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Streszczenie  
 

W dysertacji została podjęta problematyka nasłonecznienia oraz usłonecznienia w powiązaniu z 

modelami miast zapisanymi w standardzie CityGML. Sformułowano tezy dotyczące możliwości 

zbudowania kompleksowego narzędzia do wykonywania analiz insolacji z wykorzystaniem danych 

zapisanych w standardzie CityGML, rozszerzenia tego standardu o atrybuty odnoszące się do 

nasłonecznienia oraz korzyści prowadzenia analizy w środowisku trójwymiarowym.  

W celu potwierdzenia tez autor pracy wykorzystał funkcjonalnośd otwartego oprogramowania do 

grafiki 3D o nazwie Blender. Za jego pomocą w języku programowania Python przedstawił szereg 

programów, rozwiązujących problemy stawiane w niniejszej rozprawie. Jednym z nich było 

wykorzystanie danych zapisanych w formacie CityGML do analiz nasłonecznienia, posiłkując się bazą 

danych obiektów CityGML prowadzoną w systemie PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS. Pozwoliło to 

na wczytanie oraz pracę z danymi. Za pomocą własnych autorskich algorytmów zautomatyzował 

analizę usłonecznienia oraz nasłonecznienia, wykorzystując do tego celu dostępne narzędzia 

renderingu. Za pomocą algorytmu śledzenia promieni oraz metody energetycznej opracował 

programy wyznaczające czas usłonecznienia w analizie dziennej, prognozowaną wartośd 

nasłonecznienia dla dowolnego bezchmurnego dnia oraz wartośd nasłonecznienia rocznego obliczoną 

z wykorzystaniem statystycznych danych klimatycznych. 

Przewagą proponowanego rozwiązania nad istniejącymi metodami i aplikacjami jest 

wykorzystanie do prowadzenia analiz pełnego środowiska 3D, wysoka dokładnośd w obliczaniu 

usłonecznienia oraz nowatorski model generowania odbid promieniowania słonecznego od różnych 

powierzchni, przy obliczaniu wartości nasłonecznienia. Nowatorskie jest również użycie CityGML, 

jako miejsca przechowywania wyników analizy. Autor opracował szereg atrybutów odnoszących się 

do insolacji, które mogą byd przechowywane w bazie danych lub pliku CityGML. 

Po przeprowadzonych licznych testach można stwierdzid, że postawione tezy zostały 

udowodnione.  Opracowane narzędzie pozwoliło na wykonanie analizy na modelach testowych, 

dzięki czemu możliwe było porównanie wyników z wartościami uzyskanymi w komercyjnych 

aplikacjach.  

Opracowane narzędzie może pozwolid na półautomatyczną analizę usłonecznienia otworów 

okiennych w celu egzekwowania przepisów prawnych dotyczących budowy i użytkowania budynków. 

Rozbudowanie danych CityGML o zaprezentowane atrybuty może w znaczny sposób 

zautomatyzowad proces analiz wyboru najlepszych lokalizacji obiektów, służących do pozyskiwania 

czystej energii słonecznej, jak również może posłużyd do automatycznej weryfikacji założeo, 

związanych z zacienieniem budynków i związanych z nim ograniczeo w wykorzystaniu obiektów na 

określone cele. Możliwe są również dalsze prace nad ulepszaniem dokładności oraz wydajności 

rozwiązania a także uwzględnieniem większej liczby czynników wpływających na wynik analizy.   

 


