
 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Katedra Geomatyki 

 
 
 

Autoreferat rozprawy doktorskiej 
 
 
 

PARAMETRY NASŁONECZNIENIA BUDYNKÓW JAKO ELEMENTY SKŁADOWE 
BAZY DANYCH CITYGML 

 
INSOLATION PARAMETERS OF THE BUILDINGS AS COMPONENTS OF 

CITYGML DATABASE 
 
 

 
 

mgr inż. Mateusz Ilba 
 

 
Promotor: 

dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. n. AGH 
 

 

 

 

 

Kraków, 2018 



2 
 

Spis treści 

 

1. Uzasadnienie wyboru tematu pracy ..................................................................................3 

2. Cel naukowy oraz tezy rozprawy doktorskiej .....................................................................4 

3. Metodologia badań ...........................................................................................................5 

4. Struktura rozprawy ...........................................................................................................8 

5. Uzyskane wyniki ................................................................................................................8 

6. Podsumowanie ............................................................................................................... 12 

7. Rekomendacja kierunków dalszych badań ....................................................................... 13 

 



3 
 

1.  Uzasadnienie wyboru tematu pracy 

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego wymusza ciągłą rozbudowę zbiorów danych 

opisujących przestrzeń. Jednym z najbogatszych, niosących największe możliwości 

wykorzystania w systemach informacji przestrzennej, jest zbiór danych opisujących miasta. 

Duża gęstość obiektów znajdujących się na terenie zurbanizowanym wymaga jednak 

określonego schematu zapisu obiektów, wraz z uwzględnieniem zapisu pełnej przestrzeni 3D. 

Aktualnie jednym z ogólnoświatowych standardów zapisu danych opisujących miasta jest 

CityGML.  Oparty na języku GML (opracowanym na bazie XML) pozwala na ujednolicenie zapisu 

różnego typu obiektów w przestrzeni miejskiej. W związku z tym, że aktualnie w Polsce 

(program Polska 3D+) jak i na świecie trwają prace nad budową zbiorów danych opartych na 

tym standardzie, autor zdecydował się na wykorzystaniu w swoich badaniach tego 

przyszłościowego źródła wymiany danych. 

Dane zapisane w przestrzeni 3D umożliwiają wykonywanie szeregu różnych analiz 

przestrzennych. Mogą to być analizy widoczności, przecięcia, obliczanie objętości, ale również 

bardziej złożone analizy nasłonecznienia i usłonecznienia. To właśnie na tych dwóch analizach 

autor dysertacji postanowił skupić swoją uwagę. 

Podczas przeglądania literatury naukowej oraz branżowej dotyczącej analiz insolacji, 

zauważone zostały braki w aktualnych narzędziach oraz metodach, których rozwiązanie 

pozwoliłoby przenieść analizę nasłonecznienia i usłonecznienia na nowy poziom użyteczności. 

Powiązanie analizy z standardem danych CityGML, daje możliwości efektywnego 

przechowywania wyników analizy, w celu ich późniejszej jednoznacznej oceny.  

Motywacją do podjęcia badań analiz insolacji były również przewidywane korzyści, jakie 

będzie niosła analiza usłonecznienia powiązana z określonymi obiektami. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1442) określa specyficzne wartości 

usłonecznienia, jakie muszą spełnić lokale mieszkalne, szkoły i przedszkola. Rozpatrywane są 

w nim wymagane minimalne okresy usłonecznienia w dniu równonocy: 

 pomieszczeń przebywania dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach (minimum 

3 godziny pomiędzy 8:00 a 16:00), 

 wielopokojowych lokali mieszkalnych (jeden lokal przez minimum 3 (1,5 godziny 

w obszarze silnie zurbanizowanym) w godzinach 7:00 - 17:00, 

 placów zabaw (minimum 4 (2 godziny w obszarze silnie zurbanizowanym) 

w godzinach 10:00 – 16:00. 

Wymagania głównie odnoszą się do okien i ich usłonecznienia. Wykonując analizę bazującą 

na danych CityGML (w najwyższym poziomie szczegółowości LOD4), możliwe jest powiązanie 

okna z lokalem i sprawdzenie wymaganego czasu padania słońca w sposób jednoznaczny 

i automatyczny. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za wybraniem tematyki była analiza 

nasłonecznienia. Aktualnie ciągle rośnie zainteresowanie w obszarze pozyskiwania energii 

pochodzącej od słońca. Według danych GUS z roku na rok moc elektrowni słonecznych (łącznie 

z mikroinstalacjami prosumenckimi) zostaje podwajana, a w roku 2016 sięgnęła wartości 

200 MW. Zwiększone zainteresowanie instalacjami wymusza coraz dokładniejsze analizy 

lokalizacji takich inwestycji. Analiza oparta na dokładnych danych CityGML pozwoli wyznaczyć 

z dużą dokładnością najlepsze lokalizacje instalacji. Światowe trendy w badaniu sposobów 
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pozyskiwania energii słonecznej doprowadziły dziś do opracowania paneli umieszczanych na 

elewacjach lub nawet w oknach budynków. Z uwagi na to, analiza nasłonecznienia w pełnym 

środowisku 3D udzieli odpowiedzi, gdzie znajdują się miejsca, w których takie rozwiązania 

mogą być optymalne. Przypisanie wyników analizy do danych CityGML i ich udostępnienie, 

ułatwi podjęcie decyzji właściciela lub zarządcę budynku dotyczącej montażu instalacji. 

Podsumowując, podstawowymi argumentami przemawiającymi za podjęciem badań 

dążących do wykorzystania danych CityGML w analizach insolacji są: 

 automatyzacja analizy, 

 możliwości przechowywania wyników analizy i ich powiązania z obiektami 

przestrzennymi, 

 wykonanie analizy w przestrzeni 3D, 

 jednoznaczna identyfikacja obiektów o określonych wartościach wynikowych 

analizy. 

 

2. Cel naukowy oraz tezy rozprawy doktorskiej  

 

Analiza literatury oraz własne rozważania autora doprowadziły do sformułowania trzech 

celów dysertacji: 

 naukowo – technologicznego, 

 praktycznego, 

 ekonomicznego. 

Celem naukowo – technologicznym jest przedstawienie koncepcji kompleksowego 

rozwiązania analiz nasłonecznienia i usłonecznienia na terenach miejskich, poczynając od 

źródła danych wykorzystanych do analizy, algorytmów użytych do obliczania wartości insolacji, 

kończąc na możliwościach wizualizacji wyniku oraz jego prezentacji w formie liczbowej na 

obiektach poddawanych analizie. 

Celem praktycznym jest implementacja przedstawionej koncepcji środkami 

informatycznymi w środowisku wybranego otwartego programu służącego do modelowania 

3D — Blender, z wykorzystaniem języka programowania Python wraz z zastosowaniem baz 

danych prowadzonych w systemie PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS. 

Przedstawione w pracy zadania mają istotny i wymierny cel ekonomiczny, między innymi 

usprawnienie wykonywania analiz zacienienia okien pomieszczeń w mieszkaniach a także 

dokładne prognozowanie wartości energii słonecznej na płaszczyznach dachów i elewacji 

budynków. 

Autor postawił następujące tezy pracy: 

I. Możliwe jest kompleksowe rozwiązanie problemu określenia nasłonecznienia 

i usłonecznienia na terenach miejskich poprzez zbudowanie narzędzia, które na podstawie 

dostępnych danych 3D o budynkach (zapisanych w zestandaryzowanej postaci) w sposób 

zautomatyzowany przeprowadzi niezbędne analizy, a następnie dokona wizualizacji 

uzyskanych wyników oraz zapisze je w sposób umożliwiający dalsze wykorzystanie. 

II. Możliwe jest rozszerzenie modelu (danych) CityGML o elementy, których zadaniem 

byłoby przechowywanie wyników analiz nasłonecznienia i usłonecznienia obiektów. 

III. Wykonywanie analiz w pełnym środowisku 3D i ich prezentacja na wszystkich 

elementach modelu niesie ze sobą znaczne korzyści w trakcie oceny wyników oraz ich 

wykorzystania do różnych celów. 
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Pierwsza teza bazuje na możliwości użycia do analizy danych CityGML. Jest to bardzo 

ważny aspekt, gdyż format ten został uznany przez cenioną organizację OGC (Open Geospatial 

Consortium) za otwarty standard wymiany danych opisujących modele miast 3D. Danych 

zapisanych w tym formacie będzie przybywać, więc narzędzie umożliwiające obsługę takich 

danych ma szansę na dalszy rozwój i perspektywę zwiększania swojej popularności. 

Druga teza polega na założeniu możliwości przekazania wyników do dalszej analizy, na 

przykład do osób zajmujących się analizami przestrzennymi. Wykorzystanie standardu CityGML 

daje duże możliwości w zakresie przekazywania atrybutów opisujących elementy danych 3D. 

Struktura zapisu danych bazująca na XML (Extensible Markup Language – Rozszerzalny Język 

Znaczników) umożliwia tworzenie atrybutów przypisanych do określonych obiektów. Dzięki 

temu możliwy jest łatwy odczyt atrybutów opisowych oraz ich analiza. 

Trzecia teza dotyczy wykorzystania w analizie pełnego środowiska 3D. Nasłonecznienie lub 

usłonecznienie może zostać obliczone nie tylko na obiektach płaskich i skośnych (dachy 

budynków), ale również na elementach pionowych takich jak elewacje budynków. 

 

3. Metodologia badań 

 

Badania zostały podzielone na kilka odrębnych części, które razem pozwoliły uzyskać 

zamierzone cele badawcze. W pierwszej części autor skupił się na sposobie i możliwości 

wykorzystania danych CityGML w analizie insolacji. W drugiej części opracowane zostały 

algorytmy pozwalające wykonać analizę usłonecznienia oraz nasłonecznienia. W ostatniej 

części autor opracował metodę przechowywania wyników analizy w pliku CityGML. 

W związku z tym, że praca na plikach CityGML (które mają dużą objętość) jest utrudniona, 

autor postanowił wykorzystać dostępne rozwiązanie bazodanowe 3DCityDB, specjalnie 

przeznaczone do przechowywania plików CityGML, realizowane przez otwarty system 

PostgreSQL z rozszerzeniem przestrzennym PostGIS. 3DCityDB Importer/Exporter jest w stanie 

rozbić plik GML na odpowiednie tabele w bazie, jak również wyeksportować je ponownie do 

pliku wymiany danych GML. W trakcie rozkładania obiekty są zapisywane do odpowiednich 

tabel. Są one tematycznie uporządkowane, w każdej z nich znajdują się obiekty danego typu. 

Istnieje jedna tabela, w której przechowywane są główne dane geometryczne o nazwie 

surface_geometry, oraz wiele tabel z rodzajami obiektów (building, opening, tin_relief). 

Wykorzystanie bazy danych jest szczególnie przydatne z uwagi na wersjonowanie 

uzyskiwanych wyników analiz oraz łatwy dostęp do danych. 

Posiadając zbiór danych, autor przystąpił do wyboru środowiska, które będzie umożliwiało 

wczytanie obiektów z bazy oraz oprogramowanie analizy insolacji. Spośród możliwych (FME 

Workbench, ArcGIS, aplikacje graficzne) autor zainteresował się otwartym oprogramowaniem 

Blender służącym do tworzenia grafiki 3D. Wybór został uargumentowany nieograniczonymi 

możliwościami aplikacji, w tym opcją tworzenia własnych rozszerzeń, oraz bezproblemowego 

użycia języka Python w celu oprogramowania własnych narzędzi działających w środowisku 3D.  

Wybór środowiska aplikacji Blender podyktowany był również bardzo dużymi 

możliwościami analizy oświetlenia wirtualnych obiektów, które można wykorzystać do 

obliczania wartości usłonecznienia i nasłonecznienia. Autor wykorzystał algorytmy Cycles do 

symulacji wirtualnego światła bezpośredniego pochodzącego od słońca (algorytmy śledzenia 

promieni) oraz rozproszonego przez atmosferę (algorytmy energetyczne generowania 

oświetlenia).  
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Opracowany został algorytm konwersji danych geometrycznych z bazy danych PostGIS 

(format WKT) do formatu mesh (siatki trójkątów), który jest obsługiwany przez aplikację 

Blender. 

 

 
Rysunek 1. Zarys koncepcji rozwiązania analiz nasłonecznienia na terenach miejskich w wektorowym 
środowisku 3D. Źródło: opracowanie własne 

 

Podstawą działania algorytmów insolacji są rastry, które za pomocą funkcji mapowania UV 

mogą być reprezentowane w różnych orientacjach, na różnych obiektach. Stwarza to wiele 

możliwości nieosiągalnych do tej pory dla zwykłych danych rastrowych, gdyż nie muszą one 

mieć odniesienia do płaszczyzny poziomej. Ich orientacją mogą stanowić dowolnie 

umieszczone w przestrzeni powierzchnie 3D.  

Pokrycie modelu 3D wieloma rastrami umożliwia wykonanie analiz podobnych do 

tradycyjnych analiz rastrowych. W przypadku analizy usłonecznienia, poszukiwaną wartością są 

obszary na rastrach, które nie są zacieniane przez inne obiekty modelu. Realizacja tej analizy 

odbywa się przez algorytm generowania cieni (tworzonych przez światło o właściwościach 

odpowiadających słońcu) wbudowany w program Blender. Dane zapisywane są 

w poszczególnych pikselach rastrów (wartość 1, gdy obszar jest oświetlany lub 0, gdy 

występuje cień) w stałych odstępach czasu. Następnie kumulowane są w macierzy, którą 

można przeliczyć na wartości usłonecznienia (czasu padania promieni słonecznych) lub 

wizualizację wartości na modelu pod postacią palety pseudokolorowej. W zagadnieniu analiz 

insolacji autor wykorzystał aproksymowanie położenia słońca (kierunku padania promieni) 

poprzez wzory Jeana Meeusa wraz z poprawką atmosferyczną opracowaną przez organizację 

NOAA.  

Nasłonecznienie jest trudniejsze w analizie z uwagi na obecność dodatkowych składowych 

światła rozproszonego i odbitego. Autorowi udało się rozwiązać to zagadnienie poprzez 

zastosowanie algorytmów energetycznych rozchodzenia się wirtualnego światła. Dane do 

obliczania nasłonecznienia są aproksymowane teoretycznie (dla dnia bezchmurnego) lub do 

źródło danych 3D:
pliki CityGML

wizualizacja wyniku

baza danych
PostGIS

3DCityDB

usłonecznienie

nasłonecznienie

śledzenie promieni
ray tracing

metoda energetyczna
Radiosity

Globalna iluminacja

wyznaczanie cieni twardych
pochodzących z bezpośredniego

światła słonecznego 
(oświetlenie bezpośrednie)

wyznaczanie cieni miękkich
pochodzących z rozproszonego

światła słonecznego 

(oświetlenie rozproszone)

środowisko analiz 3D
Blender
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obliczeń mogą być zastosowane dane klimatyczne (zawierające średnie wartości składowych 

nasłonecznienia dla poziomej płaszczyzny z wielu lat). Dane wejściowe nasłonecznienia 

bezpośredniego są korygowane o nachylenie padania promieni słonecznych na płaszczyznę 

oraz wpływ zacieniania. Nasłonecznienie rozproszone jest korygowane o stopień jego 

zacienienia na modelu. 

 

 
Rysunek 2. Rozszerzenie dziedzinowe Insolation ADE modelu CityGML o nowe atrybuty. Kolorem 
ciemniejszym oznaczono własny projekt atrybutów opisujących usłonecznienie (klasa WindowInsolation) 
oraz nasłonecznienie (klasa SurfaceInsolation). Źródło: opracowanie własne 

 

Oprócz podstawowych korekcji podczas analizy nasłonecznienia autor wykorzystał 

możliwości algorytmów energetycznych oraz śledzenia promieni do wyznaczania poziomu 

odbić promieniowania słonecznego (na przykład od budynków pokrytych materiałem 

posiadającym właściwości odbijające). Wynikowa wartość nasłonecznienia jest sumą wartości 

nasłonecznienia bezpośredniego i rozproszonego wraz z ich wartościami odbić. Schemat 

koncepcji algorytmu został zamieszczony na rysunku 1. 

Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stanął autor było zachowanie wyniku analizy. W tym 

celu został opracowany program do eksportu wyniku. Wynik może być przechowany w postaci 

osobnych plików rastrowych z informacją zapisaną w pikselu, plików tekstowych z wartościami 

insolacji lub w bazie danych CityGML. Wyniki są powiązane z obiektem reprezentującym 

geometrię poprzez wykorzystanie atrybutów ogólnych (generic attributes) CityGML lub za 

pomocą nazwy, która odpowiada oznaczeniu id obiektu CityGML, do jakiego odnosi się dany 

zbiór danych. Opracowane zostało też własne rozszerzenie formatu CityGML, które może 
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zostać włączone do standardu danych w celu wzbogacenia opisu budynków o atrybuty insolacji 

(rysunek 2). 

 

 

4. Struktura rozprawy 

 

Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, który łączy zagadnienia geodezji i kartografii 

z obszarami informatycznymi (grafika komputerowa, programowanie). Praca podzielona 

została na cztery główne części zawarte w dziewięciu rozdziałach. 

W części pierwszej zawarto wprowadzenie do tematyki poruszanej w pracy oraz 

zarysowano cel pracy wraz z uzasadnieniem, wynikającym z przeglądu literatury. 

Sformułowano tezy oraz cele badawcze. Dokonano syntezy najważniejszych pozycji literatury 

polskiej i zagranicznej poruszające problematykę analiz insolacji oraz standardu danych 

CityGML. Przeanalizowano również stan rozwiązania problemu w aplikacjach branżowych, oraz 

sformułowano ogólne założenia dotyczące autorskiego projektu. 

Część druga pracy ma charakter metodologiczny i przedstawia podstawy rozwiązania 

zagadnień, jakich podjął się autor dysertacji. Przedstawiono między innymi sposób importu 

danych z bazy danych CityGML (PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS). W wyniku prac 

zaproponowano autorski algorytm dokonujący konwersji geometrii zapisanej za pomocą języka 

WKT do postaci obiektów mesh. Opisano również założenia algorytmu obliczania wartości 

usłonecznienia wraz z nasłonecznieniem, korzystając z funkcji zawartych w programie Blender. 

Ostatnie zagadnienie, na jakim autor skupił swoją uwagę to rozwiązanie problemu eksportu 

wyniku do bazy danych, a następnie do pliku CityGML. Opracowano zarys rozszerzenia 

standardu CityGML o atrybuty insolacji odnoszące się do danych reprezentujących geometrię 

budynków (ściany, dach i okna). 

Część trzecia przedstawia wyniki uzyskane w trakcie pracy autorskiego programu. 

Wszystkie uzyskane wyniki porównano do dwóch komercyjnych aplikacji, które mogą służyć do 

analizy usłonecznienia i nasłonecznienia, Autodesk Ecotect (obecnie aplikacja zintegrowana 

z Autodesk Revit) oraz Bentley Microstation V8i.  

Ostatnia czwarta część pracy zawiera dyskusję uzyskanych wyników. Autor opisuje 

znaczenie wyników, implikacje, jakie mogą wynikać z różnych wariantów analizy oraz ich 

ograniczeniach. Zawarto również krytyczne uwagi na temat proponowanego rozwiązania, które 

mogą zostać wyeliminowane poprzez dalsze badania. W podsumowaniu autor definiuje wkład 

własnych badań do wybranej dziedziny nauki, między innymi sposoby integracji wyników 

analizy z bazami danych oraz standardem CityGML, nowatorską metodę analizy wielu rastrów 

o dowolnej orientacji w środowisku aplikacji Blender oraz opracowanie kompleksowego 

rozwiązania analizy insolacji na obszarze miasta. 

 

5. Uzyskane wyniki 

 

Działanie autorskiej aplikacji sprawdzono w odniesieniu do dwóch programów 

komercyjnych Bentley Microstation v8i oraz Autodesk Ecotect. Dla celów testowych 

wymodelowano proste obiekty, generujące cienie na testowanym obszarze oraz wpasowano 

w różnych miejscach dziesięć płaszczyzn testowych (czujniki) zbierających dane o insolacji.  
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 Porównanie usłonecznienia wykonano w czasie jednego dnia (równonoc wiosenna 

21 marca). W przypadku aplikacji Ecotect do analizy wymagany jest plik zawierający dane 

pogodowe. Dla wybranych lokalizacji plik posiada dane zapisane w interwałach czasowych 

wynoszących 1 godzinę i w takim interwale została wykonana analiza. Natomiast Analiza 

w autorskim algorytmie oraz w Microstation została wykonana w odstępach, co 10 minut 

w celu zwiększenia dokładności symulacji. Obliczono błędy bezwzględne oraz średni błąd 

absolutny. Rezultat analizy przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wyniki porównania analizy zacienienia wykonanej w trzech aplikacjach: Ecotect, Microstation 

oraz autorskim algorytmie w aplikacji Blender. Źródło: opracowanie własne 

 

Usłonecznienie 21 marca Różnica 

lp Ecotec
t (h) 

Blender 
(h) 

Microstatio
n (h) 

Ecotect-
Blender 
(h) 

Microstation
-Blender (h) 

Ecotect-
Blender (%) 

Microstation
-Blender (%) 

1 0,00 2,66 2,58 -2,66 -0,08 266,0 3,1 

2 4,00 5,50 5,50 -1,50 0,00 37,5 0,0 

3 6,00 5,16 5,17 0,84 0,01 14,0 0,2 

4 7,00 7,83 7,83 -0,83 0,00 11,9 0,0 

5 5,00 5,66 5,42 -0,66 -0,24 13,2 4,4 

6 9,00 9,66 9,25 -0,66 -0,41 7,3 4,4 

7 12,00 12,33 11,58 -0,33 -0,75 2,8 6,5 

8 4,00 6,16 5,83 -2,16 -0,33 54,0 5,7 

9 11,00 11,99 11,58 -0,99 -0,41 9,0 3,5 

10 0,00 0,16 0,00 -0,16 -0,16 16,0 16,0 

 

Za każdym razem uruchamiając swój program autor miał wpływ na sposób wyświetlania 

wyniku analizy. Rozróżniane są dwa rodzaje dostępu do danych. Pierwszym są dane tekstowe, 

które prezentują wynik analizy (rysunek 3). Mogą one zostać zapisane do pliku tekstowego lub 

mogą zostać wyeksportowane do bazy danych CityGML. Drugim sposobem jest wizualizacja 

i wzrokowa ocena wyniku za pomocą dyskretnej palety kolorów. W programie za pomocą kodu 

w języku Python autor opracował możliwość klasyfikowania danych. Przykład wizualizacji (za 

pomocą palety kolorów) przedstawiono na rysunku 4. 

 

 
Rysunek 3. Wynik analizy dla jednej płaszczyzny. Każda liczba odpowiada wartości godzinowej 

usłonecznienia. Dodatkowo w oprogramowaniu Blender wartości mogą zostać zamienione na teksturę z 

dowolnymi kolorami, dzięki mapowaniu UV każda z wartości ma dokładnie określone położenie na 

obiekcie trójwymiarowym. Źródło: opracowanie własne 

 

Z porównania nasłonecznienia wykluczono program Microstation z uwagi na inny 

standardowo dostępny plik klimatyczny oraz z powodu znacznych różnic, które dochodziły 

nawet do 1500 Wh/m2 (program nie obsługuje tego samego formatu danych co Ecotect, a jego 

konwersja nie rozwiązała problemu znacznej rozbieżności danych). Autor sądzi, że mimo 
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wczytania pliku klimatycznego program go „nie widzi” i liczy nasłonecznienie opierając się na 

własnych wewnętrznych prognozowanych danych. 

 

 

Rysunek 4. Autorska wizualizacja analizy usłonecznienia wyrażona w kilku przedziałach godzinowych. 
Widok izometryczny z kierunku północno-wschodniego. Źródło: opracowanie własne 
 

Wyniki porównania umieszczono w tabeli 2. Można uznać, że różnice w wynikach analizy 

jak najbardziej występują, ale nie są one znaczne. Największą różnicę -379 Wh/m2 

zaobserwowano na płaszczyźnie testowej numer 9, która znajduje się na południowej ścianie 

symulowanego budynku. Ciekawi również wynik na płaszczyznach niezacienionych, program 

Ecotect otrzymał podczas analizy wynik wyższy o 264 Wh/m2 od danych klimatycznych. Średni 

błąd bezwzględny wyniósł 151 Wh/m2. W skali wartości do 2500 jest to średnio 6% różnicy 

w trakcie analizy. 

 

Tabela 2. Wyniki porównania analizy nasłonecznienia autorskiego algorytmu do aplikacji Ecotect. Źródło: 

opracowanie własne 

 

Nasłonecznienie w ciągu dnia 21 marca (Wh/m
2
) Różnica (Wh/m2) Różnica (%) 

lp Ecotect Blender 

1 885 998 113 12,7 

2 1606 1593 13 0,8 

3 1661 1580 81 4,8 

4 2130 1994 136 6,4 

5 1602 1488 114 7,1 

6 2406 2164 242 10,1 

7 2642 2378 264 10,0 

8 1219 1357 138 11,3 

9 1944 2323 379 19,5 

10 858 888 30 3,5 

 

Kolejnym testem było sprawdzenie możliwości analizy uwzględniającej odbicia 

promieniowania słonecznego od obiektów w przestrzeni modelu. Szczególnie głośny przypadek 
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stopienia elementów karoserii samochodu przez budynek Walkie-Talkie w Londynie 

zmotywował autora do wykonania analizy tego przypadku. Budowla odchyla się w kształcie 

soczewki, co powoduje duże skupianie światła słonecznego w jednym miejscu. Model budynku 

został pozyskany ze zbioru modeli Google Earth, dzień analizy został ustalony na 21 czerwca, 

w którym radiacja słoneczna jest największa. W przypadku bezchmurnego dnia ilość energii 

skupiona przy południowej elewacji budynku jest duża i dochodzi do 8,5 kWh/m2 (Rysunek 5). 

 

 

Rysunek 5. Analiza nasłonecznienia okolic budynku Walkie-Talkie w dniu 21 czerwca. Źródło: 
opracowanie własne 

 
Rysunek 6. Wizualizacja obiektu krakowskich Sukiennic wraz z danymi opisowym, w tym z dodanymi 

atrybutami nasłonecznienia w programie FZKViewer. Źródło: opracowanie własne 

 

Autor sprawdził działanie eksportu rezultatów analizy do bazy danych i w końcowym 

efekcie do pliku GML. W połączeniu z bazą danych zaproponowano zapis za pomocą atrybutów 

ogólnych (w dokumentacji z j. ang. Generic Attributes), w których mogą być zapisywane 

dowolne atrybuty składające się z różnych typów danych. Są one powiązane z obiektami za 

pomocą id poszczególnych obiektów. Przetestowano zapisanie wyniku nasłonecznienia dla 

dachów budynku krakowskich Sukiennic (rysunek 6).  
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6. Podsumowanie 

 

W pracy opisano problematykę analiz nasłonecznienia w środowisku trójwymiarowym. 

Autor pracy opracował własne autorskie rozwiązanie obliczania dwóch podstawowych 

wartości opisujących radiację słoneczną: czasu padania promieni słonecznych na płaszczyznę 

zwaną usłonecznieniem oraz mocy promieniowania słonecznego padającego na płaszczyznę 

o nazwie insolacji bądź nasłonecznienia. Obie wartości są obliczane w interwale czasowym 

dobranym do potrzeb dokładnościowych analizy. W swoich badaniach autor skupił się na 

źródle danych potrzebnych do wykonania analizy, szczególnie danych CityGML opisujących 

przestrzenie miast. Zbadane zostały możliwości integracji danych CityGML z bazą danych 

PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS oraz ostatecznie z użytym narzędziem (programem 

Blender z obsługą środowiska programistycznego Python) użytym do rozwiązania problemu. 

Zaproponowany algorytm po dokonaniu porównania z istniejącymi rozwiązaniami 

umożliwił analizę radiacji słonecznej z wykorzystaniem danych zapisanych w formacie CityGML. 

W trakcie analizy uwzględniane są wszystkie możliwe przypadki znane z realnego świata – 

zacienianie oraz odbicia światła słonecznego w analizowanym modelu. Każdy pojedynczy 

obiekt może posiadać atrybuty nasłonecznienia lub usłonecznienia, które można w prosty 

sposób odczytywać zarówno w narzędziu analitycznym, bazie danych, jak i w końcowym pliku 

GML, który służy do wymiany danych opisanych standardem CityGML. 

Oceniając pracę w kontekście rozwoju wiedzy w dziedzinie analiz przestrzennych 

niewątpliwym wkładem będzie integracja wyników z bazą danych. Wykonanie analizy na 

danych opisujących miasta pozwala automatycznie stwierdzać, dla wybranego obiektu, ilość 

dostępnego światła słonecznego zarówno pod względem czasu padania bezpośrednich 

promieni słonecznych, jak i mocy nasłonecznienia. Rozbudowanie danych CityGML 

o zaprezentowane atrybuty może w znaczny sposób zautomatyzować proces analiz wyboru 

najlepszych lokalizacji obiektów, służących do pozyskiwania czystej energii słonecznej, jak 

również może posłużyć do automatycznej weryfikacji założeń, związanych z zacienieniem 

budynków i związanych z nim ograniczeń w wykorzystaniu obiektów na określone cele. 

 Przeglądając wyniki analiz radiacji słonecznej w oprogramowaniu z algorytmami 

obliczającymi rozkład światła na modelu (algorytm Cycles w Blenderze) z powodzeniem można 

stwierdzić, że możliwości wykorzystania tego typu aplikacji są bardzo duże. Analiza odbicia lub 

przenikania światła przez elementy półprzezroczyste nie stanowi problemu, który w typowych 

aplikacjach GIS jest barierą blokującą uzyskanie zbliżonych do realnych wyników analizy. 

Ostatecznie uzyskane wyniki mają również wartość w kontekście samej analizy nasłonecznienia 

na terenie Polski. Autor przeprowadził analizę algorytmu wyznaczającego nasłonecznienie 

prognozowane, które można było porównać z danymi pomiarowymi, a także przedstawił 

rozkład promieniowania słonecznego na elementach budynków o różnej orientacji. Uzyskane 

wyniki prowadzą do wniosku, że płaszczyzny poziomych dachów posiadają nieznacznie tylko 

wyższą ilość dostarczanego promieniowania od płaszczyzn pionowych, zorientowanych 

w kierunku południowym. 

Opracowanie posiada również pewne wady, które nie zostały w tym momencie 

wyeliminowane. Jedną z nich jest dokładne zbadanie procesu tworzenia odbić oświetlenia 

w celu zwiększenia dokładności wyników oraz walidacja modelu z danymi pomiarowymi. Do 

tego celu potrzebne są narzędzia pomiarowe oraz długie cykle pomiarów. Drugą wadą jest 

uproszczenie algorytmu wyznaczającego składową rozproszoną analizy nasłonecznienia. 
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Analiza ta zakłada jednakową intensywność promieniowania nieba. Badania w tym zakresie 

przedstawiają całkiem inne wyniki, które prowadzą do rozróżnienia obszarów z różną 

intensywnością promieniowania rozproszonego, która może zostać zapisana w formie obrazów 

sferycznych. Patrząc pod kątem współpracy danych CityGML z opracowanym 

oprogramowaniem pewną wadą jest pośredniczenie systemu bazodanowego w eksporcie oraz 

imporcie pliku GML. Samo użycie bazy danych ma wiele zalet, ale w pewnych okolicznościach 

wystarczyłaby bezpośrednia integracja pliku GML z zaprezentowanym narzędziem.  

 

7. Rekomendacja kierunków dalszych badań 

 

Praca stwarza perspektywy kontynuacji badań, szczególnie nad poprawieniem dokładności 

uzyskiwanych wyników, a także w kierunku wprowadzenia ulepszeń do przedstawionego 

rozwiązania. Ważne są dalsze badania nad sposobem bezpośredniej i łatwej konwersji danych 

zawierających geometrię zapisanych w formacie GML do formatu siatki trójkątów mesh, 

umożliwiając tym samym wyświetlanie danych i ich analizę przez algorytmy stosowane 

w grafice trójwymiarowej. Dodatkowym polem dalszych prac może być analiza światła 

rozproszonego, która dzięki ogromnej możliwości wykorzystania plików HDRI (High Dynamic 

Range Image – obraz o szerokim zakresie jasności) z rozkładem światła rozproszonego, daje 

podstawy do ulepszania wyników analiz oraz uzyskiwania wyników nieodbiegających od 

danych pomiarowych. Końcową perspektywą badań jest wykorzystanie danych pomiarowych 

prezentujących nasłonecznienie dla znanego modelu przedstawiającego obiekt inżynierski wraz 

z otoczeniem do kolejnych walidacji i poprawek algorytmu nasłonecznienia. Następnym 

zagadnieniem do rozwinięcia jest zastosowanie w obliczeniach wschodu i zachodu słońca 

danych określających numeryczny model terenu. Pozwoli to lepiej prognozować czas 

usłonecznienia oraz wartość nasłonecznienia uwzględniając specyfikę badanego obszaru 

w ujęciu regionalnym.  

 

 


