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 Słoneczny kataster, mapa 

potencjału solarnego, inaczej też kataster 

dachowy. To geoportal, w którym 

zainteresowany może ocenić czy dach jego 

domu jest korzystnie usytuowany 

względem Słońca, tak aby zainstalować 

tam kolektory słoneczne bądź ogniwa 

fotowoltaiczne. Wystarczy tylko,  

aby użytkownik miał dostęp do Internetu. 

Na Świecie istnieje już kilkadziesiąt takich 

portali solarnych. Powstają one głównie  

z inicjatywy samorządowej danego miasta, 

po to aby zwiększać świadomość 

społeczeństwa na temat zalet korzystania  

z energii słonecznej. 

 W pracy dyplomowej pod tytułem 

"Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału 

solarnego dla fragmentu miasta 

Bydgoszczy" omówiono temat związany 

ze słonecznym katastrem pozwalającym  

na wyznaczenie wartości nasłonecznienia 

określonej powierzchni (dachu budynku)  

i możliwej do pozyskania na niej energii 

słonecznej. Opisano oraz porównano 

portale internetowe pod względem stopnia 

zaawansowania, stopnia trudności  

w obsłudze, a także w zakresie 

przekazywanych informacji. Portale te 

służą do wykonywania potencjalnych 

analiz nasłonecznienia dla różnych miast 

naszego Globu. 

  

 Część praktyczna obejmuje dwa 

zadania. Pierwsze, przeprowadzenie 

symulacji wydajności ogniw 

fotowoltaicznych w geoportalu 

Photovoltaic Geographical System 

(PVGIS) dla instalacji ogniw 

fotowoltaicznych zainstalowanych  

na dachu budynku Uniwersytety 

Technologiczno - Przyrodniczego  

w Bydgoszczy. Wydział Inżynierii 

Mechanicznej UTP w roku 2013 

zdecydował się na stworzenie stacji 

badawczej ogniw, której rozruch nastąpił 

w 2014 roku.  Dzięki nawiązaniu kontaktu 

z wykonawcą, firmą GREEN SYNERGY 

Sp. z o.o., uzyskano niezbędne dane 

potrzebne do wprowadzenia do programu 

PVGIS. Sprawdzając poprawność 

wyników proponowanych przez program, 

porównano średnią sumę globalnego 

napromieniowania na m2 otrzymaną  

przez moduł danego systemu (kWh/m2)  

Rys. 1. Wybrane przykłady "Słonecznych geoportali" 

 



w programie PVGIS z danymi 

meteorologicznymi pobranymi ze strony 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - 

ITH, czyli sumą całkowitego natężenia 

promieniowania na powierzchnię poziomą 

(Wh/m2). Gdyby w kolumnie ITH  

(rysunek 2) zamienić jednostki na kWh/m2, 

czyli podzielić wartości przez 1000, 

obserwuje się różnice, jednak w ogólnym 

zarysie rocznym wartości są podobne.  

 Ze stacji ogniw fotowoltaicznych 

zainstalowanych na UTP można uzyskać 

rocznie 4060 kWh. Dla porównania 

gospodarstwo domowe złożone  

z 4 członków rodziny zużywa rocznie 

średnio 1900 kWh, tutaj pokazano 

przykład dużo większej instalacji  

na potrzeby Wydziały Inżynierii 

Mechanicznej i do celów badawczych. 

Dopóki projekt nie zostanie uruchomiony, 

nie można stwierdzić czy energia 

obliczona będzie zbliżona do uzyskanej. 

Natomiast znając dane producenta ogniw 

fotowoltaicznych i stosując program 

PVGIS można dowiedzieć się, jeszcze 

przed montażem, czy instalacja będzie 

opłacalna. 

 Drugie zadanie w części 

praktycznej, to stworzenie mapy potencjału 

solarnego dla fragmentu miasta 

Bydgoszczy. Dane do tego celu w postaci 

Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu 

zostały pozyskane z CODGiK,  

a oprogramowanie ArcGIS Desktop 10.0  

zostało użyczone w rocznej licencji przez 

firmę Esri. 

 Ten GIS-owy program umożliwia 

tworzenie, edytowanie i analizowanie 

Rys. 2.Wykorzystanie programu PVGIS dla instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu Uniwersytety 

Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy 

 



wszystkich informacji geograficznych. 

Wyniki można udostępniać w specjalnie  

do tego celu stworzonej platformie ArcGIS 

Online, co sprawia, że dzielenie się danymi 

nie ogranicza się do jednej instytucji,  

ale otworzyć je może użytkownik ArcGis 

na całym Świecie. 

Praca w programie ArcGIS 

 Na początku pracy w programie 

należy skonwertować raster, na którym 

będzie przeprowadzana analiza. W tym 

celu wybrano z zakładki ArcToolbox 

narzędzie "ASCII to Raster" (rys.3). 

Konwersja pliku pozwala na późniejsze 

przetwarzanie nowo stworzonego rastra.  

 

 

 

Kolejną czynnością jest przypisanie układu 

współrzędnych. Następnie trzeba wybrać 

obszar, na którym będzie przeprowadzana 

analiza i utworzyć z niego nową warstwę, 

a pozostałe usunąć. Pomaga to w skróceniu 

czasu realizacji projektu do minimum. 

Duże obszary, na przykład całego miasta, 

wydłużają czas pracy programu nawet  

do kilku dni.  

Jeżeli obszar projektu jest już 

zdefiniowany, można przystąpić  

do analizy potencjału solarnego.  

 

Narzędzia służące do analiz słonecznych 

pozwalają ocenić wpływ Słońca na dany 

obszar. W zakładce ArcToolbox 

wybieramy Spatial Analyst Tool, a 

następnie opcję Solar Radiation -> Area 

Solar Radiation, służącą do wyliczania 

promieniowania z powierzchni rastrowych. 

W oknie dialogowym Area Solar Radiation 

konieczne jest zweryfikowanie danych,  

w przeciwnym przypadku program sam 

wybiera opcjonalne wartości.  

Po wykonaniu tej czynności, otrzymujemy 

cztery wyniki w postaci rastrowej 

ukazujące (rys. 5):  

- promieniowanie bezpośrednie (Wh/m2),  

- promieniowanie rozproszone (Wh/m2), 

- czas promieniowania dochodzącego do 

powierzchni ziemi (h), 

Rys. 3. Zakładka ArcToolbox, z zaznaczonym 

narzędziem do przekształcania pliku  

w formacie ARC/INFO ASCII GRID do rastra 

 

 

 

Rys. 4. Obszar opracowania jako NMPT w 

formacie ARC/INFO ASCII GRID. Widok po 

użyciu narzędzia "ASCII to Raster" 



- promieniowanie globalne (Wh/m2), 

obliczane jako suma bezpośredniego  

i rozproszonego.  

 

 

 

Do późniejszej analizy wybrano raster  

z promieniowaniem globalnym (d), które 

sklasyfikowano na 3 grupy: 

- niekorzystne < 900 kWh/m2, 

- dobre 900 - 1100 kWh/m2, 

- bardzo dobre > 1100 kWh/m2. 

 

 

 

Słoneczny kataster powinien mieć 

oznaczone promieniowanie słoneczne 

tylko na dachach budynków, należy więc 

pozostawić wypełnienie kolorem tylko  

w tych miejscach. 

 Dzięki przeprowadzeniu analizy  

w programie ArcGIS powstaje propozycja 

geoportalu dla miasta Bydgoszczy. Teraz 

pozostaje tylko umieszczenie gotowej 

mapy solarnej na stronie internetowej. 

Można się posłużyć systemem ArcGIS 

Online lub skorzystać z podpowiedzi 

Naszych zachodnich sąsiadów i umieścić 

mapę na oficjalnej stronie miasta.  

 

   

 

Propozycja geoportalu  

z mapą potencjału 

solarnego dla fragmentu 

miasta Bydgoszczy  

 

Rys. 5. Rastry wynikowe po zastosowaniu narzędzia 

Area Solar Radiation: a) promieniowanie 

bezpośrednie; b) promieniowanie rozproszone,  

c) czas promieniowania dochodzącego do 

powierzchni Ziemi, d) promieniowanie globalne  

 

Rys. 6. Promieniowanie globalne sklasyfikowane  

na 3 grupy: bardzo dobre (kolor czerwony), dobre 

(kolor pomarańczowy), niekorzystne (kolor biały)  

Rys. 7. Propozycja 

geoportalu z mapą 

potencjału solarnego 

dla fragmentu miasta 

Bydgoszczy  

 


