
dachowe). Celem wyznaczenia statystyk przejdź do menu Raster → Zonal statistics → Zonal
statistics:

Raster layer → g_radiation_year
Polygon layer containing the zones  → building_solar.shp
Output column prefix: → rad_
Statistics to calculate → Mean
OK

e) W tabeli atrybutów pojawi się nowe pole o nazwie ‘’rad_mean’’ zawierające średnie wartości
rocznego napromieniowania całkowitego padającego na płaszczyznę horyzontalną badanego
pokrycia  terenu.  Następnie  poprzez  kalkulator  pól  dokonasz  reklasyfikacji  wartości
napromieniowania średniego zgodnie z wartościami znajdującymi się w tabeli  1. Przejdź do
kalkulatora pól i zdefiniuj następujące parametry obliczeniowe:

Output field name → Criter_A
Output field type  → decimal number (real)
Output field length → 10, Precision → 3

Expression → ( "rad_mean"  <= 750) * 0.021 + ("rad_mean" >750.01 AND "rad_mean" <=800) * 0.037
+ ("rad_mean" >800.01 AND "rad_mean" <=825) * 0.119 + ("rad_mean" >825.01) * 0.265

f) W podobny sposób wyznacz statystyki strefowe dla kryterium B i C:

Raster layer → DSM_aspect
Polygon layer containing the zones  → building_solar.shp
Output column prefix: → asp_
Statistics to calculate → Mean
OK

Raster layer → DSM_slope
Polygon layer containing the zones  → building_solar.shp
Output column prefix: → slope_
Statistics to calculate → Mean
OK
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g) Wykorzystując  kalkulator  pól   wyznacz  wagi  globalne  subkryteriów  oceny  na  podstawie
wartości kryteriów głównych B i C (ekspozycji i spadków).

Output field name → Criter_B
Output field type  → decimal number (real)
Output field length → 10, Precision → 3

Expression  → ( "asp_mean"  > 0 AND "asp_mean"  <= 67.5 OR "asp_mean"  > 292.51) * 0.014 +
("asp_mean"  > 67.51 AND "asp_mean"  <= 112.5 OR "asp_mean"  > 247.51 AND "asp_mean"  <=
292.5) * 0.025 + ( "asp_mean"  > 112.51 AND "asp_mean"  <= 157.5 OR "asp_mean"  > 202.51 AND
"asp_mean"  <= 247.5) * 0.081 + ("asp_mean"  > 157.51 AND "asp_mean"  <= 202.5) * 0.179

Output field name → Criter_C
Output field type  → decimal numer (real)
Output field length → 10, Precision → 3

Expression → ( "slope_mean"  <= 20) * 0.012 + ("slope_mean" >20.001 AND "slope_mean" <= 30) *
0.034 + ("slope_mean" > 30.001 AND "slope_mean" <= 40) * 0.074 + ("slope_mean" > 40.001) * 0.009

h) Kolejnym  kryterium  będzie  powierzchnia  połaci,  którą  już  raz  uwzględniono  jako  kryterium
początkowe.  W  tym  przypadku  przyjmiesz  założenie  wzrostu  preferencji  połaci  wraz  ze
wzrostem powierzchni  całkowitej  połaci  [m2].  Ponownie  przejdź  do  kalkulatora  pól  warstwy
buildings_solar.shp i  dokonaj  reklasyfikacji  wartości  znajdujących  się  w  polu  ‘’area’’  do
przedziałów przedstawionych w tabeli 1:

Output field name → Criter_D
Output field type  → decimal numer (real)
Output field length → 10, Precision → 3

Expression → ( "area"  <= 25) * 0.006 + ("area" >25.01 AND "area" <= 50) * 0.011 + ("area" > 50.01
AND "area" <= 75) * 0.024 + ("area" > 75.01) * 0.048

i) Ostatnim kryterium, które zostanie uwzględnione w analizie będzie współczynnik kształtu połaci
dachowej.  Kształt  w  pośredni  sposób  warunkuje  możliwości  rozmieszczenia  wystarczającej
liczby paneli absorbujących promieniowanie słoneczne. W analizie wykorzystany zostanie jeden
ze sposobów wyznaczenia współczynnika kształtu (http://wycena.com.pl/wspolczynnik-ksztaltu-
nieruchomosci-gruntowej/):

Wk  =  40  *  π  *  (P/O2)
(1)

gdzie:  Wk – współczynnik kształtu; P – pole powierzchni; O – obwód.

j) Do wyznaczenia współczynnika kształtu z równania (1), konieczne będzie wyznaczenie obwodu
połaci dachowych. Przejdź do kalkulatora pól i wprowadź następujące wartości:
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Output field name → perimeter
Output field type  → decimal number (real)
Output field length → 10, Precision → 2

Expression → $perimeter
k) Następnie w dalszym ciągu wykorzystując kalkulator pól wyznacz współczynnik kształtu Wk:

Output field name → Shape_indx
Output field type  → decimal number (real)
Output field length → 10, Precision → 2

Expression → 40 * 3.14159265358979 * ( "area" /( "perimeter" ^2))

l) Wartości wyznaczone w polu ‘’Shape_indx’’ mogą kształtować się w zakresie 0 do 10 (kształty
zbliżone do okręgu). W przypadku niniejszej analizy przykładowe wartości Wk dla wybranych
połaci kształtują się następująco (Tab. 2):

Tab. 2. Przykłady połaci reprezentujące poszczególne przedziały współczynnika kształtu
Przykład połaci Wk

7,86

4,59

1,63

m) W  tym  momencie  dokonaj  reklasyfikacji  wartości  w  polu  ‘’Shape_indx’’  do  przedziałów
zaprezentowanych w tabeli 1:
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Output field name → Criter_E
Output field type  → decimal number (real)
Output field length → 10, Precision → 3

Expression → ("Shape_indx"  <= 3) * 0.003 + ("Shape_indx" >3.01 AND "Shape_indx" <= 6) * 0.010 +
("Shape_indx" > 6.01) * 0.028  

n) Po  wyznaczeniu  przedziałów  dla  ostatniego  kryterium  możliwe  będzie  obliczenie  końcowej
przydatności do poszczególnych połaci analizowanych dachów budynków jednorodzinnych do
montażu instalacji solarnych. W kalkulatorze pól wprowadź następujące wartości:

Output field name → SUITABILIT
Output field type  → decimal number (real)
Output field length → 10, Precision → 3

Expression → "Cr_initial"  * ( "Criter_A" + "Criter_B" + "Criter_C" + "Criter_D" + "Criter_E" )

o) Następnie  dokonaj  reklasyfikacji  w  polu  ‘’SUITABIL’’  w  celu  wyznaczenia  klas  przydatności
połaci dachowych do montażu instalacji solarnych. Uruchom kalkulator pól i wprowadź:

Output field name → SUIT_class
Output field type  → whole numer (integer)
Output field length → 1

Expression  → ("SUITABILIT" >= 0.01 AND "SUITABILIT" <= 0.10) * 4 + ("SUITABILIT" > 0.101 AND
"SUITABILIT" <= 0.25) * 3 + ("SUITABILIT" > 0.251 AND "SUITABILIT" <= 0.35) * 2 + ("SUITABILIT" >
0.351) * 1 + ("SUITABILIT" = 0) * 0

p) Wyznaczone  klasy  przydatności  zaprezentuj  na  mapie.  Przejdź  do  właściwości  warstwy
buildings_solar.shp,  następnie  do  zakładki  Styl. Z  listy  rozwijalnej  wskaż  symbol  unikalny
(Categorized),  a  resztę  parametrów  zdefiniuj  tak  jak  na  rysunku  22.  Na  rysunku  23
zaprezentowano mapę przydatności połaci dachowych do montażu instalacji solarnych.
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Rys. 22. Sposób symbolizacji klas przydatności połaci dachowych do montażu instalacji solarnych

Rys. 23. Sposób symbolizacji klas przydatności połaci dachowych do montażu instalacji solarnych

PODSUMOWANIE

W trakcie realizacji  kursu uczestnik miał możliwość zapoznania się z podstawowymi narzędziami z  
zakresu GIS i pewnymi aspektami ich implementacji w obszarze planowania i projektowania instalacji
solarnych z kolektorami i  ogniwami fotowoltaicznymi.  Szeroko omówione zostały dane przestrzenne
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pozyskiwane  za  pomocą  aktywnych  technik  teledetekcyjnych,  a  mianowicie  technikami  lotniczego
skanowania laserowego. Ponadto przybliżono problematykę generowania produktów pochodnych na
podstawie  danych  LiDAR,  a  wieloetapowy  proces  analityczny  pozwolił  na  wyznaczenie  klas
przydatności połaci dachowych do montażu instalacji solarnych.
Uzyskane wyniki w postaci mapy przydatności mogą stanowić dane wyjściowe w dalszych analizach
polegających między innymi na próbie fizycznego rozmieszczenia elementów instalacji  solarnych na
połaciach dachów budynków jednorodzinnych w celu zaspokojenia potrzeb związanych z podgrzewem
c.w.u. oraz produkcją energii elektrycznej.

PYTANIA KONTROLNE:
1. Wymień  przykłady  programów  z  zakresu  GIS,  które  można  nieodpłatnie  wykorzystać  w

analizach związanych z energetyką słoneczną budynków.
2. Podaj przykłady atrybutów danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego.
3. Od czego zależy ilość rejestrowanych typów odbić (ech) wiązki lasera?
4. Jakie  klasy  oraz  typy  odbić  wiązki  lasera  należy  uwzględnić  podczas  generowania

Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu?
5. Jakie  klasy  oraz  typy  odbić  wiązki  lasera  należy  uwzględnić  podczas  generowania

Numerycznego Modelu Terenu?
6. Podaj przykładowe parametry warunkujące efektywność funkcjonowania instalacji solarnych na

dachach budynków mieszkalnych.
7. Na  poniższym  rysunku  zaprezentowano  niezabudowaną  działkę,  położoną  w  centrum

badanego  obszaru.  Jakie  cechy  powinien  posiadać  budynek  mieszkalnych,  aby  w  jak
największym  stopniu  zaspokoić  potrzeby  przyszłego  inwestora  w  zakresie  wykorzystania
energii promieniowania słonecznego?
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