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Постановка проблеми

Вивчення стану природних і господарсько-територіальних

комплексів, планування їхнього ефективного використання і

збереження передбачає оцінку енергетичних параметрів

сумарної сонячної радіації, яка складається з прямої,

розсіяної та відбитої компонент.

Для конкретних територій співвідношення цих компонент

обумовлюється географічним положенням, характером

рельєфу, фізичними властивостями об’єктів місцевості і

оптичними властивостями атмосфери.

Очевидно, оцінювання сонячно-енергетичного потенціалу

засобами геоінформаційного аналізу можливе при наявності

коректних, геометрично точних, детальних тривимірних

цифрових моделей місцевості.



Геоінформаційне моделювання 

території дослідження



Цифрова модель поверхні DSM, 

отримана за аерозніманням з БПЛА

Legend

DSM50sm.tif

Value
High : 683,788

Low : 533,115



Ілюстрація горизонтальних кутів, 

карти видимості і видимості, 

накладеної на знімок неба



Карта неба



Карта сонячного освітлення на перше 

півріччя 2018р. для точки місцевості в 

центрі с.Новий Кропивник



Накладання карти видимості з картою 

сонячного освітлення
Накладання карти видимості з картою 

неба



Карта глобальної сонячної радіації 

на 2018р

Legend

globalradiation1.tif

Value
High : 10885,3

Low : 1,78677



Карта прямої сонячної радіації на 

2018р.

Legend

direct_radiation1.tif

Value
High : 9450,2

Low : 0



Карта розсіяної сонячної радіації на 

2018р

Legend

diffuse_radiation1.tif

Value
High : 2144,43

Low : 1,78677



Карта тривалості прямої інсоляції 

на 2018р.   (в годинах)

Legend

direct_duration1.tif

Value
High : 117,25

Low : 0



Карта очікуваної продуктивності 

дахових с.е.у. в с.Новий Кропивник

Legend

buildingclip

buildingclip.Product

341,192168 - 550,000000

559,086797 - 750,000000

756,407052 - 1000,000000

1004,488523 - 1250,000000

1271,894624 - 1500,000000



Зональна статистика інсоляції 

дахів будинків  (фрагмент)



Висновки та рекомендації

• Виконане дослідження демонструє високу ефективність

методів геоінформаційного аналізу, представлених в

інструментальній геоінформаційній системі ArcGIS при

вивченні сонячно-енергетичного потенціалу територій.

• Нами пропонується розширення методики для детального

аналізу стосовно окремих локацій, таких як дахи будівель.

Методику апробовано на території карпатського села Новий

Кропивник, в складних ландшафтних і кліматичних умовах.

• Обґрунтованість отриманих результатів забезпечують якісні

математичні моделі поширення сонячної радіації та висока

якість застосованої цифрової моделі місцевості. Результати

аналізу можуть мати практичне застосування.



Дякуємо за увагу !


