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K
rajowa polityka energetyczna 

zakłada znaczne ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń atmos-

ferycznych oraz zwiększenie udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odna-

wialnych w ogólnym bilansie energe-

tycznym. Jednym z głównych celów 

krajów rozwiniętych jest również 

dążenie do osiągnięcia niezależności 

energetycznej, której ważną składową 

może się okazać energetyka rozpro-

szona. Powyższe wyzwania w prakty-

ce są niezwykle trudne do realizacji, 

dlatego potrzebują skutecznych na-

rzędzi ułatwiających planowanie ener-

getyczne. Pomocne w tym mogą być 

systemy GIS oraz odpowiednie mode-

le cyfrowe.

Obecnie istnieje wiele opracowań rzą-

dowych oraz pozarządowych, które 

zawierają zestawy danych opisujących 

teoretyczny i gospodarczy potencjał 

energetyki słonecznej. Opracowania 

te jednak są na tyle ogólne, że nie po-

zwalają jasno i precyzyjnie wytypować 

konkretnych lokalizacji o dogodnych 

uwarunkowaniach do rozwoju ener-

getyki fotowoltaicznej. Szczegółowe 

analizy przygotowane przez profesjo-

nalne firmy projektowe, realizujące in-

westycje związane z energetyką odna-

wialną, odgrywają bardzo ważną rolę 

w podejmowaniu efektywnych decyzji. 

Specjalistyczne oprogramowania GIS 

oraz wykonywane badania umożliwiają 

bowiem wybranie optymalnych lokali-

zacji dla instalacji PV, a także pozwa-

lają określić przydatność terenu do 

zastosowania różnych typów instala-
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cji, co znacznie przyspiesza uzyskanie 

szybszego zwrotu kosztów inwesty-

cyjnych. Doświadczenia w tym zakre-

sie zdobył Instytut OZE z Kielc.

Wyznaczanie potencjału solar-
nego – metodologia badań
Metodykę oceny ilości energii słonecz-

nej docierającej do powierzchni ziemi 
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System informacji geograficznej (ang. Geographic Information System, GIS) to system informatyczny stworzo-

ny do pracy na danych o charakterze przestrzennym. Innymi słowy GIS jest zarówno systemem bazodanowym 

z możliwością przechowywania przestrzennie odniesionych danych, jak i zbiorem narzędzi przeznaczonych do 

przetwarzania tych danych. System realizuje pięć podstawowych zadań, które decydują o jego funkcjonalności, 

są to: pozyskiwanie, przetwarzanie, zarządzanie, analizowanie i wizualizacja danych.

oparto na analizach GIS z wykorzysta-

niem najdokładniejszych dostępnych 

cyfrowych modeli wysokościowych, 

wykonanych przy użyciu danych pozy-

skanych techniką ALS (ang. Airborne 

Laser Scanning, pl. lotniczy skaning 

laserowy). Zastosowano model typu 

DSM (ang. Digital Surface Model, pl. 

cyfrowy model powierzchni terenu), 

który zawiera informacje o wysoko-

ści bezwzględnej powierzchni tere-

nu wraz ze znajdującymi się na niej 

obiektami antropogenicznymi (zabu-

dowania) oraz roślinnością. W analizie 

uwzględniono także parametry astro-

nomiczne (stała słoneczna), planetar-

ne (szerokość geograficzna) i mete-

orologiczne (ciśnienie atmosferyczne) 

opisujące dany teren.

Postępowanie analityczne ukierun-

kowano na poszukiwanie konkret-

nych obszarów, które ze względu 

na swoje położenie geograficzne 

(szerokość geograficzną), ekspozy-

cję względem stron świata, nachy-

lenie oraz położenie w odniesieniu 

do innych form powierzchni terenu 

otrzymują stosunkowo największą 

ilość promieniowania słonecznego 

w ciągu roku (w przeliczeniu na kWh/

m2). Zgodnie z zasadą efektywnego 

wykorzystania energii powierzchnie 

te są predysponowane do lokalizacji 

na nich instalacji fotowoltaicznych, 

ponieważ osiągają lepsze wskaźniki 

ekonomiczne inwestycji. Metodyka 

polega na dwukierunkowym poszuki-

waniu obszarów o potencjalnie wy-

sokich wartościach docierającego 

promieniowania słonecznego:

■wyznaczanie obszarów dachów, na 

których można zainstalować ogniwa 

fotowoltaiczne – energetyka pro-

sumencka;

■wyznaczanie obszarów gruntów, na 

których można zlokalizować elek-

trownie fotowoltaiczne – instalacje 

stacjonarne komercyjne.
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są interaktywne mapy pokazujące mak-

symalną ilość energii, którą można wy-

produkować na danym obszarze, wyko-

rzystując technologię fotowoltaiczną.

Ocena potencjału solarnego 
na obszarach dachów
Energetyka prosumencka opiera się 

na wytwarzaniu energii elektrycznej 

na własne potrzeby dzięki zastoso-

waniu instalacji wykorzystujących 

m.in. odnawialne źródła energii (OZE). 

Podmioty, które się jej podejmują, 

określane są mianem prosumentów 

– jednoczesnych producentów i kon-

sumentów energii. W Polsce jest to 

stosunkowo nowe zjawisko, niemniej 

. wielu krajach Unii Europejskiej wy-

twarzanie energii elektrycznej przez 

odbiorców jest dość rozpowszech-

nione*, a najczęściej wykorzystywa-

ną w tym celu technologią jest foto-

woltaika.

Obecnie istnieje wiele barier hamują-

cych rozwój energetyki prosumenc-

kiej. Związane są one z drogą techno-

logią, co z kolei przekłada się na niską 

opłacalność inwestycji, a także bra-

kiem świadomości na temat potencja-

łu energetycznego, jaki występuje na 

dachach. Rozwiązaniem pierwszego 

problemu są procedowane obecnie 

regulacje prawne, które mają za-

pewnić opłacalność przedsięwzięć, 

natomiast informacje o dostępnym 

potencjale możliwe są do uzyska-

nia w wyniku przeprowadzenia analiz  

solarnych dachów budynków. 

Dalej przedstawiono przykład ana-

lizy wykonanej przez specjalistów 

z Instytutu OZE, która dotyczy 

identyfikacji potencjału solarnego 

na połaciach dachowych w małej 

miejscowości. Rycina 1a przed-

stawia badany obszar wyświetlony 

na ortofotomapie z zaznaczonymi 

powierzchniami dachów budynków 

pochodzącymi z Bazy Danych Obiek-

tów Topograficznych. Wykorzystując 

cyfrowy model powierzchni tere-

nu oraz narzędzia oprogramowania 

ArcGIS, przeprowadzono analizę 

solarną dla powierzchni dachowych 

budynków w całej miejscowości  

(ryc. 1b). Wykorzystanie algorytmu 

GIS umożliwiło ocenę ilości energii 

promieniowania słonecznego do-

cierającej do powierzchni terenu 

(w kWh/m2/rok).

6  Jak wynika z najnowszych badań Instytutu Energetyki Odnawialnej, dzięki poprawce zgłoszonej do projektu ustawy o OZE, w 2020 r. w Pol-

sce funkcjonowałoby 145 tys. mikroprosumentów w segmencie do 3 kW i niemalże 60 tys. w segmencie 3–10 kW. W  Wielkiej Brytanii działa 

obecnie 500 tys. instalacji prosumenckich, w Niemczech – ponad milion.
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Domyślnym wynikiem wspomnianej 

analizy jest mapa przedstawiająca 

wartości promieniowania całkowi-

tego (bezpośredniego i rozproszo-

nego). Opcjonalnymi wynikami mogą 

być mapy promieniowania bezpo-

średniego, rozproszonego oraz 

czasu trwania nasłonecznienia (wy-

rażonego w godzinach) w różnych 

okresach czasowych – np. wieloleciu 

lub konkretnej godzinie w ciągu dnia 

o dowolnej porze roku. Następnym 

krokiem analizy jest odpowiednia kla-

syfikacja dachów pod kątem wskaź-

nika przydatności (ryc. 1c). Roz-

patrywane są tutaj: kąt nachylenia 

dachu, jego ekspozycja na kierunki 

świata i efekt zacienienia. Opraco-

wanie przeprowadzone w makroska-

li umożliwia indywidualne podejście 

dla każdego z budynków. Rycina 1d 

przedstawia informację o ilości pro-

mieniowania słonecznego docierają-

cego do powierzchni analizowanego 

dachu, którą zilustrowano poprzez 

różne natężenie barwy. Na tym eta-

pie następuje reklasyfikacja obsza-

ru dachu – działanie zmierzające do 

zaprezentowania jedynie tych połaci 

dachu, dla których ilość dochodzącej 

energii w ciągu roku jest większa lub 

równa wartości progowej, zapewnia-

jącej uzyskanie zadowalających uzy-

sków energii elektrycznej. P-85)/)9:3
informację o powierzchni możliwej do 

zagospodarowania panelami PV oraz 

znając standardowe wymiary instala-

cji fotowoltaicznych, możemy zobra-

zować, jaką ilość i o jakiej mocy moż-

na zainstalować na dachu (ryc. 1e). 

Ponadto, znając dokładne warunki 

meteorologiczne, możliwe jest obli-

czenie produkcji energii elektrycznej 

w trakcie badanego okresu.
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Identyfikacja potencjału  
na terenach otwartych  
– instalacje stacjonarne
Analizy solarne można wykonywać 

z powodzeniem również na szeroką 

skalę. Tego typu symulacje sprawdza-

ją się podczas oceny atrakcyjności lo-

kalizacyjnej dużych instalacji fotowol-

taicznych. Przedstawiony został (ryc. 

2) uproszczony przykład identyfikacji 

potencjału solarnego dla badanego 

terenu – obszaru jednej z polskich 

gmin. Analiza została wykonana przez 

Instytut OZE przy wykorzystaniu na-

rzędzi GIS oraz cyfrowych danych 

wejściowych. W jej toku przeprowa-

dzono wielokryterialną ocenę badane-

go obszaru, analizując wiele czynni-

ków mających wpływ na atrakcyjność 

terenu. Drogą delimitacji wyznaczono 

lokalizacje, na których istnieją warunki 

umożliwiające pozyskanie najszybsze-

go zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Wytypowanie takich obszarów zwią-

zane jest z uwzględnieniem zarówno 

wielu czynników technicznych, infra-

strukturalnych, jak również natural-

nych i środowiskowych. Brano pod 

uwagę m.in.: odległość od sieci elek-

troenergetycznej, dostęp do drogi 

dojazdowej, nachylenie terenu – spad-

ki, ekspozycję na strony świata (ryc. 

2b), klasy bonitacyjne gleby oraz ro-

dzaj aktualnego zagospodarowania 

terenu (tereny otwarte, użytki zie-

lone, zalesienia, obszary podmokłe). 

W efekcie wyznaczono tereny o naj-

wyższych wskaźnikach przydatności 

inwestycyjnej.

<=>?@A=BCDEF
Otrzymane wyniki, a także opisane 

możliwości narzędzi GIS pozwalają na 

opracowanie koncepcji rozwoju ener-

getyki solarnej opartej na źródłach 

rozproszonych zarówno na terenie 

gminy, miasta, jak również na ob-

szarach otwartych z przeznaczeniem 

dla instalacji naziemnych. Możliwości, 
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jakie stwarzają technologie GIS w za-

kresie analiz solarnych, zdają się więc 

być nieograniczone. 

Zgodnie z założeniami nowej perspek-

tywy finansowej UE na lata 2014–

2020 przyszłość energetyczna Euro-

py ma być budowana w oparciu o trzy 

integralne kierunki działań, tj. redukcję 

emisji gazów cieplarnianych, rozwój 

odnawialnych źródeł energii oraz po-

prawę efektywności energetycznej. 

Brakuje jednak wysokiej jakości badań 

i analiz określających potencjał OZE 

w Polsce. Taki stan rzeczy w dużej 

mierze uniemożliwia rozwój OZE, gdyż 

ciągle jest niedostatek wiedzy na te-

mat obszarów, które są predyspono-

wane do rozwoju fotowoltaiki, a także 

innych technologii wykorzystujących 

odnawialne źródła energii. Wyznacza-

nie obszarów rekomendowanych do 

rozwoju poszczególnych technologii 

OZE wymaga bowiem specjalistycznej 

wiedzy, znajomości specyfiki branży 

oraz wykorzystania nowych technolo-

gii elektronicznych.  

krótko
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UVXYałbym wyrazić swój pogląd i od-

nieść się do felietonu ,,Czy uczciwość 

popłaca”, którego autorem jest pan Ma-

rek Wielgo („IB” nr 1/2015). (…)

Ostatnie lata mojej pracy w budownic-

twie przekonały mnie, że uczciwość 

i solidność popłacają, choć niosą ze 

sobą duże ryzyko. Do takich wniosków 

mogą jednak dojść tacy, którzy mają 

za sobą dziesiątki lat pracy, szczegól-

nie w bezpośrednim wykonawstwie, na 

właściwym poziomie wiedzę techniczną 

i doświadczenie zawodowe. (…)

Budzi się we mnie sprzeciw, kiedy duże 

firmy, przy swoim braku profesjonali-

zmu, uczciwego traktowania partnera, 

próbują straty zawinione przez siebie 

pZ[\Z[]XY^ _` pabcefa_`cXgh i\jk\-

śmy jako budowlańcy w grupie zawodów  

zaufania społecznego, mamy również 

kodeks etyki zawodowej, ale niestety 

tylko na papierze. (...)

Nikt się nie zastanawia, jaką wielką 

krzywdę na przyszłość robi się młodym 

inżynierom, którzy to obserwują i za-

miast uczyć się doskonałości w swoim 

zawodzie, są świadkami krętactwa, cwa-

niactwa. Muszą też udowodnić swojemu 

pracodawcy bezwzględne posłuszeństwo, 

wykonując ślepo jego polecenia. Wy-

starczy mały krok, aby takie zachowa-

nia młodego budowlańca przeniosły się 

na sprawy techniczne, przestrzegania 

technologii robót. To są trudne wybory, 

bo wiąże się to z ryzykiem utraty pracy, 

która dzisiaj jest największym dobrem 

dla każdego pracującego. Należy jednak 

pamiętać o jednej zasadzie: nasze decy-

zje podejmowane na budowie, i to bez 
względu na zajmowane stanowisko, 
mogą być później weryfikowane, a od-
powiedzialność za nie musimy przyjąć 
na siebie. Sądy są ostatecznością, ciągną 

się latami, ale nie wszyscy podwykonaw-

cy poddają się łatwo i wielu jest zdecydo-

wanych dalej walczyć. Argumenty przed 

sądem trzeba mieć mocne i gromadzić je 

z pewnym wyprzedzeniem. (F.K.)

Cały list czytelnika na 

www.inzynierbudownictwa.pl


