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GIS TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS PROJEKTUOJANT ĮRENGINIUS SU 

SAULĖS KOLEKTORIAI IR SAULĖS MODULIAIS 

 
Poreikis naudoti alternatyvius energijos šaltinius siekiant sustabdyti neigiamus 

aplinkos pokyčius atsispindi Lenkijos ir Europos Sąjungos teisės aktuose [1], [2], [3]. 

Daugumoje Europos šalių reikšmingas informacijos kiekio didėjimas atsispindi augant 

poreikiui sumažinti energijos suvartojimą šildymo, vėsinimo ir apšvietimo tikslais 

pastatuose [4]. Veiksmingas būdas šiems įstatymams įgyvendinti yra gausesnis 

saulės energijos naudojimas elektros energijos, šildymo ir karšto buitinio vandens 

ruošimui būsto sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, ypatingą reikšmę galima skirti efektyvių 

metodų ir priemonių paieškai, skirtai daugelio krypčių vertinimui ant stogų 

įmontuojamus saulės prietaisus, pvz., Saulės kolektorius ir fotovoltines plokštes. Šie 

klausimai gali būti svarstomi naudojant šiuolaikines IT priemones, šiuo metu žinomas 

kaip geografinės informacinės technologijos, GIS&T [5]. GIS&T suteikia daug 

veiksmingų įrankių erdvinei analizei atlikti ir leidžia naudoti erdvinius duomenis, 

gautus šiuolaikiniais nuotolinio stebėjimo metodais. 

Pagrindinis šios pamokos tikslas - pristatyti praktinius būdus, kaip naudoti GIS&T bei 

erdvinius duomenis, gautus šiuolaikiniais nuotolinio stebėjimo metodais, planuojant 

saulės įrenginius, montuojamus ant pastatų stogų. Kursas apims šiuos klausimus: 

 Analizei atlikti reikalingų medžiagų ir GIS priemonių charakteristikos

 LiDAR duomenų pateikimas pagal klasifikaciją ir RGB atributus

 Išvestinių produktų generavimas remiantis LiDAR duomenimis 

 Stogo paviršių tinkamumo žemėlapio su montuojamais saulės įrenginiais 
generavimas

 



1. ANALIZEI ATLIKTI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ IR GIS PRIEMONIŲ 

CHARAKTERISTIKOS 

 
Nuolat plėtojant IT priemones, įskaitant geografines informacines technologijas, 

sukuriama daugybė kompiuterinių programų, leidžiančių peržiūrėti, analizuoti ir 

vizualizuoti erdvinius duomenis. Apskritai, atsižvelgiant į GIS&T įrankius, svarbu 

išskirti dvi pagrindines grupes. Pirmoji grupė yra komercinė programinė įranga, kuriai 

reikalingas licencijos pirkimas. Alternatyvią grupę atstovauja laisva ir atviro kodo 

programinė įranga (be komercializacijos). 

Vienas iš kurso siekių buvo naudoti tik nemokamą ir atviro kodo programinę įrangą 

erdvinių duomenų apdorojimui. Kursas bus įgyvendintas naudojant šią programinę 

įrangą (diegimo failų šaltiniai ir papildoma informacija pateikta skliausteliuose): 

a) FugroViewer  (https://www.fugro.com/about-fugro/our-

https://www.fugro.com/about-fugro/our-expertise/technology/fugroviewer
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expertise/technology/fugroviewer) 

→ LiDAR duomenų peržiūra 
 

b) SAGA GIS (http://www.saga-gis.org/en/index.html) → taškų debesų 

filtravimas ir išvestinių produktų generavimas vadovaujantis LiDAR 

duomenimis 

c) QGIS  (http://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html) → vektoriaus ir 

rastrinių duomenų analizė, stogų įrengimas saulės prietaisų montavimui, 

rezultatų vizualizavimas 

 
 
 

Saulės įrenginių išdėstymo stogo paviršiuose planavimas reikalauja, kad būtų gauti 

labai išsamūs duomenys apie analizuojamą sritį, siekiant modeliuoti erdvinius 

santykius tarp objektų realioje erdvėje. Siekiant įvykdyti šias prielaidas bus naudojami 

šie duomenų rinkiniai: 

a) Taškinis debesis, sukurtas naudojant oro srauto lazerinį nuskaitymą ALS, 

klasifikuojamą pagal ASPRS standartą, formatu LAS 1.2 (įgyvendinant ISOK 

projektą gauti duomenys - http://www.isok.gov.pl/en/, standartas II – 12 pt/m2) 

b) Ortofoto žemėlapis su labai didele erdvine raiška (pikselių dydis – 10 cm) 

c) Pastatų vektorinis sluoksnis apibūdinamas kaip topografinės duomenų bazės 
dalis BDOT10k 

 

!!! Aukščiau paminėti duomenų rinkiniai buvo įsigyti iš Centrinės geodezinės ir 

kartografinės dokumentacijos objekto Varšuvoje, todėl duomenų rinkiniai turi būti 

naudojami tik šio kurso metu. 

 

 
 

2. LIDAR DUOMENŲ PATEIKIMAS PAGAL KLASIFIKACIJĄ IR RGB 
ATRIBUTUS 

 
Pagrindinis šio uždavinio tikslas yra susipažinti su taškinių debesų duomenimis, 

gautais iš oro lazerinio nuskaitymo ALS struktūros ir taškų debesies vizualizacijos 

metodų, pagrįstų pasirinktais atributais. Taip pat bus aptartos galimybės sukurti 3D 

vaizdus, skerspjūvius ir pagrindinius matavimus taškų debesyje. 

 
Optimalus laikas užduočiai atlikti: 20 min. 

Duomenys: C:\VIPSKILLS\exercise1_FugroViewer (point_cloud.las → klasifikuotas 

taško debesis LAS 1.2 formatu) 

Programinė įranga: FugroViewer 

Studijų vieta: Balstogė (Balstogės apskritis, Palenkės provincija) 

 

https://www.fugro.com/about-fugro/our-expertise/technology/fugroviewer
http://www.saga-gis.org/en/index.html
http://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html
http://www.isok.gov.pl/en/
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2.1. ALS duomenų importavimas ir vizualizavimas programoje 

„FugroViewer“ 

 
a) Paleiskite taško debesies rodiklį „FugroViewer“, dukart spustelėdami jo 

piktogramą. Tuomet to File → Open LiDAR File(s) → ir pratybų katalogo 

rinkmenoje pasirinkite failą point_cloud.las. 

b) Pagal numatytuosius programinės įrangos nustatymus pasirinktas taškų 

debesis vizualizuojamas naudojant RGB (raudonos-žalios-mėlynos) reikšmes 

 (įgytas iš skrydžio atliktų fotografijų) 2D vaizdu. Be to, galima pakeisti 

vizualizavimo techniką į 3D vaizdą arba profilio vaizdą. 

c) Piktogramos  leidžia pasirinkti simbolio keitimą taškų 

debesyje pagal pasirinktą atributą (pvz., pagal intensyvumą arba aukštį). 

Pakeiskite taško debesies vaizdą iš RGB reikšmių į aukštį, pasirinkdami šias 

piktogramas  . Vizualizuojant aukštį galima naudoti dvi skirtingas iš 

anksto nustatytas spalvų paletes (nuo mėlynos iki raudonos; žemės tonų) 

(Pav.1). 

 

 

Pav.1. Taškinio debesies vizualizacija pagal aukščio atributą („nuo mėlynos iki raudonos“ 
spalvų paletė) 
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Pav.2. Taškinio debesies vizualizacija pagal aukščio atributą (žemės tonų spalvų paletė) 
 
 

d) Kita piktograma    leidžia klasifikuoti taškų debesį. Vizualizavimo režimą ir 

taško debesies klasę galima keisti pasirinkus: lange „Display Settings“ (ekrano 

nustatymai) spustelėkite „Bare Earth“ parinktį (bus rodomos tik 2 ir 8 klasės) 

(Pav.3), tada pasirinkite šias klases: 2 (žemės), 4 (vidutinė augmenija), 5 

(didelė augmenija), 6 (pastatai) ) ir 9 (vanduo) (Pav. 4). 

 

Pav.3. Taškų debesų vizualizavimas pagal klasifikaciją pagal 2D vaizdą (klasės: 2 ir 8) 
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Pav.4. Taškų debesų vizualizavimas pagal klasifikaciją pagal 2D vaizdą (klasės: 2, 4, 5, 6 ir 9) 

 

e) siekiant pakeisti taškinio debesies vizualizaciją pagal lazerio spindulių 

atspindžio intensyvumą pasirinkite piktogramą  (Pav.5). Analizuojant taško 

debesų intensyvumą, galima išskirti kai kuriuos erdvinius santykius (pvz., 

Intensyvumo vertės yra daug didesnės pastatų stoguose ar kelio paviršiuose 

nei aukštoje augmenijos zonoje). 
 
 

 

Pav.5. Intensyvumo verčių diferencijavimas studijų srities dalyje 

 
2.2. Sukurti skerspjūvį ir atlikti matavimus pagal taško debesį 

 
a) Norint sukurti skerspjūvį per taškinį debesį iš oro srauto lazerio nuskaitymo, 

pasirinkite piktogramą . Skerspjūvis generuojamas dviem etapais: pirmasis 

žingsnis apibrėžia profilio ilgį ir plotį, todėl atidaromas naujas langas su 

skerspjūvio vaizdu. 



Łukasz Kolendo 
Balstogės technologijų universitetas 

 

 

b) Kitos funkcijos skerspjūvio lange yra galimybė atlikti matavimus naudojant 

liniuotę  (Pav.6). 

 

Pav.6. Skerspjūvio langas su pastato aukščio pavyzdžiu 
 

 

2.3. Lazerio spindulių grąžos skaičiaus palyginimas skirtingoms žemės 
dangų klasėms 

 
a) Lazerio spindulį galima apibūdinti skirtingu grįžtamuoju skaičiumi, priklausomai 

nuo įsiskverbto objekto rūšies. Pavyzdžiui, medžio lajoje pirmasis grįžimas 

vyksta ant medžio vainiko, o likusioji lazerio energija gali patekti į medžio 

viršūnę ir patekti į žemės paviršių (akivaizdu, kad gali būti užregistruota 

vidutinė grąža). Stogų ir žemės paviršių atveju paprastai susidaro vienkartinis 

grįžimas. 

b) FugroViewer programinėje įrangoje galima pasirinkti taškinio debesies 

simbolizavimą pagal grįžimo skaičių ; taip pat sugrįžimo pobūdis (vienas, 

daug) gali būti pakeistas spustelėjus filtrą  (Pav.7.). 

 

Pav.7. Taškinis debesis, atspindėtas pagal grįžtamąjį skaičių (vienintelis ir pirmasis iš 

daugelio atvaizdų, kuriuos vizualizavo raudonos spalvos, vietovėse, kuriose auga didelė 

augmenija, yra lengvesni taškų grupės, žyminčios šalia lazerio spindulio grąžos) 
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2.4. LiDAR duomenų atvaizdavimas 3D vaizdu 

 
a)   Norint parodyti taško debesį trimačiame rodinyje, pasirinkite šią piktogramą 

 (Pav.8). Papildomai, pasirinkus , LiDAR duomenys gali būti 

projektuojami į TIN (Triangulated Irregular Network) paviršių. Papildomus TIN 

paviršių generavimo parametrus galite keisti  (Pav.9). 

 

Pav.8. Taškinė debesies spalva, pagrįsta atributo atributika, peržiūrėta 2D (kairėje) ir 3D lange 
(dešinėje) 

 
 

 

Pav.9. TIN paviršius generuojamas skristi, remiantis ALS duomenimis ir spalvotas pagal 

RGB reikšmes 2D ir 3D vaizduose 

 
 

Be to, programinė įranga leidžia vizualizuoti aukščio duomenis kaip kontūrą ir kaip 

hibridines vizualizacijas (TIN paviršiai + kontūrai arba taškai). 
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3. IŠVESTINIŲ PRODUKTŲ GENERAVIMAS REMIANTIS LIDAR DUOMENIMIS 

 
Šios užduoties tikslas - pristatyti „SAGA GIS“ programinės įrangos filtravimo ir punktų 

debesų perklasifikavimo metodus. Be to, bus pateikti DSM (skaitmeninio paviršiaus 

modelio) generavimo metodai. 

 
Optimalus užduoties atlikimo laikas: 25 min. 

Duomenys: C:\VIPSKILLS\exercise2_SAGAGIS (point_cloud.las → klasifikuotas 

taško debesis LAS 1.2 formatu) 

Programinė įranga: SAGA GIS 

Studijų vieta: Balstogė (Balstogės apskritis, Palenkės provincija) 

 
3.1. Importuoti „LiDAR“ duomenis į SAGA GIS skaitmeninę aplinką 

 
a) Paleiskite SAGA GIS programinę įrangą dukart spustelėdami ant programinės 

įrangos piktogramos, esančios darbalaukyje. Tada iš valdymo lango 

(prijungtas prie programinės įrangos GUI kairėje pusėje) pasirinkite įrankius 

Import/Export - LAS → Import LAS Files. 

b) Input    Files pasirinkite      , tada nustatykite kelią į „LiDAR“ duomenų vietą 

(C:\VIPSKILLS\exercise2_SAGAGIS/point_cloud.las). 

c) Nustačius įvesties duomenų kelią, vartotojas turi galimybę pasirinkti tam tikrus 

taškinių debesų atributus, kurie bus įtraukti į duomenų importą (išskyrus x, y, 

z). Tam pažymėkite visus galimus atributus   ir paspauskite OK. Po kurio 

laiko į programinę įrangą įkeliami LiDAR duomenys. Tai galima patikrinti 

Manager Window (Duomenys). Dukart spustelėjus taško debesį sluoksnis 

point_cloud.las, atvaizduoja ekrane rodomus duomenis (Pav.10). 

 

 
 

Pav.10. ALS duomenys, įkeliami ir rodomi SAGA GIS programinėje įrangoje, nukirpti studijų 
vietos kontūrai 
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3.2. LiDAR duomenų filtravimas ir perklasifikavimas 

 
a) Skaitmeninio paviršiaus modelio (reikalingo saulės energijos skaičiavimams) 

generavimas turi būti atliekamas vienu ir pirma iš daugelio lazerio spindulių, 

kad gautos DSM būtų įtrauktos tik didžiausios visų registruotų taškų aukščio 

vertės. Eikite Tools → Shapes – Point Clouds → Point Cloud 

Reclassifier/Subset Extractor ir nustatykite šiuos parametrus: 

 
>> taškinis debesis → 01.point_cloud 

atributas → number of returns of given pulse 

veikimo būdas → Extract Subset 

metodas → single Old 

vertė → 1 

Operatorius → =  

OKAY 

 
b) Data Window naujas sluoksnis 02.point_cloud_subset_number of returns of 

given pulse gali būti matomas. Toliau pakeiskite sluoksnio pavadinimą į 

02.point_cloud_firstreturn ir du kartus spustelėkite jį, kad būtų rodomas 

sluoksnis Map Window (Pav.11). 

 

 

Pav.11. Taškinis debesis po filtravimo taškuose, apibūdintuose vieninteliu ar pirmuoju iš 
daugelio grąžų 

 
c) Pasirinkus taškus, atstovaujančius vienai ar pirmajai iš daugelio grąžų, kad 

būtų sukurta DSM bus filtruojamos tik pasirinktos klasės (žemė, žemas, 

vidutinės ir aukštos augalijos, pastatai ir vanduo). Dar kartą pasirinkite Tools 

→ Shapes – Point Clouds → Point Cloud Reclassifier/Subset Extractor ir 

nustatykite taip: 
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>> taškinis debesis → 02.point_cloud_firstreturn 

atributas → classification 

<< Result → <create> 

Veikimo būdas → Reclassify 

metodas → simple table (siekiant apibrėžti perklasifikavimo taisykles, 

naudojant lentelėse esančius intervalus) Ieškoti lentelės → 

operatorius → min <= value < max 

OKAY 

 
d) Data Window pakeiskite naujai sukurto sluoksnio pavadinimą į 

03.point_cloud_firstreturn_reclass, dukart spustelėkite - bus rodomas 

sluoksnis Map Window („Properties“ lango rinkinyje „Attribute“) (Pav.12). 

 

 

 

Pav.12. Taškinis debesis po filtravimo klasių, dalyvaujančių kuriant DSM, ir tolesniame 

perklasifikavimo procese 

 
3.3. Skaitmeninio paviršiaus modelio kūrimas (DSM) 

 
a) Baigę ankstesnes operacijas, pavadinkite sluoksnį 

03.point_cloud_firstreturn_reclass. Ji gali būti naudojamas DSM generavimui, 

kuris tolesniais analitiniais etapais taps saulės spinduliavimo ir saulės 

investicijų planavimo analizės pagrindu. Jei norite sukurti DSM sluoksnį, eikite 
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į Tools → Shapes– Point Clouds → Point Cloud to Grid ir nustatykite taip: 

 
>> Taškai → 03. point_cloud_firstreturn_reclass 

Išvestis → only z 

Apibendrinimas → highest z  

Langelio dydis → 0.5 

OKAY 

 
b) Data window pridedamas naujas pavyzdys, pavadintas „Tinkleliai“ (šiame 

skyriuje saugomi rastrinių duomenų modelio duomenys). Dukart spustelėkite 

sluoksnį 01. point_cloud_firstreturn_reclass [Z]. Žemėlapio lange esančiame 

ekrano sluoksnyje galima nustatyti tuščias sritis (pikselius be duomenų 

reikšmių). Tokią situaciją įtakoja nepakankamas taško debesų tankis (Pav.13). 

 

 

 

Pav. 13. Sukurtas DSM sluoksnis be duomenų taškų 

 
c) norint pašalinti „tuščius taškus“ naudokite Close Gaps (Grid – Tools)  

 
>> Tinklelis → 01. point_cloud_firstreturn_reclass [Z] 

Pakeistas tinklelis → <create> 

OKAY 
 

d) Tuščius pikselius reikia pašalinti naudojant interpoliacijos procesą. Rodyti 
užpildytą žemėlapį Changed Grid ir įvertinti rezultatus (Pav.14). 
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Pav.14. DSM žemėlapis su interpoliuojamomis duomenų sritimis, kurių erdvinė skiriamoji geba 
yra 0,5 m 

 
 

3.4. Tamsinto reljefo, nuolydžio ir aspekto žemėlapio generavimas 

 
a) Anksčiau sukurtas DSM žemėlapis bus naudojamas kaip įvesties sluoksnis 

kuriant kitus išvestinius produktus, pvz., užtamsintą reljefą, nuolydį ir aspektų 

žemėlapį. Pradėkime nuo šešėlio reljefo žemėlapio, kuris yra pseudo-

matmeninis žemės dangos paviršiaus vaizdas. Tarp galimų SAGA GIS įrankių 

pasirinkite Terrain Analysis – Lighting, Visibility → Analytical Hillshading. Kaip 

aukščio žemėlapį pasirinkite sluoksnį Changed Grid, o kiti parametrai 

paliekami pagal nutylėjimą. Pridėkite naujai sukurtą žemėlapio langą (Pav.15). 

 

Pav.15. Atspalvis reljefo žemėlapis, sukurtas naudojant numatytuosius įvesties 

parametrus (deklinacija: 45 laipsniai; azimutas: 315 laipsniai) 
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b) siekiant apibrėžti vidutinį tam tikro stogo paviršiaus nuolydį ir kryptį, vėliau bus 

apskaičiuotas nuolydis ir aspektų žemėlapis. Norėdami sukurti nuolydį ir 

aspektų žemėlapius, pasirinkite Terrain Analysis – Morphometry → Slope, 

Aspect, Curvature ir nustatyti šiuos parametrus: 

 
>> Aukštis → Changed Grid 

Šlaitas → <create> 

Aspektas → <create> 

Šlaito vienetai → degrees 

Aspekto vienetas → degrees 

OKAY 

 
c) Atlikus analizę, rodomi nauji langai (Pav.16). 

 
 
 

 

Pav.16. Vaizdas (kairėje) ir nuolydžio (dešinėje) žemėlapiai, sukurti pagal DSM 

 

 
4. STOGO PAVIRŠIŲ TINKAMUMO ŽEMĖLAPIO SU MONTUOJAMAIS 

SAULĖS ĮRENGINIAIS GENERAVIMAS 

Pagrindinis šio uždavinio tikslas - pateikti metodiką, kaip sukurti stogo paviršių 

tinkamumo montuoti saulės įrenginiams planą. Galutinis tinkamumas atsižvelgia į 

pasirinktus kriterijus, įtakojančius saulės energijos įrenginių efektyvumą (kasmetinė 

saulės spinduliuotė, šlaito aspektas, stogo paviršių forma ir plotas). 
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Optimalus laikas užduočiai atlikti: 45 min.   

Duomenys: 

C:\VIPSKILLS\exercise3_QGIS 

→ study_area.shp (vektorinis sluoksnis, turintis studijų ribą) 

→ buildings_all.shp (vektorinis sluoksnis, kuriame yra visos pastato kontūrai) 

→ buildings_solar.shp (vektorinis sluoksnis, kuriame yra tik analizuojami pastato 
pėdsakai) 

→N-34-107-C-a-2-3 (ortofoto žemėlapis su 10 cm dydžio pikseliu) 

→ DSM_composition (sudėtis, kurioje yra šešėliai ir DSM žemėlapiai) 

→ DSM_MULTI-HS_D8_H35 (užtamsintas reljefo žemėlapis, sukurtas naudojant 8 

krypčių apšvietimą, leidžiančią geriau nuslėpti žemės dangos objektą nei tradicinis 1 

krypties tamsintas reljefo žemėlapis) 

→ DSM_aspect (rastrinių aspektų žemėlapis) 

→ DSM_slope (rastrinio nuolydžio žemėlapis) 

→ g_radiation_year (kasmetinis pasaulinės spinduliuotės žemėlapis, susidūręs su 

horizontalaus paviršiaus, sukurtas naudojant GRASS GIS programinę įrangą ir 

saulės modelį – https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.sun.html [6]) 

Programinė įranga: QGIS 

Studijų vieta: Balstogė (Balstogės apskritis, Palenkės provincija) 

 

 
4.1. Susipažinimas su naudojamais duomenimis 

 
a) Naudodami naršyklės įrankius pereikite prie lokalizavimo 

C:\VIPSKILLS\exercise3_QGIS\qgs ir dukart spustelėję atidarytą QGIS 

projektą rooftops_solar_assessment.qgs (Pav.17). 

 

Pav.17. QGIS projektas su pakrautais duomenimis, reikalingais pratimų realizavimui 

https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.sun.html
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b) Layer Panel (esanti kairėje pusėje) yra dvi sluoksnių grupės (vektorius ir 

rastras). Susipažinkite su visais sluoksniais, esančiais šoninėje juostoje. Tam, 

kad būtų rodomas tam tikras sluoksnis centriniame žemėlapio lange, reikia 

patikrinti. Layer Panel taip pat galima apibrėžti sluoksnio eilės keitimą 

tempdami sluoksnį į norimą vietą sluoksnio hierarchijoje. 

 
 

4.2. Stogo paviršių nustatymas tolesniam tinkamumo tyrimui 

 
a) Šiame etape stogo dalių nustatymui pagal tinkamumo analizę bus naudojamas 

kelių krypčių tamsintas žemėlapis. Layer Panel kaip aktyvūs paliekami tik du 

vektoriniai sluoksniai: DSM_MULTI-HS_D8_H35.tif ir buildings_solar.shp 

(Pav.18). 

 

 

Pav.18. Daugiarūšis tamsintas žemėlapis su stogo pėdsakais viršuje 

 
 
 

b) Pasirinkite sluoksnį buildings_solar.shp ir paspauskite piktogramą  ,  kad šis 

sluoksnis būtų redaguojamas (tik redagavimo sesijoje galima keisti sluoksnį). 

Tada pasirinkite vieną iš stogo kontūrų naudodami Selection Tool  ir 

padalinkite pasirinktą daugiakampį į mažesnes stogo dalis Split Tool . 

Padalijimo linijos turėtų būti sudarytos pagal tamsintą reljefo žemėlapį, kaip 

parodyta 19 paveiksle. 
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Pav.19. Stogo paviršių ribų nustatymo pavyzdžiai, pagrįsti detaliu šešėlių reljefo žemėlapiu 

 
c) Nustačius stogo paviršius, priskirkite numerius naujai sukurtoms stogo dalims, 

sluoksnį perkelti į buildings_solar.shp paspaudžiant , tada pridėkite du 

naujus laukus į lentelę  → "roof_nb" ir "roof_part". Duomenų tipe 

pasirinkite tekstą (String), 2 ilgio parametrą. Laukas "roof_nb" bus įvestas 

naudojant išraišką. Būdami redagavimo sesijoje, pasirinkite lauko skaičiuoklę 

ir be išraiškos srities sukuriant po „ID“. Laukas „roof_nb“ turėtų būti įvestas 

rankiniu būdu, priskiriant mažas raides abėcėlės tvarka pagal stogo dalis. 

Tuomet pereikite prie sluoksnio savybių buildings_solar.shp, į Labels tab ir iš 

išskleidžiamojo meniu pasirinkite . Label with plote 

pasirinkite išraišką  ir nustatykite taip: "roof_nb" + '/' + "roof_part" (Pav. 20). 

Pav.20. Tinkamo adresavimo proceso pavyzdžiai: šablono numeris / stogo dalis 
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4.3. Stogo dalių tinkamumo klasės nustatymas prie montuojamų saulės 

įrenginių 

 
a) Šiame analizės etape siekiama apibrėžti stogo dalių tinkamumo klasę prie 

montuojamų saulės įrenginių. Ankstyvajame analizės etape bus taikomas 

minimalaus stogo dalies išskyrimo kriterijus, kad būtų galima pašalinti 

daugiakampius, kurie gali būti netinkami montuojant saulės energijos 

įrenginius. Minimali stogo dalis bus nustatyta 10 m2. Pereikite prie sluoksnio 

atributų lentelės buildings_solar.shp, įjunkite redagavimo sesiją ir pasirinkite 

Field Calculator. Naujas laukas su kvadratiniais metrais bus sukurtas 

nustatant šiuos parametrus: 

Išvesties lauko pavadinimas → area 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis → 10, 

Tikslumas → 2 

Išraiška → $area 

 
b) Apskaičiuojant stogo dalių plotą, pasirinkite tik šiuos daugiakampius, kurių 

plotas mažesnis arba lygus 10 m2. Pasirinkite atributų lentelę elect by Išraiška 

tool  ir sukurkite po išraiškos → "area" <= 10. Lentelėje pažymėkite tik tuos 

įrašus, kurie atitiko ankstesnius reikalavimus (šviesiai mėlyna spalva). Aktyvaus 

pasirinkimo palaikymui lentelėje pereinama prie Field Calculator ir skaičiuojama nauju 

pavadinimu Cr_initial, išraiškos lauke įvedama 0. Tada invertuokite atributų lentelės 

parinktį (Ctrl+R) , pereikite vėl prie Field Calculator ir pasirinkite Update existing 

field, iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Cr_initial ir išraiškos zonoje įrašykite 1 (Pav. 

21). 

 

Pav.21. Atributo lentelės dalis po pradinio minimalaus ploto kriterijaus nustatymo 

 
c) Per artimiausius kelis etapus bus taikomas papildomas kriterijus, kad būtų 

galima įvertinti stogo tinkamumą (metinis saulės spinduliavimas, šlaito 

aspektas, stogo paviršiaus plotas ir paviršius). Minėti kriterijai turi įtakos stogo 

tinkamumui montuoti skirtingo intensyvumo saulės energijos įrenginius. Todėl 
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šioje analizėje bus atsižvelgta į taikomų kriterijų svorį (1 lentelė). Literatūroje 

galima rasti daug kriterijų nustatymo metodų, kaip pavyzdžiui, AHP metodas 

(analitinis hierarchijos procesas). 

 
1 lentelė. Pasaulinių (WG) ir vietinių (WL) svorių, taikomų tam tikrų kriterijų ir subkriterijų, 

stogo dalių vertinimui, montavimui saulės įrenginiams (Šaltinis: [7]) 

 

kriterijai WG=WL subkriterijai W
L 

W
G 

 

 
(A) saulės išraiška 

 

 
0,44

2 

(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) aspektas 
(kryptis, pusė) 

 

 
0,29

9 

(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) nuolydis 

 

 
0,12

9 

(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) plotas 

 

 
0,09

0 

(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) formos 
koeficientas 

 
0,04

0 

(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 

 
 
 

d) kriterijai A, B ir C bus apskaičiuoti naudojant zonos statistikos įrankį. Zonos 

statistiniai duomenys leidžia apskaičiuoti pikselių pagrindines priemones 

(vidurkį, sumą, intervalą ir kt.), esančius zonos rastriniame sluoksnyje. Šiame 

pavyzdyje bus naudojamas kaip zonos sluoksnis iš objektų 

buildings_solar.shp. Norint apibrėžti kriterijų A, B ir C vertes, eikite Raster → 

Zonal statistics → Zonal statistics ir nustatykite taip: 

 
Rastrinis sluoksnis → g_radiation_year 

Daugiakampis sluoksnis, kuriame yra zonos → building_solar.shp 

Išvesties stulpelio prefiksas: → rad_ 

Statistiniai duomenys apskaičiuojami → Mean 

OK 

 
e) atributų lentelėje pateikiamas naujas laukas, pavadintas „rad_mean“, kuriame 

yra vidutinės metinės saulės spinduliuotės vertės, susidarančios ant 
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horizontalaus tam tikrų stogo dalių. Apskaičiuotos vertės turi būti priskirtos 

kategorijoms pagal 1 lentelę. Atributų lentelėje pasirinkite lauko skaičiuoklę ir 

nustatykite šiuos parametrus: 

 
Išvesties lauko pavadinimas → Criter_A 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis → 10, 

Tikslumas → 3 

Išraiška → ( "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) tokiu pačiu principu apskaičiuojamos ir B bei C kriterijų vertės be stogo dalies:  

Rastrinis sluoksnis → DSM_aspect 

Daugiakampis sluoksnis, kuriame yra zonos → building_solar.shp 

Išvesties stulpelio prefiksas: → asp_ 

Statistiniai duomenys skaičiavimui → Mean 

OK 

 
Rastrinis sluoksnis  → DSM_slope 

Daugiakampis sluoksnis, kuriame yra zonos → building_solar.shp 

Išvesties stulpelio prefiksas: → slope_ 

Statistiniai duomenys skaičiavimui → Mean 

OK 

 
g) Naudojant skaičiavimo lauką , apibrėžiami subkriterijų pasauliniai svoriai, 

pagrįsti pagrindinių B ir C kriterijų vertėmis (stogo dalių aspektas ir nuolydis): 

 

Išvesties lauko pavadinimas → Criter_B 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis → 10, 

Tikslumas → 3 

Išraiška→ ( "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 

 
Išvesties lauko pavadinimas → Criter_C 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis → 10, 
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Tikslumas → 3 

Išraiška → ( "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) Kitas kriterijus (būtinas šiame tyrime) yra stogo dalių plotas, kuris anksčiau 

buvo įvestas (kaip išskyrimo kriterijus). Vėl eikite į Field Calculator 

buildings_solar.shp sluoksnį ir „klasių“ reikšmes, esančias „srities“ lauke, iki 1 

lentelėje nurodytų intervalų: 

 
Išvesties lauko pavadinimas → Criter_D 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis → 10, 

Tikslumas → 3 

Išraiška → ( "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 

 
b) Paskutinis kriterijus, būtinas analitiniam procesui, yra stogo dalių formos 

koeficientas. Stogo dalies forma netiesiogiai įtakoja saulės spindulių, 

absorbuojančių saulės prietaisų pakankamo skaičiaus nustatymo galimybes. 

Formos koeficientas bus apskaičiuotas naudojant šią išraišką 

(http://wycena.com.pl/wspolczynnik-ksztaltu-nieruchomosci-gruntowej/): 

Sindx  = 40 * π * (A/P2) (1) 

Kur : Sindx – formos koeficientas; P – plotas; O – perimetras. 

c) Pagal pirmiau minėtą išraišką trūksta perimetro. Per lauko skaičiuoklę 
nustatykite taip: 

 
Išvesties lauko pavadinimas → perimeter 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis → 10, 

Tikslumas → 2 

Išraiška → $perimeter 

 
d) Toliau, naudojant tą patį įrankį, apskaičiuokite formos koeficientą: 

Išvesties lauko pavadinimas → Shape_indx 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis → 10, 

Tikslumas → 2 

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

 
e) Formos koeficiento vertės yra intervale nuo 0 iki 10 (formos yra artimos 

apskritimui). Pagal šią analizę pasirinktos formos koeficiento vertės yra tokios 

(2 lentelė): 

http://wycena.com.pl/wspolczynnik-ksztaltu-nieruchomosci-gruntowej/
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2 lentelė. Pasirinktos formos koeficiento verčių pavyzdžiai studijų srityje 

Stogo dalies pavyzdys Sindx 

 

 
 
 

7,86 

 

 

 
 

 
4,59 

 

 
 
 
 

1,63 

f) Tolesnės formos koeficiento vertės 1 lentelėje nurodytoms riboms:  

Išvesties lauko pavadinimas → Criter_E 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis → 10, 

Tikslumas → 3 

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

 
g) Po to galima apskaičiuoti galutinį stogo dalies tinkamumą montuoti saulės 

įrenginiams. Field Calculator nustatykite šiuos parametrus: 
 

Išvesties lauko pavadinimas→ SUITABILIT 

Išvesties lauko tipas → decimal number (real) 

Išvesties lauko ilgis→ 10, 

Tikslumas → 3 

Išraiška → "Cr_initial" * ( "Criter_A" + "Criter_B" + "Criter_C" + "Criter_D" + 
"Criter_E" ) 
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h) Tuomet „SUITABIL“ lauko „klasių“ reikšmės, kad būtų sukurtos tinkamumo 

klasės. Field Calculator įveskite taip: 

 
Išvesties lauko pavadinimas→ SUIT_class 

Išvesties lauko tipas → whole number (integer) 

Išvesties lauko ilgis→ 1 

Išraiška → ("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 

 
i) Tinkamumo klasės turėtų būti vizualizuojamos žemėlapio lange patrauklesniu 

būdu. Eikite į buildings_solar.shp savybes, toliau Style tab, iš pasirenkamojo 

meniu pasirinkite Categorized parinktį. Likę nustatymai apibrėžiami kaip 

parodyta 22 pav. 23 paveiksle pateikiamas tinkamumo žemėlapis 

Pav.22. Stogo dalių simbolizavimas pagal kategoriją „Simbologija“ 
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Pav.23. Žemėlapio sudėtis, turinti tinkamų stogo dalių klasių, skirtų montuoti saulės prietaisus 

 
 

 
SANTRAUKA 

 
Šio kurso metu dalyvis buvo supažindintas su pagrindiniais GIS įrankiais ir kai kuriais 

jų taikymo principais ir būdais įrenginių projektavimo su saulės kolektoriais ir saulės 

elementais srityje. Aktyviais nuotolinio stebėjimo metodais (ALS) gauti erdviniai 

duomenys buvo plačiai naudojami. Be to, paaiškinta išvestinių produktų karta, 

pagrįsta „LiDAR“ duomenimis ir daugiapakopiu analitiniu procesu, leidžiančiu 

apibrėžti tinkamumo klases prie stogų montuojamų saulės įrenginių. 

Gauti rezultatai gali būti tolesnės analizės elementas, skirtas pasirinkti optimalias 

saulės įrenginių lokalizacijas stogo dalyse, kad būtų patenkinti gyventojų poreikiai 

elektros energijos gamybos ir karšto buitinio vandens ruošimo srityse.
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KONTROLINIAI KLAUSIMAI: 

 
1. Supažindinkite su GIS programinės įrangos pavyzdžiais, kurie gali būti laisvai 

naudojami analizuojant pastatų saulės energiją. 

2. Pateikite keletą taškų debesies atributų pavyzdžių. 

3. Kas priklauso nuo lazerio spindulių grąžos skaičiaus? 

4. Į kokias taškų debesų klases ir grąžinimo tipą reikia atsižvelgti kuriant DSM 

modelį? 

5. Į kokias taškų debesų klases ir grąžinimo tipą reikėtų atsižvelgti kuriant DEM 

modelį? 

6. Pateikite keletą pavyzdžių, rodančių parametrus, galinčius paveikti saulės 

įrenginių efektyvumą. 

7. Žemiau pateiktame paveiksle parodyta neužstatytas sklypas, esantis studijų 

vietos centre. Kokios turėtų būti pagrindinės potencialaus pastato projektavimo 

prielaidos (ypač susijusios su stogo geometrija), kad būtų pasiekta didžiausia 

saulės įrenginių, sumontuotų ant šio pastato stogo, nauda? 
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