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Abstract

Development of methodology and software for
detailed solar energy analysis in 3D

Johan Näslund

Creating 3D city models is a hot topic today. Achieving a well-defined 3D
representation of urban environments requires large amounts of collected data
combined with heavy processing of the data, both manually and automatically. The
complexity makes it both expensive and time consuming to create accurate city
models.

An area which will truly benefit from well-defined city models is solar analysis. There
are many tools available today for solar analysis but something all the tools have in
common is that radiation calculations are very time consuming. The flexibility of the
calculations in time and space domain are also below satisfaction.

In this thesis a software was developed and included in a new methodology to go
from high resolution elevation data to complete 3D environments. Solar radiation
calculations were also implemented to be performed on the finished 3D buildings.
The proposed method for radiation calculations is using the fact that the GPU handles
some tasks better than the CPU and thereby reducing the calculation times.

The results show that the finished 3D models are a relatively accurate representation
of the real-life objects and they are well adapted for the purpose of radiation analysis.
A validation of radiation calculations were also done using radiation sensors on
modelled buildings. According to measured values the model seems to make a good
estimation of clear-sky radiation. The calculation times are promising and there’s most
probably room for further optimizations.
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Populärvetenskaplig
sammanfattning

Idag är det mer attraktivt än någonsin att skapa kompletta stadsmodeller i 3D.
Tillämpningsområdena är många; förutom den mest uppenbara att visuellt kun-
na utforska staden i tre dimensioner breddas även möjligheterna för detaljerade
analyser och visualisering av data. En väldefinierad 3D-modell kräver dock stora
mängder insamlad data och mycket både manuell och automatisk bearbetning
av datan innan modellen tar form. Idag finns ingen metod som på helautomatisk
väg kan gå från insamlad data till färdiga 3D-modeller vilket gör det både dyrt
och tidskrävande att införskaffa nya stadsmodeller.

Högupplöst höjddata har tillhandahållits från Uppsala kommun. Ett av målen
har varit att utifrån höjddatan skapa 3D-modeller som uppfyller vissa krav
så att beräkningar för solinstrålning kan utföras på ett effektivt och noggrant
sätt. Kraven består i att minimera antalet polygoner, skapa plana ytor där
beräkningarna ska utföras, skapa hög korrekthet och hög detaljrikedom där den
önskas (på byggnader) och minska detaljrikedomen där den inte är av lika stor
betydelse (för mark och vegetation).

Under arbetet utvecklades ett program i java som kallas solenergianalyspro-
grammet (SAP) där både 3D-modellering och instrålningsberäkningar har im-
plementerats. För att skapa en 3D-miljö som uppfyller kraven togs en metodik
fram som består i att förbehandla höjddatan med hjälp av mjukvarupaketet
ArcGIS och sedan ladda in den bearbetade datan i SAP för vidare förädling.
Utifrån bearbetad höjddata och fastighetskartans byggnadspolygoner separe-
ras mark, vegetation och byggnader från varandra. I SAP implementerades ett
verktyg för manuell modellering av byggnader. Verktyget låter användaren klic-
ka ut nyckelpunkter i höjddatan, skapa fristående takkomponenter och justera
punkterna relativt varandra för att skapa verklighetstrogna byggnadsmodeller.

Det finns många verktyg för solenergianalys på marknaden och allteftersom sole-
nergi blir en mer betydande del i den globala energimixen ökar intresset för dessa
verktyg. Solenergianalys är inte bara intressant för solel- och solvärmeaktörer ut-
an även för arkitekt- och byggbranschen som behöver ta reda på värmetillförsel
genom fönster och fasader för att beräkna byggnadens energibehov i förväg. Ett
återkommande problem med beräkningar av solinstrålning är att de blir alltför
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tidskrävande när många punkter ska beräknas eller när tidsupplösningen ökar. I
detta arbete har en ny metodik undersökts med målet att minska beräkningsti-
derna och möjliggöra flexiblare analys utan alltför stor påverkan på resultatet.
Metodiken är inspirerad av den metod som Siepel, Lingfors och Widén [1] tagit
fram och utnyttjar det faktum att grafikprocessorn (GPUn) utför vissa typer
av beräkningar snabbare än centralprocessorn (CPUn) gör.

De instrålningsberäkningar som implementerats i SAP bygger på Ineichens [2]
metod för beräkning av instrålning för klar himmel (clear-sky radiation). Huvud-
delen av beräkningarna utförs på CPUn men de tyngsta beräkningarna (skugg-
ningen) är utförda till GPUn för att spara tid.

Resultaten visar att de färdiga 3D-modellerna stämmer relativt bra överens med
verkligheten och i stort uppfyller de krav som ställts. Validering med PV_LIB
(ett verktyg i Matlab) visar att de grundläggande instrålningsberäkningarna är
implementerade korrekt och de små skillnaderna kan härledas till att lufttrycket
och atmosfärens brytningsindex ej inkluderats i den implementerade modellen.
Validering med mätdata visar att beräkningarna som inkluderar planets lutning
och skuggning verkar stämma relativt bra, dock behövs mer underlag för att
fastställa detta.
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Beteckningar

LiDAR Light detection and ranging, en teknik för att mäta avstånd med hjälp
av laserpulser.

LiDAR-data Data insamlad med LiDAR-teknik.
LAS Filformat för lagring av LiDAR-data
Punktmoln En uppsättning datapunkter med oregelbundna avstånd.
Multipoint Filformat i ArcGIS för lagring av punktmoln.
Raster Rutnät av celler där varje cell har ett eller flera attribut.
Skuggkarta Ett raster som beskriver varifrån en punkt är synlig och inte.
SAP Solanalysprogrammet som utvecklats under arbetet.
Rendera Term inom datorgrafik, kan beskrivas med att rita ut på datorskärmen.
Matlab Programmeringsspråk anpassat för beräkningar och analys av data.
PV_LIB Plugin till Matlab för instrålningsberäkningar.
Java Populärt programmeringsspråk designat för att vara så flexibelt och

plattformsoberoende som möjligt.
ArcGIS Geografiskt informationssystem för lagring, visualisering och bearbet-

ning av geografisk data.
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Symbolförteckning

Symbol Enhet Beskrivning

GtT W/m2 Total global instrålning på lutande plan
GbT W/m2 Direkt instrålning på lutande plan
GdT W/m2 Diffus instrålning på lutande plan
GrT W/m2 Markreflekterad instrålning på lutande plan
GbN W/m2 Direkt instrålning i riktning mot solen
GgH W/m2 Total instrålning på horisontellt plan
GdH W/m2 Diffus instrålning på horisontellt plan
GbH W/m2 Direkt instrålning på horisontellt plan
AM st atm Tjockleken på atmosfären i riktning mot solen
b - Korrektionsfaktor för direkt instrålning
h m Höjd över havet
I0 W/m2 Utomatmosfäriska strålningen
n dagar Dag på året
θZ

◦ Solens zenith-vinkel
φ ◦ Latitud
δ ◦ Deklination
ω ◦ Timvinkel
x ◦ Vinkel som beror av dagen på året
ms min Minut på dagen enligt lokal soltid
mst min Minut på dagen enligt standardtid
Lloc min Lokal longitud i minuter
E min Tidsekvationen
θe

◦ Elevationsvinkel
α ◦ Azimuthvinkel
~n - Enhetsvektor i ytans normalriktning
~s - Enhetsvektor i riktning mot solen
~u - Enhetstirktning i riktning rakt upp
fh1 - Korrektionsfaktor som beror av höjden över havet
fh2 - Korrektionsfaktor som beror av höjden över havet
cg1 - Korrektionsfaktor som beror av höjden över havet
cg2 - Korrektionsfaktor som beror av höjden över havet
ftilt - Korrektionsfaktor för diffus instrålning som beror av ytans lutning
fshadow - Korrektionsfaktor för diffus instrålning som beror av skuggningen
θv

◦ Infallsvinklar som himlen är synlig ifrån en punkt på ytan med hinder
θa

◦ Infallsvinklar som himlen är synlig ifrån en punkt på ytan utan hinder
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1. Inledning

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, hur idén uppstod samt arbetets
syfte och avgränsning.

Arbetet består av två delar. Den första delen behandlar problematiken i att
skapa stadsmodeller i 3D utifrån högupplöst höjddata (LiDAR-data). Den andra
delen beskriver komplikationerna i dagens verktyg för solenergianalys och ger
förslag på hur metodiken kan förbättras.

Huvuddelen av arbetet har ägnats åt att utveckla ett program som, för enkelhe-
tens skull, kallas solenergianalysprogrammet (SAP). I programmet implemente-
ras ny metodik både för att skapa väldefinierade 3D-modeller och för att utföra
instrålningsberäkningar på de färdiga modellerna.

1.1 Bakgrund

Idén till detta arbete växte fram under våren 2014 då jag upptäckte att skuggbe-
räkningar var både komplext och tidskrävande. Driven av nyfikenhet och utma-
ningen ägnades en del av sommaren till att implementera ett annorlunda sätt
att utföra skuggberäkningar på. Resultatet blev ett modelleringsverktyg som
kunde skapa enklare husmodeller för att sedan utföra instrålningsberäkningar
(som inkluderar skuggning) på dessa. Idén utvecklades till detta examensarbe-
te genom att inkludera framtagning av 3D-modeller utifrån höjddata samtidigt
som instrålningsberäkningarna skulle förbättras, optimeras och valideras.

Att skapa stadsmiljöer i 3D har aldrig varit så attraktivt som i dagsläget. Det
finns många tillämpningsområden för bra stadsmodeller. Förutom den mest up-
penbara att visuellt kunna utforska staden i tre dimensioner breddas även möj-
ligheterna för detaljerade analyser och visualisering av data. För att återskapa
korrekta 3D-miljöer krävs dock stora mängder insamlad data och mycket bear-
betning av datan, både via automatiska och manuella justeringar. Idag finns ing-
en metod som med helautomatik kan gå från insamlad data till färdiga modeller
vilket gör att det blir både dyrt och tidskrävande att ta fram nya stadsmodeller.

Ett område som kan dra stor nytta av färdiga 3D-miljöer är analys av solinstrål-
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ning (solenergianalys). Det finns flera verktyg för solenergianalys på marknaden
och allteftersom solenergi blir en mer betydande del av den globala energipro-
duktionen ökar intresset för och kraven på dessa verktyg. Instrålningsberäkning-
ar är inte bara intressanta för solel- och solvärmeaktörer utan även för arkitekt-
och byggbranschen som behöver ta reda på värmetillförsel genom fönster och
fasader samt hur solen belyser lokaler under dagen. Något som är gemensamt för
samtliga dagens verktyg är att beräkningarna är väldigt tidskrävande. I detta
arbete har en ny metodik undersökts med målet att minska beräkningstiderna
och möjliggöra flexiblare analys utan att resultatet försämras nämnvärt.

Grafikprocessorer har under de senaste åren blivit allt snabbare. Idag klarar
grafikkortet vissa typer av beräkningar betydligt snabbare än den vanliga pro-
cessorn som traditionellt har skött allting utom just grafikrelaterade beräkning-
ar. Genom att utföra de beräkningssteg som är bättre lämpade för grafikkortet
på grafikprocessorn kan stora tidsbesparingar göras.

1.2 Mål och syfte

Projektets mål är att utveckla en metodik för att gå från högupplöst höjddata
till väldefinierade 3D-modeller och att utföra detaljerade instrålningsberäkning-
ar på de skapade modellerna. Syftet är att skapa ett verktyg för 3D-modellering
utifrån höjddata där resulterande modeller är väl anpassade till instrålnings-
beräkningar. Syftet är även att implementera solenergiberäkningarna på ett
sådant sätt att simuleringar kan utföras med flexiblare tidsramar och kortare
beräkningstider än dagens verktyg samt att utnyttja grafikkortet för att uppnå
detta.

1.3 Frågeställning

• Är det möjligt att ta fram väldefinierade 3D-modeller, utifrån endast
högupplöst höjddata, som är väl anpassade till ändamålet att utföra in-
strålningsberäkningar med hög noggrannhet?

• Kan den föreslagna metodiken för instrålningsberäkningarna användas för
att utföra snabbare och flexiblare beräkningar av solinstrålning?

1.4 Avgränsning

Punkterna nedan sammanfattar de avgränsningar som sattes.

• Verktyget för 3D-modelleringen avgränsades till att endast hantera till-
gänglig data och data insamlad på liknande sätt.
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• Dess funktionalitet begränsades då den visade sig vara tillräcklig för att
skapa 3D-modeller som i stort uppfyllde de krav som ställs i Avsnitt 2.2.

• Instrålningsberäkningarna begränsades till endast clear-skyinstrålning där
direkt, diffus och markreflekterad instrålning är inkluderat.

• Ingen hänsyn tas till molnighet eller historisk instrålningsdata.

• Solenergianalysen kan endast utföras på ytor som tillhör modellerade bygg-
nader, ej på vegetation- eller markobjekten.
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2. Teori

I detta kapitel besktrivs de formler och den teori som arbetet grundar sig på.

2.1 CPU vs GPU

De flesta datorer har två processorenheter; en centralprocessor (CPU eller bara
processor) och en grafikprocessor (GPU eller grafikkort). Traditionellt har CPUn
varit den enhet där alla beräkningar förutom de som är direkt grafikrelaterade
utförts. Detta beror på att processorn har varit mycket effektivare när det gäller
att utföra dessa uppgifter. Idag ser det dock annorlunda ut. Moderna grafikkort
kan utföra vissa typer av beräkningar tiotals eller hundratals gånger snabbare än
CPUn. En skillnad mellan processorn och grafikkortet är att CPUn har ett fåtal
kärnor (oftast mellan 1 och 6) där varje kärna är väldigt effektiv på att utföra
instruktioner som följer efter varandra (i sekvens). Även om varje kärna kan
hantera flera trådar samtidigt är CPUn optimerad för sekventiella beräkningar.
En modern GPU kan ha hundratals eller tusentals kärnor där varje kärna klarar
av att hantera flera trådar, se Figur 2.1. Parallella beräkningar kan därför utföras
mycket snabbare på grafikkortet även om varje kärna i sig inte är lika effektiv
som en CPU-kärna [3].

Beräkningstunga program kan alltså optimeras genom att selektivt utföra beräk-
ningar på den processor de är mest anpassade att utföras på. Långa sekventiella
beräkningar, där nästkommande instruktion kräver att föregående beräkning
ska vara slutförd, bör tilldelas CPUn medan stora parallella beräkningar, där
samma beräkning utförs på stora datamängder oberoende av varandra, bör till-
delas GPUn.

2.2 Från höjddata till 3D-modell

För att kunna utföra potentialberäkningar i 3D-miljö behövs en väldefinierad
3D-modell som uppfyller vissa krav. För det första bör antalet polygoner (tri-
anglar) minimeras. För att kunna rendera större områden krävs att 3D-modellen
består av tillräckligt få polygoner för att grafikkort och processor ska klara av
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Figur 2.1: Skillnaden mellan CPU och GPU. Varje rektangel motsvarar en kärna och
en större rektangel illustrerar en kraftfullare kärna. GPUn (till höger) har många fler
kärnor och utför därför parallella beräkningar effektivare.

datamängden. Ett annat krav är detaljrikedomen; för att få korrekta resultat
från skuggberäkningarna krävs hög detaljrikedom på skuggande objekt, särskilt
om objektet ligger i beräkningspunktens närområde. Ett tredje krav är nog-
grannheten på de beaktade ytornas normaler. Normalriktningen är en väsentlig
parameter i solpotentialberäkningar och därför är korrekta och konsekventa (att
alla normaler som i verkligheten tillhör samma yta har samma riktning) nor-
malriktningar fördelaktigt.

Ett dilemma som uppstår är att de två första kraven motverkar varandra. Högre
detaljrikedom kräver mer komplexa triangelnät (ett större antal polygoner). Att
minimera antalet polygoner kommer oundvikligen att minska detaljrikedomen.
En utmaning blir därför att hitta en balans där polygonantalet är tillräckligt litet
utan att detaljrikedomen reduceras alltför mycket. Detta kan delvis avhjälpas
genom att bevara detaljerna där de har som störst betydelse och minska på
detaljrikedomen där den spelar mindre roll.

2.2.1 LiDAR-data

LiDAR (Light Detection and Ranging) är en teknologi för fjärranalys som med
hjälp av ljuspulser mäter avståndet till objekt den stöter på. Laserpulser skickas
iväg och sedan mäts tiden det tar innan ljuset reflekterats tillbaka till ljuskällan.
Genom den uppmätta tiden och information om ljuskällans position och riktning
kan den skannade punkten ges koordinater i tre dimensioner med hög precision.

LiDAR har flera olika användningsområden såsom insamling av höjddata eller
skanning av 3D-objekt. En vanlig användning av LiDAR är luftburen insamling
av höjddata. Detta görs med helikopter, flygplan eller drönare som flyger fram
och tillbaka i raka linjer tills angivet området är fullständig kartlagt. Laserpulsen
reflekteras i ett eller flera steg, så kallade returer, beroende på vad den träffar.
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Första returen motsvarar den första ytan som träffas, vilket kan vara toppen
på ett bladverk eller taket på en byggnad. Sista returen är den sista ytan som
träffas, det vill säga markplan. Dock förekommer undantag då tjocka grenar och
takytor reflekterar hela pulsen och markytan aldrig nås [4].

Utöver position kan LiDAR-punkter tilldelas flera andra attribut. Några av dessa
attribut är intensitet, returnummer och klassificering. Intensiteten är styrkan på
den reflekterade ljuspulsen som genererade punkten. LiDAR-data lagras ofta i
LAS-filer (.las) där all information om punkterna sparas i ett utrymmes-effektivt
format. Standardklassificering av punkterna följer Tabell 2.1.

LiDAR Classification

Class code Description

0 Never classified
1 Unassigned
2 Ground
3 Low Vegetation
4 Medium Vegetation
5 High Vegetation
6 Building
7 Noise
8 Model Key
9 Water
10-31 Other

Tabell 2.1: Standardklassificering för LiDAR-data [5].

2.2.2 Punktmoln

Rå LiDAR-data visualiseras ofta som punktmoln där de separata punkterna
ritas upp antingen i 2D (sett ovanifrån eller rakt från sidan) eller i 3D (valfri
betraktningsvinkel). Punkterna kan vara färgkodade där färgen beskriver punk-
tens höjd, vilken retur den motsvarar eller annat attribut. Ett punktmoln av
rådatan är ett bra sätt för att snabbt få en överblick av datan, men punkternas
oordning och oregelbundenhet i avstånd gör att den blir svårhanterlig för andra
ändamål. Punktmolnet måste därför bearbetas innan det kan visualiseras som
triangelnät. Att gå från punktmoln till väldefinierade 3D-modeller är eftertrak-
tat. Det kan appliceras på allt från att snabbt kunna skanna och digitalisera
mindre föremål som statyer och konstverk till att skapa hela stadsmodeller i 3D
utifrån höjddata. På grund av efterfrågan har en hel del forskning redan gjorts
på området, se Avsnitt 2.2.5.

2.2.3 Rastergrafik

Rastergrafik är digitala bilder som byggs upp av ett rutnät av bildpunkter.
Varje punkt i rutnätet har ett eller flera värden (beroende på antalet kanaler)
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som beskriver färg, intensitet eller annat attribut i den punkten [6]. En fördel
med rastergrafik är att den byggs upp så att avståndet mellan bildpunkterna är
konstant, vilket gör datan lätthanterlig, se Figur 2.2. I denna rapport kommer
begreppet cell användas istället för en bildpunkt i raster då de inte nödvändigtvis
behövar vara del av en grafisk bild utan snarare ett sätt att representera data.

Figur 2.2: Raster med höjddata över Ångströmlaboratoriet, Uppsala. Att pixlarna har
exakt samma storlek gör rastret lätthanterligt.

2.2.4 3D-modeller

En 3D-modell, när det gäller datorgrafik, kan beskrivas som ett nät av triang-
lar. Varje triangel består av tre hörn eller noder (engelskans vertex). Varje nod
har en position och kan även tilldelas andra attribut som normal-vektor, färg,
koordinater för texturen med mera. När trianglarna ritas på grafikkortet spänns
en yta upp mellan de tre noderna och ytans utseende beror på nodernas attri-
but och eventuellt vilken textur som används. 3D-modeller byggs alltså upp av
trianglar. En 3D-sfär är till exempel aldrig helt rund utan byggs upp av många
små trianglar.

2.2.5 Tidigare arbeten

Zwicker och Gotsman [7] föreslog en metod för att gå direkt från oordnade
punktmoln till triangelnät genom att bädda in punkterna i en sfär, sedan tri-
angulera för att ta reda på vilka punkter som ska knytas till vilka och slutligen
referera tillbaka till originalpunkterna. Metoden följde dessa steg:

1. Varje punkt kopplas till sina k närmaste grannar i vanliga rumskoordina-
ter.

2. Punkterna bäddas in i en sfär, punkterna tilldelas sfäriska koordinater.
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3. Punkterna trianguleras bland tidigare funna grannar genom Spherical
Delaunay triangulation (ett sätt att knyta punkter till sina närmaste gran-
nar)

4. Punkterna refereras tillbaka till originalpunkterna och triangelnätet ska-
pas utifrån resultatet i punkt 3

Floater och Martin [8] föreslog en liknande metod där punkterna bäddades in
på en diskliknande yta istället för i en sfär. Båda metoderna skapar bra resultat
utifrån punktmoln för enstaka objekt, dock är de dåligt anpassade för att ska-
pa terräng- och stadsmodeller från höjddata. Detta dels för att LiDAR-datan
kommer i flera lager (olika returer) vilket komplicerar trianguleringen och dels
behövs separata modeller för mark, vegetation och varje byggnad. En triangu-
lering av höjddatan direkt gör det svårt att dela upp triangelnätet i efterhand.
Kraven på att minimera antalet trianglar och en varierande detaljrikedom upp-
fylls heller inte med denna metod då antalet punkter i triangelnätet motsva-
rar antalet punkter i rådatan vilket bildar alldeles för stora datamängder vid
högupplöst höjddata. Detaljrikedomen kommer att vara hög överallt. Dock får
det konsekvensen att mätbrus och felmätningar blir tydliga.

Andra metoder har tagits fram specifikt för byggnadsextrahering från LiDAR-
data. Haithcoat [9] tog fram en metod som förenklat skapar byggnadspolygoner
enligt följande steg,

1. Ett raster skapas utifrån höjddatan med nearest neighbour interpolering.

2. Varje punkt i rastret jämförs med motsvarande höjddata för marken, om
den överskrider ett specifikt tröskelvärde flaggas den som icke-mark.

3. Vegetation separeras från byggnader genom att beräkna andraderivatan i
två riktningar och på så sätt separera plana ytor från oplana ytor.

4. Matchar byggnader med vanliga byggnadsformer, de som inte matchar
tillges platt tak.

En liknande metod föreslogs av Sampath och Shan [10] där de använder sig av
breakline detection för att reda ut vilka punkter som verkar ligga på en plan yta
och vilka som ligger på en breakline (brytningslinje mellan två eller flera plana
ytor). Sedan grupperas de punkter som är klassade som plana med andra punk-
ter där normalerna överensstämmer och polygoner ritas upp därefter. Båda dessa
metoder ger bra resultat för en grov 3D-modell av byggnaderna. Dock försvinner
(i båda fallen) mycket detaljer som skorstenar och andra takkomponenter, så-
dant som ofta är av stor betydelse när det handlar om solenergipotential. Idag
finns inget sätt att på helautomatisk väg gå från höjddata till väldefinierade
byggnadsmodeller. Även Awrangjeb och Fraser [11] använde sig av en teknik för
att urskilja plana ytor från oplana ytor och på så sätt extrahera takytor från
omgivande objekt.
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2.3 Beräkning av clear-skyinstrålning

Den totala instrålningen på en yta med godtycklig orientering (suffix T) kan
delas in i tre delar enligt [12],

GtT = GbT +GdT +GrT (2.1)

där GtT är total instrålning, GbT är direkt instrålning, GdT är diffus instrål-
ning från himlen och GrT är markreflekterad instrålning. I huvudsak användes
Ineichens modell [2] för beräkning av clear-skyinstrålning.

2.3.1 Direkt instrålning

Den direkta solinstrålningen är den instrålning som direkt från solen träffar ytan
utan att reflekteras, spridas eller absorberas på vägen. Den direkta instrålningen
på en yta med godtycklig lutning och azimuth korrigeras med vinkeln mellan
den inkommande strålningen och ytans normal enligt,

GbT = cos θGbN (2.2)

där GbN är den direkta instrålningen i riktning mot solen och θ är vinkeln mellan
inkommande solljus och ytans normal. Storleken på den direkta instrålningen
beräknas enligt Ineichens korrigerade formel från [2],

GbN = bI0e
−0,09AM(TL−1) (2.3)

där b är en korrektionsfaktor som tar hänsyn till höjden över havet (h), I0
är utomatmosfärisk strålning, AM (Air Mass) är tjockleken på atmosfären i
solens riktning relativt tjockleken till en punkt rakt upp (står solen i zenith är
AM=1). TL är Linke Turbidity, ett mått på atmosfärens optiska tjockhet som
hämtas från tabulerade värden beroende på latitud, longitud och månad på året.
Korrektionsfaktorn b beräknas enligt,

b = 0, 664 +
0.163

fh1
(2.4)

där fh1 beräknas enligt,

fh1 = e
−h
8000 (2.5)

.
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Den utomatmosfäriska strålningen, I0, varierar något under året på grund av
att jordens omloppsbana inte är helt cirkulär enligt [13],

I0 = 1367, 7
W

m2
∗
(
1 + 0, 033 cos

(
360◦

365
∗ n
))

(2.6)

där n är dagen på året räknat från första januari. AM beräknas enligt Kasten
och Youngs metod [13],

AM =
1

cos θZ + 0, 50572(96, 07995− θZ)−1,6364
(2.7)

där θZ är solens zenit-vinkel,

cos θZ = cosφ cos δ cosω + sinφ sin δ (2.8)

där φ är latitud, δ deklination och ω är timvinkel. Deklinationen, δ, är jordens
lutning, som varierar mellan -23.45◦(vintersolståndet) och +23.45◦(sommarsolståndet).
Den beror av dagen på året enligt,

δ = 23, 45 sinx (2.9)

där
x =

360

365
(n− 81) (2.10)

Timvinkeln, ω, är den öst-västliga vinkeln på solen på grund av jordens rotation.
Denna ändras 15◦varje timme, 0◦är rakt söderut. Vinkeln är positiv för västliga
vinklar och negativ för östliga. Timvinkeln kan beräknas på minutbasis enligt,

ω = 15(ms/60− 12) (2.11)

där ms är minuten på dagen från midnatt, korrigerad till lokal soltid enligt [13],

ms = mst + 4(Lst − Lloc) + E (2.12)

där mst är minuten på dagen enligt standardtid, Lst är standardmeridianen,
Lloc är lokal longitud och E är tidsekvationen som beror av dagen på året,

E = 9, 87 sin 2x− 7, 53 cosx− 1, 5 sinx (2.13)
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där x är beskriven i ekvation 2.10. För att veta från vilken riktning skuggorna
senare ska genereras måste solens riktning beräknas i tredimensionella koordina-
ter. För att beräkna riktningen krävs solens elevationsvinkel, θe, och azimutvin-
kel, α (se ekvation 2.17). Elevationsvinkeln beräknas enkelt utifrån zenitvinkeln
enligt,

θe = 90◦ − θZ (2.14)

Azimuthvinkeln, α, är vinkeln som solen avviker från norr i horisontellt plan.
Den varierar mellan 0◦och 360◦och beräknas enligt [14],

cos(α) =
sin δ cosφ− cos δ cosω sinφ

cos θe
(2.15)

Ljusets infallsvinkel, θ, är vinkeln mellan inkommande direkt strålning och ytans
normal. Den beräknas med hjälp av skalärprodukten mellan enhetsvektorn i
normalriktningen (~n) och enhetsvektorn i solens riktning (~s), se Figur 2.4.

cos θ = ~n · ~s (2.16)

Vektorerna ~n och ~s är tredimensionella vektorer i kartesiska koordinater. Om
koordinatsystemet definieras enligt Figur 2.3 kan solens riktning beräknas enligt,

~s = (x, y, z) = (sinα cos θe, sin θe,− cosα cos θe) (2.17)

Figur 2.3: Koordinatsystemet är ett högerhandssystem med origo vid marknivå på an-
given latitud och longitud.

Ytornas normaler beräknas då modellerna skapas. Om tre punkter A, B och C
ligger på samma plan kan planets normal beräknas genom kryssprodukten av
två vektorer som är differensen mellan punkterna, se Figur 2.4.
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~n = norm( ~(B −A)× ~(C −A)) (2.18)

Figur 2.4: Ilustration av vinklar och vektorer.

2.3.2 Diffus instrålning

Den diffusa instrålningen är instrålning från himlen som inte kommer direkt
från solen. Det är ljus som på ett eller annat sätt reflekteras eller studsar mot
moln eller luftpartiklar innan de träffar ytan. Den diffusa instrålningen på en
horisontell yta beräknas enligt,

GdH = GgH −GbH (2.19)

där GbH är den direkta horisontella instrålningen och GgH är global horisontell
instrålning. GbH beräknas geometriskt enligt,

GbH = cos θZGbN (2.20)

och GgH fås ut med hjälp av Ineichens modell [13],

GgH = cg1I0 cos θZ ∗ e−cg2AM(fh1+fh2(TL−1)) ∗ e0,01AM1,8

(2.21)

där fh1 beskrivs i ekvation 2.5 och övriga faktorer beror av höjden enligt,

cg1 = 5, 09 ∗ 10−5h+ 0, 868 (2.22)
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cg2 = 3, 92 ∗ 10−5h+ 0, 0387 (2.23)

fh2 = e
−h
1250 (2.24)

På en lutande yta måste den diffusa instrålningen korrigeras eftersom delar av
himlen inte är synlig från ytan. Den behöver korrigeras både på grund av dess
lutning och som följd av objekt som skymmer delar av himlen. Därför införs
en diffusfaktor med två komponenter, en lutningsfaktor och en skuggfaktor.
Lutningsfaktorn kommer att vara 1 för en uppåtriktad horisontell yta, 0,5 för
en vertikal yta (exakt halva himlen är synlig) och 0 för en nedåtriktad horisontell
yta. Lutningsfaktorn beror därför på ytans lutning,β, enligt,

ftilt =
1

2
(1 + cosβ) (2.25)

cosβ = ~n · ~u (2.26)

där ~u är enhetsvektorn (0, 1, 0) som pekar rakt uppåt. Skuggfaktorn är mer
komplex. Beroende på vilken del av himlen som skyms av ett objekt kommer det
ha större eller mindre inverkan på skuggfaktorn. Ett objekt som skymmer den
del av himlen som är rakt framför normalvektorn kommer påverka den diffusa
instrålningen mer än ett objekt som skymmer lika stor del av himlen i ytans
periferi. Detta eftersom även den diffusa instrålningen beror av infallsvinkeln.

Om det finns information för varje punkt på himlen om den är skymd eller
inte kan skuggfaktorn beräknas genom att summera cosinus av vinklarna till de
punkter som är synliga och dela med summan av cosinus för alla vinklar som
skulle ha varit synliga helt utan hinder:

fshadow =

∑
cos θv∑
cos θa

(2.27)

där θv är infallsvinklar som är synliga från punkten med hinder inräknade och θa
är samtliga infallsvinklar som är synliga utan hinder. Den diffusa instrålningen
mot ytan blir alltså

GdT = fshadow ∗ ftilt ∗GdH (2.28)

2.3.3 Markreflekterad instrålning

Markreflekterad instrålning är strålning som har reflekterats mot marken innan
den träffar ytan. Både den direkta instrålningen och den diffusa instrålningen
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bidrar till markreflekterad instrålning. Den beräknas med hjälp av ytans lutning
och markens albedo, ρ enligt [15],

GrT = ρ
1

2
(1− cosβ)GgH (2.29)

2.3.4 Tidigare arbeten

Horisontell diffus instrålning och direkt instrålning i solens riktning kan beräk-
nas i förväg endast med avseende på longitud och latitud och är därför inte
särskilt tidskrävande. För instrålningen på en yta med godtycklig lutning är
steget mer komplext, men då en plan yta har samma normal i alla punkter på
ytan behöver instrålningen endast beräknas för en punkt på ytan och resultatet
är detsamma för hela ytan. Problematiken uppstår när skuggningen ska beaktas,
då räcker det inte längre med en beräkning per yta eftersom skuggningen även
varierar beroende på var på ytan punkten sitter. Olika delar av himlen kom-
mer att vara synlig för olika punkter på en yta och detta är grunden till varför
instrålningsberäkningar blir beräkningstunga när hänsyn tas till skuggningen.

Den metodik som idag används av de flesta verktyg för solenergianalys är att
skapa cirkulära kartor som representerar positioner på himlen, så kallade him-
melskartor, från engelskans skymap. En himmelskarta byggs upp genom att dela
upp himlen i segment med avseende på zenit- och azimutvinklar, se Figur 2.5.
När solenergianalysen ska utföras skapas en himmelskarta för ackumulerad di-
rekt instrålning, en för ackumulerad diffus instrålning, en för infallsvinklar och
en för skuggning. De två förstnämnda behöver endast beräknas en gång för den
aktuella platsen och angivet tidsintervall, infallsvinklarna behöver beräknas en
gång per yta och skuggkartan beräknas för varje punkt på ytan. Genom multipli-
kation och addition av himmelskartorna räknas den totala instrålningen under
tidsintervallet ut, se Figur 2.6. Skuggkartan genereras genom att för varje seg-
ment skicka ut en stråle från punkten mot mitten av segmentet och om strålen
träffar ett objekt flaggas himmelssegmentet som skuggat. Träffas inget objekt
är himlen synlig från punkten och segmentet flaggas som synligt [16].

Siepel, Lingfors och Widén föreslår i [1] en metod som istället för att skapa kartor
med himlens positioner som utgångspunkt använda sig av temporala kartor
(tidskaror). Implementeringen gjordes även så att huvuddelen av beräkningarna
utfördes på grafikkortet. Tidskartorna byggs upp i tidsdomänen med dagen på
året längs den vertikala axeln och tiden på dagen längs den horisontella axeln
se Figur 2.7. Tidskartor skapas för diffus och direkt instrålning liksom för solens
riktningar i tre dimensioner. Dessa lagras sedan som 2D-texturer och överförs
till grafikkortet. På grafikkortet beräknas även en skuggkarta i aktuell punkt,
denna är dock en himmelskarta för att täcka upp hela himlen. Skuggkartan kan
sedan omvandlas till och från tidsdomänen. Liksom i ovan nämnda metodik
adderas och multipliceras kartorna för att beräkna den totala instrålningen.
Implementeringen klarar av instrålningsberäkningar på en yta med godtycklig
lutning i realtid, dock är skapandet av skuggkartorna såpass komplext att detta

20



Figur 2.5: Himmelskarta uppbyggd av segment.

inte görs i realtid utan triggas av användaren vid behov. Metodiken har fördelen
att beräkningarna kan utföras i realtid på valfri ytan i 3D-miljön oavsett om
det handlar om fasader, tak, markytor eller andra objekt.

I detta arbete föreslås ett nytt tillvägagångssätt som framförallt hämtar inspi-
ration från metoden föreslagen av Siepel et al [1]. Den föreslagna metodiken an-
vänder också tidskartor där instrålning och solens positioner lagras. En skillnad
är att här skapas även skuggkartan i tidsdomänen i stället för som himmels-
karta. I stället för att ta fram skuggkartan från punktens perspektiv används
solens perspektiv, vars position ändras i tiden. Genom att generera skuggor från
denna position och projicera dem i stället på ytan kan alla ytans punkter flag-
gas som skuggade eller synliga för aktuell tidpunkt. Istället för att stega genom
punkterna på ytan så stegas tidpunkterna igenom. Detta kan minska antalet
beräkningar markant då det endast tar hänsyn till de positioner på himlen som
solen passerar. Konsekvensen av detta diskuteras i Avsnitt 5.4.

2.3.5 Befintliga verktyg för solenergianalys

Det finns redan många verktyg för solenergianalys på marknaden och att gö-
ra en fullständig kartläggning av dessa verktyg ligger utanför projektets ramar
men en jämförelse kommer att göras med två av de mest populära verktygen;
Solar Radiation toolset i ArcGIS och Solar Radiation Analysis i Ecotect Ana-
lysis. Bägge verktygen använder en variant av skymap-modellen för att utföra
solenergianalysen.

ArcGIS är ett programvarupaket utvecklat av ESRI för visualisering, lagring
och bearbetning av geografisk data [17]. I ArcGIS finns en verktygssamling för
solinstrålningsberäkningar som kallas för Solar Radiation toolset, det innehål-
ler verktygen Area solar radiation, Points solar radiation och Solar graphics
radiation. Area solar radiation beräknar inkommande solinstrålning under ett
användarspecificerat tidsintervall utifrån ett raster med höjddata. Det är möjligt
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Figur 2.6: Genom addition och multiplikation av himmelskartor kan den ackumulerade
instrålningen beräknas.

att spara instrålningsdata för varje tidssteg för att få ut momentan instrålning
vid specifika tidpunkter. Area solar radiation tar endast hänsyn till de punkter
som finns i det angivna rastret. Points solar radiation har samma funktion som
Area solar radiation men med möjligheten att specificera ett separat höjdras-
ter för omgivande område och sedan de specifika punkterna som beräkningarna
ska utföras på. Då kan hänsyn tas till omgivande träd och andra strukturer för
skuggberäkningarna, men instrålningen beräknas endast för väsentliga punkter
(till exempel punkter tillhörande takytor). Det tredje verktyget, Solar graphics
radiation, liknar Points solar radiation men den totala instrålningen beräknas
aldrig. Utparameter är istället en karta över vilka punkter på himlen som är
synliga för varje specifik punkt i indatan.

Ecotect Analysis är ett analysverktyg för hållbar design utvecklat av Auto-
Desk. Det används bland annat för beräkningar på byggnaders energiskal och
instrålningsberäkningar. Som del av Ecotect Analysis finns verktyget Solar Ra-
diation Analysis, designat för att beräkna instrålning på ytor i 3D-modeller
skapade i AutoCAD.

En jämförelse mellan befintliga verktyg och den utvecklade metodiken presen-
teras i 5.2.
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Figur 2.7: Tidskarta där raderna motsvarar dag på året och kolumner motsvarar minut
på dagen.

Figur 2.8: Istället för himmelskarta används tidskartor där rader motsvarar dag på
året och kolumner motsvarar minut på dagen.

2.4 3D-rendering

För att skapa skuggorna används en inom spelvärlden välbeprövad metod som
kallas shadow mapping. För att förstå hur detta går till krävs några grundläg-
gande kunskaper i hur 3D-rendering fungerar.

Låt oss skapa en 3D-värld med ett antal objekt (modeller) och en betraktare
som tittar på världen (det betraktaren ser är det som visas på skärmen). Varje
modell har sina noder definierade i sitt eget koordinatsystem, ofta med origo i
mitten av modellen (modellens tyngdpunkt). För att modellen ska visas i rätt
storlek, på rätt position och med rätt rotation måste modellens noder transfor-
meras till världskoordinater. Koordinatsystemet för världen är godtyckligt men
för enkelhetens skull definieras det oftast med origo i närheten av de objekt som
placeras ut i världen. Transformationen från modellens eget koordinatsystem
till världskoordinater görs med hjälp av modellmatrisen. Modellmatrisen är en
av flera transformationsmatriser som används för att transformera koordinater
mellan olika koordinatsystem. Hur dessa matriser byggs upp beskrivs i detalj i
[18]. När alla modeller har transformerats till världskoordinater, är 3D-världen
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uppbyggd. Det är däremot önskvärt att kunna betrakta världen från valfri posi-
tion och i valfri riktning. Därför måste ytterligare ett koordinatsystem införas,
från betraktarens perspektiv, se Figur 2.9.

Låt betraktaren se världen genom en kamera. Kameran har position och riktning
i världskoordinater men även en projektion som måste tas hänsyn till. Kameran
har därför två transformationsmatriser, en visningsmatris (som definierar posi-
tion och riktning) och en projektionsmatris. Projektionen avgör på vilket sätt
världskoordinaterna projiceras på skärmen. De två vanligaste projektionerna är
ortografisk projektion (koordinaterna projiceras parallellt, objekt ser lika stora
ut oavsett hur långt ifrån betraktaren de befinner sig) och perspektivprojektion
(denna beskriver bäst hur det mänskliga ögat ser världen, parallella linjer möts
och objekt på längre avstånd ser mindre ut), se Figur 2.10. För att rendera (rita
upp) världen på skärmen från betraktarens perspektiv måste modellerna (som
nu är i världskoordinater) transformeras till betraktarens koordinatsystem med
hjälp av kamerans visnings- och projektionsmatris.

Figur 2.9: De olika koordinatsystemen som införs vid 3D-renderingen.

För att skapa skuggor måste ytterligare ett koordinatsystem införas; ljuskällans
koordinatsystem. Detta fungerar på samma sätt som betraktarens koordinat-
system med en kamera med position, riktning och projektion. Denna kamera
placeras där ljuskällan befinner sig och riktar sig mot det område där skuggor
ska appliceras. Skuggorna bildas genom att först rendera scenen utifrån ljuskäl-
lans perspektiv, positionerna i världskoordinater transformeras till ljuskällans
koordinatsystem. För att spara på datorkraft renderas endast z-koordinaten
(djupet) i detta steg, scenen ritas heller inte ut på skärmen utan sparas till en
skuggtextur. Endast det närmaste z-värdet sparas i texturen. Den kommer allt-
så att innehålla z-värdet för alla positioner som är synliga från ljuskällan. När
scenen sedan ska renderas på skärmen i betraktarens perspektiv transformeras
först varje position återigen till ljuskällans koordinatsystem. Dess z-koordinat
jämförs med z-koordinaten i skuggtexturen (så kallat depth test eller z-test). Om
de är lika flaggas den som synlig från ljuskällan (ingen skugga) och om den är
längre ifrån flaggas den som skymd från ljuskällan (objektet ligger i skugga). Po-
sitionerna transformeras sedan till betraktarkoordinater och de positioner som
är flaggade som skymda kan nu ges en mörkare färg än de övriga för att efter-

24



likna skuggeffekten. Då solens strålar kan approximeras till att vara parallella
när de träffar jordytan används en ortografisk projektion för skuggkameran.

Figur 2.10: Perspektivprojektion t.v. och ortografisk projektion av samma scen t.h.

Hur transformationer, texturrendering och 3D-rendering fungerar mer i detalj
kommer inte att beskrivas i denna rapport, men grunden för den 3D-motor som
utformats utgår ifrån genomgången i [19]. Den har sedan förenklats och anpas-
sats för användningsområdet. Viktigt att notera är att resulterande skuggor är
beroende av skuggtexturens upplösning, vilken felmarginal som tillåts i z-testet
och hur visnings- och projektionsmatrisen för skuggkameran definieras.
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3. Metod

I detta kapitel beskrivs de metoder som implementerades i SAP och även hur
valideringen av resultatet utfördes.

Uppsala kommun samlade in LiDAR-data i oktober 2011. Datan täcker större
delen av Uppsala stad och är indelad i rutor om 500x500 meter med en upplös-
ning på upp till 25 punkter per kvadratmeter [20]. Två områden på 500x1000
meter (två rutor vardera) har tillhandahållits från kommunen, Område 1 täcker
en del av Luthagen och Område 2 täcker Polacksbacken och området söderut,
se Figur 3.1.

Figur 3.1: Områden för tillhandahållen LiDAR-data. Område 1 markerat i blått och
Område 2 markerat i grönt.
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Metodiken och programvaran Solanalysprogrammet (SAP), som är framtagen
under arbetet, är utvecklad för att gå från rå höjddata (i .las format) och fastig-
hetskartans byggnadspylogoner till verklighetstrogna 3D-miljöer där solenergi-
beräkningar kan utföras. Programmet är skrivet i Java och använder biblioteket
Lightweight Java Game Library (LWJGL) som port till Open Graphics Libra-
ry (OpenGL). OpenGL är ett plattforms-oberoende programmeringsgränssnitt
för datorgrafik som används flitigt inom spelbranschen, men även i applikatio-
ner som CAD och andra visualiseringsverktyg. Metodiken och programvaran
har anpassats och testats med tillhandahållen höjddata från Uppsala Kommun.
Den behöver troligtvis korrigeras för användning av data insamlad på avvikande
tillvägagångssätt.

Metodiken, som inkluderar förarbete i ArcGIS, förädling av data, modellering
och skugg- och instrålningsberäkningar, illustreras med två flödesscheman i Fi-
gur 3.2 och 3.3. Respektive steg i metodiken beskrivs mer i detalj nedan.

Figur 3.2: Flödesschema för arbetsgången från rådata till resultat, streckade delen visas
i detalj i Figur 3.3

3.1 Förarbete i ArcGIS

LiDAR-datan laddas först in i ArcGIS varifrån 3 olika raster plockas ut innan
de laddas in i SAP. För analys i SAP krävs tre raster i ASCII-format; ett mark-
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Figur 3.3: Schema för processen i SAP

täckeraster, ett raster för höjddata och ett med byggnads IDn. Nedan beskrivs
två sätt att konvertera LiDAR-data till raster i ASCII-format, båda har sina
för- och nackdelar. Blå kursiverad text är datatyper, grön okursiverad text är
verktygslådor i ArcGIS.

Metod 1:
LAS → LAS to Multipoint → Multipoint → Natural Neighbour (eller motsva-
rande interpoleringsverktyg) → Raster → Raster to ASCII → ASCII

Metod 2:
LAS → Create LAS dataset→ LAS Dataset → LAS Dataset to raster→ Raster
→ Raster to ASCII → ASCII

Tillvägagångssätten skiljer sig både i resultat och parametrisering. I metod 1
kan cellerna delas upp efter klassificering eller vilken retur de utgör. Användaren
kan specificera vilka klasskoder som ska tas med och vilka som ska uteslutas.
Till exempel kan endast klass 2 väljas för att få ut marktäckedata eller klass
3, 4 och 5 för endast vegetation. I metod 2 kan datan inte separeras klassvis
eller efter retur. Dock kan man välja om högsta, lägsta eller medelvärdet ska
tilldelas varje cell då varje ruta i rastret innehåller flera punkter från rådatan.
Detta är effektivt om klassificeringen är undermålig för att ta fram vegetation
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och byggnadstak genom att välja högsta värdet.

För bästa resultat med tillhandahållen data användes metod 1 för att skapa
ett marktäckeraster genom att endast välja klasskod 2 och sedan en cellstorlek
på 2 meter då den konverterades till raster för att hålla polygonantalet nere.
För marktäcket krävs ingen hög detaljrikedom då det sällan är några snabba
höjdfluktuationer i den datan. Det är också sällsynt att marken orsakar skugg-
ning av objekt om inte berg eller höga kullar finns i omgivningen. Då den redan
gjorda klassificeringen var undermålig för ändamålet användes metod två för
vegetation och byggnader där högsta värdet tilldelades varje cell. En cellstorlek
på 0,25 meter användes för maximal detaljrikedom samtidigt som cellstorleken
var stor nog för att antalet celler som helt saknar rådatapunkter skulle hållas
vid ett minimum.

Det sista lagret som ska laddas in i SAP utgår från Lantmäteriets fastighetskar-
ta. Genom att ladda in fastighetskartan och plocka ut lagret för byggnader kan
ett raster med byggnads-ID:n skapas med verktyget Polygon To Raster. Med
Clip kan sedan just det område som LiDAR-datan täcker extraheras. Detta ras-
ter bör ha samma cellstorlek som höjddatan. Detta raster kommer att ha ett
unikt värde (byggnads-ID) för varje byggnad vilket gör det enkelt att hantera
varje byggnad för sig senare i SAP.

För att ladda in de tre rastren i SAP ska de täcka samma geografiska område
och ha lika stor utsträckning, det vill säga bredd*cellstorlek och höjd*cellstorlek
ska överensstämma för samtliga raster.

3.2 Dataförädling i SAP

Innan 3D-miljön skapas förädlas datan i SAP för att bättre återge miljön och
minska polygonantalet ytterligare.

3.2.1 Filtrering av felmätningar

LiDAR-data innehåller som mycket annan insamlad data en del mätfel. Mätfelen
kan delas upp i tre kategorier; mätbrus, utstickare och missade ytor.

Mätbrus beror på noggrannheten i mätutrustningen. Den LiDAR-data som
finns tillgänglig på Lantmäteriet har en standardavvikelse på 1,2 cm vertikalt
och en maximal avvikelse på 3,7 cm [21]. Mätfelet uppskattas vara i ungefär
samma storleksordning i tillhandahållet dataset. För en plan horisontell yta är
mätbruset litet men ändå synligt, för en lutande yta blir det mer markant, se
Figur 3.4.

I denna metodik skapar mätbruset inga större problem då byggnaderna model-
leras för hand för att bilda släta takytor och vertikala väggar. Brus i vegetation
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Figur 3.4: Mätbrus på horisontellt plan (t.v.) och på en lutande yta (t.h.).

och markdata kommer inte att påverka resultatet nämnvärt då dessa oftast be-
finner sig på avstånd från intressanta ytor. Ju längre bort objektet är desto
mindre inverkan får mätbruset. Av dessa anledningar görs inget åt mätbruset.

Utstickare (engelskans outlier) är ett mätvärde som avviker markant från när-
liggande mätvärden. Utstickare kan bland annat uppstå på grund av flervägs-
reflektion (ljuspulsen studsar mot flera ytor innan den träffar sensorn), rörliga
objekt (som bilar, fåglar eller människor) eller partiklar i luften (till exempel
snö, regn eller damm) [22]. I Figur 3.5 ses exempel på utstickare.

Figur 3.5: Utstickare i form av spikar uppåt (t.v., trolig orsak är fåglar eller luftpar-
tiklar) och neråt (t.h., trolig orsak är flervägsreflektion).

Eftersom utstickare kan skapa skuggor där det egentligen borde vara skuggfritt
filtreras dessa bort enligt följande metodik:

1. Extrema värden klassas som utstickare, värden med en höjd lägre än hmin

eller högre än hmax (hmin och hmax definieras av användaren) blir klassade
som utstickare.

2. För resterande celler beräknas medelhöjdavvikelsen till de punkter som
inte klassades i steg 1. Om avvikelsen är större än ett användardefinierat
tröskelvärde hthresh klassas punkten som utstickare.
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3. Utstickare tilldelas det högsta värdet av dess grannceller som inte klassats
som utstickare (det högsta värdet eftersom det visade sig bevara vertikala
väggar på bästa sätt). Om alla grannar klassats som utstickare tilldelas
den det närmaste värdet i marktäckerastret.

Missade ytor uppstår då en yta inte skapar någon retur trots att det är up-
penbart att ytan finns där, se Figur 3.6. Dessa uppstår oftast på ställen där den
högsta mätpunkten hamnar under taknivå eller på markplan. Dessa filtreras på
samma sätt som utstickare, dock förekommer de ofta i kluster vilket gör de svåra
att identifiera automatiskt (då medelhöjdavvikelsen hamnar inom tröskelvärdet,
hthresh ifall grannarna också är felmätningar). Denna typ av mätfel förekomer
i huvudsak på hustak och eftersom dessa modelleras för hand blir kraven på fil-
treringen inte lika höga. Ytornas verkliga utseende kan oftast urskiljas intuitivt
under modelleringen.

Figur 3.6: Hål i byggnader uppstår när inga returer har mottagits från takytan.

3.2.2 Separation av vegetation

Då marktäckedatan skapas från endast mark-klassade punkter och byggnadsy-
tor definieras utifrån byggnadspolygoner i fastighetskartan. återstår endast att
definiera vad som är vegetation. I slutändan kommer infrastruktur som lyktstol-
par, staket och skyltar också klassas som vegetation. Följande metod användes
för att definiera vegetationen:

1. Celler med en höjd mer än 2 meter ovanför marknivån klassas som vege-
tation.

2. Klassificeringen för de celler som ligger innanför byggnadspolygonerna tas
bort, ett buffertavstånd dbuff definieras av användaren och alla celler som
har en byggnadsklassad cell inom dbuff ∗dbuff -närområdet tas också bort
från vegetationsklassen för att eliminera kanter som uppstår.

3. Fristående vegetationsytor med en area mindre än amin tas bort för att
minska polygonantalet.
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4. Angränsande celler till de som nu fortfarande är vegetationsklassade till-
delas höjden för marknivån för att eliminera svävande trädtoppar.

Anledningen till buffertavståndet i steg 2 är att fastighetskartans byggnadspo-
lygoner inte stämmer överens helt och hållet med höjddatan. Det är mer regel
än undantag att det uppstår vegetationsklassade kanter utanför byggnadspoly-
gonerna, se Figur 3.7. Om detta beror på mätbruset i höjddatan eller felaktigt
ritade byggnadspolygoner är oklart. Troligen är det en kombination av de bå-
da. Enligt Lantmäteriet [23] används två olika insamlingslägen för byggnads-
polygonerna; ”takkant” eller ”fasad”. Om insamlingsläget ”fasad” används mäts
byggnaderna in längs fasaden. En byggnad med utstickande takkant kommer då
inte att täcka upp hela takytan. När det gäller höjddatan kan alltför utbredda
byggnader vara ett resultat av framtagningen av raster i ArcGIS. När cellerna
i rastret tilldelas det högsta punktvärdet som cellen innefattar medför det att,
när byggnadspunkter ligger i utkanten av cellerna, breddas byggnaden då det
tilldelas cellen.

Figur 3.7: Borttagning av kanter som ligger utanför byggnadspolygonerna med dbuff =
3 (t.h.) och dbuff = 0 (t.v.).

3.3 Modellering av byggnader

Verktyget som tagits fram för modellering av byggnader låter användaren stega
igenom de byggnader som finns i det valda området. Den förädlade höjddatan
för den aktuella byggnaden och marktäcket som ligger precis under byggnaden
renderas. 3D-modellen byggs upp genom att klicka ut nyckelpunkter i höjddatan.
Nyckelpunkterna tilldelas samma höjd som den valda punkten i höjddatan.
Modelleringen utförs i följande steg:

• Utformning av byggnadens kontur.

• Utformning av takytor.

• Utformning och placering av takkomponenter (till exempel skorstenar).
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• Efterjustering av nyckelpunkter.

Kontur och takytor består av nyckelpunkter medan takkomponenter är friståen-
de och inte kan justeras i efterhand. Takkomponenter kan skalas, roteras och
justeras i höjdled innan de placeras ut.

3.3.1 Utformning av byggnadens kontur

Som nämnts tidigare formas byggnadens konturlinjer genom att klicka ut nyckel-
punkter i höjddatan. Byggnadens kontur är grunden för ytterväggarna. Medan
punkterna klickas ut ritas väggarna upp kontinuerligt genom att för varje ny
punkt skapa en rektangel mellan den nya punkten, föregående punkt och mot-
svarande positioner vid marknivå. För att skapa en sammanhängande yttervägg
bör konturutformningen avslutas på den första valda punkten.

3.3.2 Utformning av takytor

Det finns tre olika geometriska typer av takytor att välja mellan; kopplade fyr-
hörningar, fristående fyrhörningar och kopplade trianglar. Takytorna ritas upp
på samma sätt som konturen, användaren klickar ut nyckelpunkter som defi-
nierar formerna. För kopplade fyrhörningar ritas två trianglar upp mellan fyra
följande valda punkter. Skillnaden mellan kopplade och fristående fyrhörningar
är att för fristående fyrhörningar ritas även vertikala väggar upp längs fyrhör-
ningens utkanter. Kopplade fyrhörningar är därför till för ytor där alla hörn
sitter ihop med en av konturens ytterväggar eller med en annan takyta. Fri-
stående fyrhörningar används för upphöjda takytor som har vertikala väggar
som inte ingår i byggnadens kontur. Kopplade trianglar är precis som kopplade
fyrhörningar fast det ritas en triangel mellan tre följande punkter, dessa är till
för triangulära ytor.

3.3.3 Utformning och placering av takkomponenter

Det finns även tre typer av takkomponenter; kvadratiska, cylindriska och sfäris-
ka. Dessa skapas på det ställe i höjddatan som markören pekar på. När musen
förflyttas i höjddatan följer takkomponenten efter, och genom att klicka placeras
komponenten på aktuell punkt. Det går att rotera, skala och höja eller sänka
komponenten relativt punkten den befinner sig på.

3.3.4 Efterjustering av nyckelpunkter

När alla ytor och komponenter på modellen är placerade ser byggnaden skev ut.
Ytor som borde vara plana är buckliga och det uppstår hål mellan väggar och
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tak. Därför finns möjlighet att justera punkterna i efterhand. Punkterna kan
rätas upp horisontellt, vertikalt, till godtyckligt plan (definierat av de tre först
valda punkterna) eller i linje.

3.4 Beräkning av solinstrålning

Instrålningsberäkningarna implementerades i Java enligt Avsnitt 2.3. Alla vari-
abler som är oberoende av ytans egenskaper men beror av tiden beräknas i förväg
och sparas i raster där kolumner motsvarar minuten på dagen från midnatt och
raderna motsvarar dag på året från första Januari, se Figur 3.8. På detta sätt
blir det enkelt att hämta värden för en specifik tidpunkt. De värden som sparas
för varje tidpunkt är bland annat global horisontell instrålning, direkt instrål-
ning i solens riktning, diffus horisontell instrålning och solens riktning i x-, y-
och z-koordinater.

Figur 3.8: Dataraster med global horisontell instrålning för tre platser i Europa. Skift-
ningen i sidled som syns på våren och hösten beror på omställning till och från som-
martid.
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3.5 Skuggberäkningar

När potentialberäkningarna för specifika ytor ska utföras väljer användaren ut
de ytor som ska beräknas. För varje yta skapas en textur med 100x100 punkter
och för varje punkt skapas en skuggkarta som beskriver vid vilka tidpunkter
som punkten är synlig från solen. Skuggkartan genereras genom att för varje
tidssteg skapa skuggorna enligt Avsnitt 2.4 sett från solens position i riktning
mot byggnaden ytan tillhör. Z-testet utförs och de punkter på ytan som inte
ligger i skugga flaggas som synliga för den aktuella tidpunkten. Användaren
har möjlighet att välja hur stora tidsstegen för skuggkartan ska vara, både mi-
nutupplösning under dagen och dagupplösning över året. Ju kortare tidssteg
desto mer korrekt blir skuggkartan. Dock påverkas beräkningstiden markant.
Tidpunkter som utesluts när dag- eller minutsteget är större än 1 interpoleras
med nearest neighbour interpolering när beräkningar ska utföras.

Figur 3.9: Skuggkarta för en punkt på byggnaden. Vit pixel innebär att den är synlig
från solens position vid den tidpunkten.

När skuggkartorna har skapats finns all data som krävs för detaljerad solener-
gianalys. En approximativ årlig instrålning beräknas för ett molnfritt år som
visualiserar resultatet. Skuggkartorna sparas på ramminnet för eventuella vida-
re beräkningar.

Skuggfaktorn för diffus instrålning beräknas enligt ekvation 2.27 men endast
för de punkter på himlen som solen passerar. Vinkelfördelningen antas vara
densamma för resten av himlen. Detta skiljer sig från många andra verktyg som
istället skapar himmelskartor och på så vis tar hänsyn till synligheten över hela
himlen.

3.5.1 Hantering av stora datamängder

Om varje punkt på ytan ska tilldelas en skuggkarta för varje minut på året
blir det väldigt stora datamängder att hantera. Mängden data för att beräkna
skuggkartan blir snabbt ohanterlig om flera ytor ska beräknas. För tio byggnader
med fem ytor per byggnad blir antalet värden:

100 ∗ 100 ∗ 1440 ∗ 365 ∗ 5 ∗ 10 = 2, 628 ∗ 1011 (3.1)
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Om varje värde sparas som ett heltal (int) som både i java och GLSL (det
programmeringsspråk som används för att programmera direkt på hårdvaran i
grafikkortet) tar upp 32 bit landar det på 1,05 TB. Både ramminne och grafik-
minne ligger i storleksordningen 2-20 GB på moderna datorer. En skuggkarta
på minutupplösning är alltså orimlig. Om istället en upplösning på varannan
minut och endast var tjugonde dag under ett halvår (solen approximeras då till
att ta samma väg tillbaka under andra halvan av året) blir summan istället:

100 ∗ 100 ∗ 720 ∗ 9 ∗ 5 ∗ 10 = 3, 24 ∗ 109 (3.2)

detta motsvarar 12,96 GB. Det kanske kan hanteras av de bästa datorerna om
det implementeras på rätt sätt men datamängden ligger fortfarande utanför
rimliga gränser. Här uppstår ett dilemma. I GLSL finns inga datatyper som tar
upp mindre än 32 bit per värde [24]. Syftet från start var att utföra så mycket
av beräkningarna som möjligt på grafikkortet för att utnyttja dess kapacitet för
parallella beräkningar. Problemet löstes dock genom att i varje tidssteg plocka
ut datan från grafikkortet, konvertera den till bits i javas datatyp BitSet. I ett
BitSet består varje värde av endast en bit (1 eller 0). Varje värde tar heller inte
upp mer plats än en bit (hela BitSetet tar dock upp lite mer plats än antalet
värden i setet på grund av overhead, data som refererar till objektet i minnet).
Genom att spara värdena i BitSet kommer samma antal värden endast ta upp
lite drygt 405 MB vilket är en rimlig mängd även för något äldre datorer. Det lö-
ser alltså problemet med för stora datamängder. Dock förlängs beräkningstiden
markant av att data plockas ut från grafikkortet och konvertera till BitSet.

3.5.2 Val av skuggkartans upplösning

För det mest korrekta resultatet bör upplösningen på skuggkartan väljas så hög
som möjligt. Hur stor påverkan har då upplösningen på det slutliga resultatet?
Genom att titta närmare på två fall kan en bedömning göras. Det första fallet
som studeras är en skuggkarta med maximal upplösning på 1440x365 punkter
(varje minut på året, se Figur 3.9) Skuggkartan får då hög detaljrikedom och
varje tidpunkt i instrålningsrastret kan direkt kopplas till skuggkartan. Det and-
ra fallet är en upplösning på 720x9 (varannan minut, var tjugonde dag under
ett halvår, se Figur 3.10), i detta fall borde mycket information ha förlorats och
resultatet borde skilja markant från första fallet. Om skuggkartan för det andra
fallet öppnas i Photoshop och skalas upp med nearest neighbour interpolering
(samma interpoleringsprincip används i SAP) och sedan speglas horisontellt för
att täcka hela året (se Figur 3.11) blir resultatet förvånansvärt likt skuggkartan
i första fallet. I Tabell 3.1 jämförs den ackumulativa instrålningen för de båda
fallen.

Figur 3.10: Skuggkarta för samma punkt som i Figur 3.9 med mycket lägre upplösning.
Genom att generera skuggkartan för var tjugonde dag under ett halvår består den av
endast nio rader (motsvarande nio dagar på året).
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Figur 3.11: Jämförelse av skuggkartor i olika upplösning, den nedre kartan är interpo-
lerad från Figur 3.10 i Photoshop.

Genom att använda den låga upplösningen för skuggkartan kan beräkningsti-
den alltså minskas till nästan en hundradel av vad den var och datamängden
blir samtidigt mycket mer lätthanterlig. Interpoleringen gör att resultatet un-
derskattas en aning men den relativa skillnaden underskrider 3 %. Vilken upp-
lösning som är optimal är svårt att säga men känslighetsanalysen visade att hög
minutupplösning är viktigare än hög dagupplösning, varför en upplösning på
720x9 valdes som jämförelse.

Årlig clear-skyinstrålning [kWh/m2]

Punkt Högupplöst Lågupplöst Relativ skillnad

1 1713 1674 -2,28 %
2 1680 1630 -2,98 %
3 1297 1281 -1,23 %

Tabell 3.1: Jämförelse av ackumulerad årlig clear-skyinstrålning [kWh/m2] mellan hög-
och lågupplöst skuggkarta.

3.6 Mätning av instrålning

För att validera instrålningsberäkningarna i SAP sattes fyra mätare upp på ta-
ket av Lägerhyddsvägen 5 (den mittersta av de tre villorna bredvid beachvolley-
bollplanerna vid Ångströmslaboratoriet). Även en filmkamera som övervakade
mätarna sattes upp för visuell validering och för att se om mätarna skuggades
eller om det var molnigt. Mätdata samlades in mellan 21 maj kl 14:15 och 26
maj kl 10:50. Mätarna ställdes in på minutmätning och mätte den momentana
instrålningen varje hel minut.
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4. Validering

I detta kapitel valideras både skapandet av 3D-modeller och instrålningsberäk-
ningarna.

4.1 Validering av 3D-modeller

För att kunna utföra en bra validering av skapade 3D-modeller måste exakta
inmätningar av modellerade byggnader göras. Tillgång till sådana eller möjlighet
att utföra exakta mätningar fanns inte. Viktigt att notera är att endast höjddata
och byggnadspolygoner inte bidrar med tillräckligt mycket information för att
skapa helt korrekta 3D-modeller. Dels på grund av felmätningar som diskuteras
i Avsnitt 3.2 och dels på grund av att datan kan beskrivas som 2,5-dimensionell
(2,5D) och inte 3D. Med 2,5D menas att det finns fullständig information om
positioner i horisontalled (2D) men i vertikalled finns endast höjdinformation
sett uppifrån (+0,5D), utstickande objekt som balkonger och terrasser blir därför
näst intill omöjliga att återskapa utifrån endast LiDAR-data. Skillnaden mellan
byggnadspolygonerna och byggnadens form i höjddatan som redan diskuterats
i Avsnitt 3.2.2 och illustreras i Figur 4.1 undersöktes närmare.

Genom att exportera byggnadspolygonerna som kml (ett format som ofta an-
vänds för att lagra geografiska koordinater) och ladda in i Google Earth upptäcks
samma avvikelse mellan polygonerna och ortofotot i Google Earth, se Figur 4.2.
En trolig orsak är takkanten som sticker ut utanför fasaden. Ett val måste där-
för göras om antingen takytorna eller fasaderna ska modelleras mest korrekt. Ur
ett solenergiperspektiv är takytorna i de flesta fall mest intressanta. I dagsläget
ritas de råa byggnaderna upp efter byggnadspolygonerna, fasaderna prioriteras
alltså, i Avsnitt 7 ges förslag på hur det kan ändras.

När det gäller korrektheten i formen på byggnaden i övrigt beror det helt på
användarens noggrannhet under modelleringen och inte minst användarvana
av verktyget. Det finns många små knep i modelleringsprocessen som gör stor
skillnad i resultatet. Byggnaden som valdes för mätningar (Lägerhyddsvägen 5)
modellerades i SAP tillsammans med omkringliggande byggnader. Genom att
jämföra hur skuggorna faller på taket vid en specifik tidpunkt i videoklippet med
samma tidpunkt i SAP kan en (om än subjektiv) bedömning av den resulterande
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Figur 4.1: Enligt den råa höjddatan (brun) sträcker sig byggnaden utanför byggnads-
polygonen (gul).

modellen göras, se Figur 5.1. I slutändan handlar det om vad som anses vara bra
nog utan att vara så pass detaljerad att beräkningstiderna påverkas för mycket.

4.2 Validering av instrålningsberäkningarna

De grundläggande instrålningsberäkningarna för GgH , GbN och GdH beräkna-
des i SAP med Uppsalas koordinater och en altitud på 10 som inparametrar.
Beräkningen gjordes från 21 maj kl 00:01 till 27 maj kl 00:00 (för att täcka
in tidsintervallet för insamlad mätdata). Beräkningarna upprepades med hjälp
av PV_LIB, ett Matlab-plugin utvecklat för solenergiberäkningar. I PV_LIB
finns en funktion som utifrån longitud, latitud och altitud beräknar GgH , GbN

och GdH för angivet tidsintervall enligt Ineichens metod. Resultaten från båda
programmen redovisas i Figur 5.2 och mer i detalj i Figur 5.3.

De fullständiga instrålningsberäkningarna validerades också med insamlad mät-
data. Mätarna placerades ut på taket enligt Figur 4.3. Där visas även placeringen
av punkterna för datainsamling i SAP. Placeringen i SAP gjordes för hand uti-
från insamlade bilder. Samtliga resultat visas i Figur 5.4. Mätdata samlades in
under två mätperioder; 21-27 maj samt 28 maj till 14 juni. Under den första
mätperioden inträffade ingen klar dag men klaraste dagarna var 23/5 och för-
middag 24/5. Mer detaljerade grafer från dessa dagar hittas i Figur 5.5. Under
den andra mätperioden var den 12 juni nästan helt klar och mätdata från den
dagen hittas i Figur 5.6.
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Figur 4.2: Även i Google Earth täcks inte hela takytorna av polygonerna.

Figur 4.3: Placeringar av mätare och beräkningspunkter. Beteckningarna identifierar
vilken mätare som satt var. Punkterna i 3D-modellen placerades för hand och kan
avvika från dess placering i verkligheten.
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5. Resultat och diskussion

Då syftet med arbetet var att ta fram en metodik och mjukvara består resulta-
tet i huvudsak av verktyget SAP. Programmets funktioner och dess arbetsflöde
beskrivs i Appendix B. Här redovisas även resultat från valideringen och jäm-
förelsen med befintliga verktyg.

5.1 Resultat från validering

I Figur 5.1 jämförs hur skuggorna faller i verkligheten med hur de faller på
samma tidpunkt i SAP. I grova drag ser de ut att stämma väl överens med
verkligheten. I det översta bildparet faller skuggan från skorstenen nästan iden-
tiskt med motsvarande skugga i SAP. I det mittersta bildparet börjar skuggan
från trädet krypa in från vänster både i verkligheten och i SAP. Däremot täcker
den en större del av taket i verkligheten och denna skillnad har troligen flera
orsaker. Delvis beror det på att byggnadspolygonerna inte är heltäckande vilket
gör att hustaket får mindre utsträckning i SAP. Delvis beror det på att höjd-
datan samlades in för nästan fyra år sedan och vegetation växer och förändras
med tiden. I det nedersta bildparet stämmer skuggorna relativt väl överens dock
sträcker sig skuggan från övre skorstenen längre i SAP. Detta beror återigen på
att takets utkanter är felaktiga men även på att skorstenen modellerats aningen
för hög.

I Figur 5.2 och Figur 5.3 visas valideringen av de grundläggande clearskyberäk-
ningarna mot PV_LIB. En tidsförskjutning är tydlig i Figur 5.3 som framförallt
syns i början av dagen och minskar mot slutet av dagen. Skillnaden kan härledas
till att implementeringen i PV_LIB tar hänsyn till lufttryck och ljusbrytning i
atmosfären (utifrån altituden) när timvinkeln och zenitvinkeln beräknas vilket
implementeringen i SAP inte gör. I övrigt stämmer modellerna bra överens.

I Figur 5.4 och Figur 5.5 jämförs mätdata med data från SAP insamlade 21-27
maj. Tiderna för soluppgång och solnedgång verkar stämma väl överens med
verkligheten. Under denna mätperiod påträffades ingen klar dag och clear-
skyberäkningarna blir därför svåra att jämföra. Dock verkar skuggningen ske
vid rätt tidpunkter för mätare 14a4 och 1471 i Figur 5.5. I Figur 5.6 visas mät-
data från den klaraste dagen under den andra mätperioden. På grund av väldigt
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Figur 5.1: Validering av hur skuggorna faller in på byggnaden vid tre olika tidpunkter;
kl 13:55 21 maj, kl 17:32 21 maj samt kl 07:50 23 maj.

små fluktuationer i mätdatan bedöms denna dag vara i princip helt klar med
undantag för en kortare period på kvällen. Under den dagen är de beräknade
värdena näst intill identiska med motsvarande mätvärden och skuggningen av
mätare 1471 inträffar vid de rätta tidpunkterna. Detta innebär att modellen i sin
helhet ger bra resultat. Även instrålningen under den skuggade perioden stäm-
mer väl överens vilket tyder på att modellerna för diffus och markreflekterad
instrålning i sig ger bra uppskattningar.

5.2 Jämförelse av metodik och funktionalitet

SAP har jämförts med verktygen i ArcGIS och Ecotect Analysis samt metoden
från Siepel et al med avseende på metodik, funktionalitet, beräkningstid och
resultat (resultat och beräkningstid jämfördes endast med ArcGIS). Nedan följer
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Figur 5.2: GgH (blå), GbN (grön) och GdH (röd) från 21 till 27 maj beräknat i SAP
(streckat) och PV_LIB (heldraget). I denna översiktsbild ser kurvorna ut att följa
varandra väl.

Figur 5.3: GgH (blå), GbN (grön) och GdH (röd) för 23 maj beräknat i SAP (streckat)
och PV_LIB (heldraget). Vid en närmare granskning syns en tidsförskjutning som
är större på förmiddagen och minskar under dygnet. Samma mönster gäller alla tre
kurvor.

en sammanfattning av de olika metodikerna.

Metodik SAP

1. Tidskartor skapas för direkt och diffus instrålning.

2. Ytor väljs för beräkningar, tidskartor med infallsvinklar skapas.

3. Tidpunkterna stegas igenom med angiven tidsupplösning.

(a) Skuggor genereras från solens aktuella position.

(b) Skuggorna projiceras på valda ytor, datan plockas ut från grafikkor-
tet.
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Figur 5.4: Mätvärden(i rött) och motsvarande clear-skyvärden beräknade i SAP (blått)
insamlade 21 till 27 maj.

(c) Punkter på ytorna flaggas som synliga eller skuggade i tidskartor.

4. De lagrade skuggkartorna tillsammans med de förberäknade tidskartor-
na möjliggör effektiva intrålningsberäkningar, både momentant och över
angivna tidsintervall för samtliga punkter på valda ytor.

Metodik Siepel et al.

1. Tidskartor skapas för direkt och diffus instrålning.

2. En punkt väljs i realtid.

(a) Tidskarta med infallsvinklar skapas för ytan som punkten tillhör.
(b) Ackumulerad instrålning utan hänsyn till skuggning beräknas för

ytan.
(c) Skuggkarta (himmelskarta) skapas för vald punkt vid behov.

3. Punktens normalriktning kan roteras oberoende av den tillhörande ytans
lutning samtidigt som instrålningsberäkningarna uppdateras.
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Figur 5.5: Mätvärden(i rött) och motsvarande värden beräknade i SAP (blått), urklipp
23 till 25 maj.
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Figur 5.6: Mätvärden(i rött) och motsvarande värden beräknade i SAP (blått) insam-
lade 12 juni.
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Metodik Ecotect

1. Tidsintervall anges av användaren.

2. Himmelskartor med ackumulerad direkt och diffus instrålning skapas.

3. Himmelskartor med infallsvinklar skapas för varje yta.

4. Punkterna på ytan stegas igenom.

(a) Skuggkartor (himmelskarta) skapas för aktuell punkt.

(b) Himmelskartorna adderas och multipliceras för beräkning av acku-
mulerad instrålning under vald tidsperiod.

5. För instrålning över ett annat tidsintervall måste beräkningarna startas
om.

Metodik ArcGIS (utförs på höjdraster i 2D)

1. Tidsintervall anges av användaren.

2. Himmelskartor med ackumulerad direkt och diffus instrålning skapas.

3. Punkterna i rastret stegas igenom.

(a) Lutningen beräknas relativt omkringliggande punkter.

(b) Himmelskarta med infallsvinklar skapas för varje punkt.

(c) Skuggkartor (himmelskarta) skapas för aktuell punkt.

(d) Ackumulerad instrålning beräknas för aktuell punkt.

4. För instrålning över ett annat tidsintervall måste beräkningarna startas
om.

I Tabell 5.1 visas resultatet av jämförelsen i funktionalitet. Notera att analys-
verktygen i ArcGIS jobbar med höjdraster och inte färdiga 3D-modeller.

Jämförelse av funktionalitet

Funktion SAP Siepel ArcGIS Ecotect

Momentan instrålning x x x x
Ack. instr. över tidsintervall x x x x
Ack. instr. över tidsfönster x x - -
Använder tidskartor x x - -
Använder himmelskartor - (x) x x
Lagrar skuggkartor x - - -
Komplett skuggkarta - x x x

Tabell 5.1: Skillnad i funktionalitet för SAP, Siepel, ArcGIS och Ecotect.
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Jämförelse av beräkningstider

Tid (medel) Punkter Tid/punkt

SAP 26,49 s 89 565 0,296 ms
ArcGIS 34,80 s 21 288 1,639 ms

Tabell 5.2: Jämförelse av beräkningstider mellan SAP och ArcGIS.

Trots mycket skilda beräkningsmetoder i SAP och ArcGIS gjordes en jämförelse
i beräkningstid mellan de bägge programmen. För detaljerad information om hur
jämförelsen gick till se Appendix A. Resultatet redovisas i Tabell 5.2.

Resultatet tyder på att den föreslagna metoden är betydligt snabbare än verk-
tyget i ArcGIS då fler punkter har beräknats på kortare tid i SAP. Dock är
en rättvis jämförelse svår att göra då metoderna skiljer sig såpass mycket åt. I
ArcGIS beräknas lutningen i varje punkt relativt närliggande punkter och det
är ovisst ifall lutningarna är beräknade i förväg eller om de beräknas varje gång
verktyget används. Om det senare är fallet kan det vara en av anledningar-
na till varför beräkningarna i ArcGIS tar längre tid. Det är en av fördelarna
med väldefinierade 3D-modeller att alla punkter som tillhör en yta kan tillde-
las samma lutning. Då SAP i nuläget endast beräknar clear-skyinstrålning och
ArcGIS tar med molnighet i beräkningarna ansågs en jämförelse av resultatet
från instrålningsberäkningarna irrelevant.

Det är viktigt att ha i åtanke att någon 3D-modellering inte behöver göras i
ArcGIS, endast några konverteringar från LAS till multipoint och raster behövs
innan solenergianalysen kan utföras. Medräknas tidsåtgången för skapandet av
modeller i SAP blir resultatet att SAP är betydligt långsammare. En jämförelse
med Ecotect Analysis hade varit mer relevant då båda programmen analyserar
färdiga 3D-modeller.

5.3 Diskussion 3D-modeller

Framtagning av väldefinierade 3D-modeller med LiDAR-data som utgångspunkt
är en komplex vetenskap men utifrån de uppsatta kraven måste resultaten ändå
betraktas som lovande. Om de krav som ställdes i Avsnitt 2.2 punktas upp kan
en bedömning göras av hur bra kraven uppfylldes.

1. En minimering av antalet polygoner.

2. En varierande detaljrikedom med hög detaljnivå där det krävs och lägre
nivå där det är lämpligt.

3. Noggrant beräknade normaler.

Ett antal åtgärder har vidtagits för att minimera antalet polygoner, för det första
infördes ett separat marktäckeraster med 2 meter mellan punkterna. Detta bör
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ha ytterst liten påverkan på resultaten då marktäcket sällan har branta kanter
eller bidrar till skuggningen. I mer kuperad terräng kan det dock göra skillnad.
När vegetationen separerades från byggnaderna gjordes också åtgärder för att
minimera antalet polygoner. Detta görs genom att endast punkter 2 meter ovan
mark klassas som vegetation. Då rensas många lägre objekt som bilar, buskar
och staket bort - ännu färre polygoner. Även elimineringen inom byggnaders
närområde och av areor mindre än tröskelvärdet har en bidragande effekt. Detta
väntas inte heller påverka resultatet markant då låga objekt endast skymmer
ytor som generellt är ointressanta för solenergi (den lägre delen av fasaden) och
vegetationsklassade områden med liten area kan vara lyktstolpar eller vägskyltar
som även de har begränsad påverkan på resultatet.

En varierad detaljrikedom har åstadkommits dels genom ovan nämnda åtgärder
(som minskar detaljrikedomen på avstånd från intressanta ytor där behovet
är lågt) och dels genom implementering av modelleringsverktyget (som skapar
en bättre representation av verkligheten när beräkningspunkterna). Verktyget
möjliggör relativt exakta och väldefinierade former på byggnaderna där kravet
på detalj är som högst.

En av de större fördelarna med SAP jämfört med till exempel ArcGIS är att
plana ytor blir plana. Istället för att beräkna lutningen i varje punkt relativt när-
liggande punkter kan normalerna snabbt beräknas direkt under modelleringen
då ytorna endast består av sina hörnpunkter. Med hjälp av justeringsverktyget
görs ytterligare förfining av normalerna.

Dock kvarstår ett antal svagheter i metodiken. Den mest markanta är att bygg-
nadsmodellernas former främst beror på hur väl modelleringen utförs. Detta
är dock svårt att undvika. Det är lätt att missa detaljer, se till exempel det
uppstickande glasfönstret och gången som inte modellerats i Figur 4.3. Modelle-
ringen utgår ifrån byggnadspolygonerna istället för takytans utbredning. Detta
är en av orsakerna till skuggskillnaderna i Figur 5.1. Förslag på hur detta skulle
kunna åtgärdas ges i Avsnitt 7. Maximala arean för rendering är i nuläget 10
hektar (anpassat efter den dator som programmeringen utfördes på). Det vore
önskvärt att kunna rendera ännu större områden. Det finns helt klart utrymme
för att ytterligare minska polygonantalet. Vegetationen är oftast det som sät-
ter gränsen. Den renderas fortfarande i samma höga upplösning som rådatan.
Genom att halvera eller dela upplösningen på fyra kan stora optimeringar göras.

5.4 Himmelskartor eller tidskartor?

Vad blir då konsekvensen av att endast skapa skuggkartan i tidsdomän? Den
mest uppenbara skillnaden är att tidskartan inte ger information om hela him-
len utan endast de punkter som solen passerar. För just clear-skyberäkningar
antas detta inte ha alltför stor påverkan. Informationen finns där den som mest
behövs. Den direkta instrålningen är av mycket större betydelse än den diffusa
instrålningen, se Figur 5.3. Avvikelsen ökar dock för ytor som lutar bort från
solen då det saknas information för en större del av ytans synfält samtidigt som
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andelen diffus instrålning blir högre. Dessa ytor är däremot sällan intressanta
ur solenergiperspektiv.

Om modellen ska ta hänsyn till molnighet (antingen genom att simulera mol-
nighet eller med hjälp av historisk instrålningsdata som görs om till så kallat
clearness-index) kan dock avvikelsen bli betydande. När den diffusa instrålning-
en står för en allt större del av den totala instrålningen kommer en felaktig
skuggfaktor att påverka resultatet signifikant. Resultaten i Figur 5.6 pekar dock
på att även den diffusa instrålningen är väl modellerad.
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6. Slutsats

Verktyget som skapades för modellering kan tillämpas för att ta fram 3D-
modeller som är väl anpassade till användningsområdet. Resultatet är dock
beroende av hur noggrann användaren är. Ser man till hela 3D-miljön finns
fortfarande mycket utrymme för optimering, framförallt när det gäller minime-
ring av polygoner men även andra aspekter.

De grundläggande instrålningsberäkningarna som beräknas i SAP verkar stäm-
ma väl överens med samma metod i PV_LIB. De fullständiga beräkningarna
på plan med godtycklig orientering ser ut att ge en bra uppskattning av både
den totala clear-skyinstrålningen och den diffusa instrålningen.

Solenergianalysen kan producera bra resultat för clear-skyberäkningar. Hur mo-
dellen klarar av att simulera molnighet med hjälp av clearness-index bör där-
emot undersökas närmare. Gissningsvis kommer resultaten då att avvika mer
från verkligheten på grund av en högre andel diffus instrålning och bristen på
information i skuggkartorna.

Beräkningstiderna ser lovande ut även om en jämförelse med ArcGIS är orättvis
på grund av väldigt skilda beräkningsmetoder. En rättvisare jämförelse skulle
kunna göras med Ecotect Analysis. Det är också högst troligt att det finns
ytterligare utrymme för optimeringar.
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7. Förslag på utveckling och vidare arbete

Det är många idéer som dyker upp under arbetets gång. Som med all annan
programvaruutveckling kommer verktyget aldrig att bli helt fulländat. Här är
några förslag på förbättringar som inte fick plats inom tidsramen för projektet.

• Att ytterligare minimera antalet polygoner, störst potential för optimering
finns för vegetationsrastret som också är flaskhalsen för att rendera större
områden.

• Skapa bättre modeller genom att inkludera hela takytan i byggnadsmo-
dellerna. Istället för, som nu, att definiera byggnaderna efter byggnadspo-
lygonerna skulle bättre modeller kunna skapas om hela takytan var med.
Detta skulle vara genomförbart genom att kombinera byggnadspolygoner
med byggnadsklassade punkter i LiDAR-datan. Byggnadsklassificeringen
visade sig stämma bättre än väntat och genom att skapa ett raster ut-
ifrån endast byggnadsklassade punkter skulle dessa kunna komplettera
byggnads-ID rastret där det behövs.

• Skuggfaktorn kan förbättras. Genom att beräkna högsta och lägsta ze-
nitvinkel skulle skuggfaktorn kunna viktas utifrån hur stor del och vilken
del av himlen som täcks in i skuggkartorna. På så vis skulle en bättre upp-
skattning av diffus instrålning göras utan att hela himmelskartan behöver
genereras.

• Att undersöka om en ännu större del av beräkningarna kan flyttas till gra-
fikkortet. Genom metoder som till exempel bitvisa operationer och smart
användning av minnes-utrymmet finns möjlighet att flytta fler delar av be-
räkningsmomentet till grafikkortet. Detta skulle kunna leda till ytterligare
optimering av beräkningstiderna.

• Implementera utplacering av solpaneler på analyserade ytor. På beräk-
nade ytor skulle solpaneler kunna placeras ut och både momentan och
ackumulerad produktion kan då beräknas för varje panel separat. Med
klimatdata skulle väldigt detaljerade beräkningar kunna utföras.

• Implementera stöd för väderdata och/eller simulering av moln i realtid.

• Med hjälp av ovan nämnda förbättringar skulle ett större systemperspek-
tiv kunna användas. Genom att beräkna produktionsförändringar över
större områden kan även elnätsanalyser göras.
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A. Jämförelse av beräkningstider mellan
SAP och ArcGIS

Detta appendix ger en mer detaljerad beskrivning av hur jämförelsen mellan
ArcGIS och SAP gick till.

I ett försök att efterlikna beräkningarna i SAP så mycket som möjligt användes
verktyget Points solar radiation med inparametrarna enligt Figur A.1. Samma
område markerades i SAP och samma ytor beräknades (totalt 12 ytor), se Figur
A.2.

Mätning av beräkningstiderna utfördes med samma dator och med samma pro-
gram och processer i bakgrunden enligt följande rutin; först utfördes beräkning-
arna tre gånger utan att mäta tiden för att värma upp processorn. Sedan mättes
tiden för samma beräkningar fem gånger efter varandra varefter medelvärden
räknades ut. Resultatet visas i Tabell A.1.

Jämförelse av beräkningstider [s]

Körning: 1 2 3 4 5 medel

SAP 35,00 35,00 35,00 33,00 36,00 34,80
ArcGIS 26,74 25,55 27,50 26,51 26,49 26,49

Tabell A.1: Beräkningstider för SAP och ArcGIS under fem körningar.

Enligt Figur A.2 utfördes beräkningar även på några mindre byggnader i Ar-
cGIS. Dessa togs inte med i SAP-beräkningarna. Det är även stor skillnad i
antalet beräknade punkter i båda fallen. Därför togs beräkningstiden per punkt
fram för en mer relevant jämförelse, se Tabell 5.2. Antalet beräknade punkter
i ArcGIS var 21 288. I SAP beräknades 12 ytor på 100x100 punkter vardera,
vilket adderas till 120 000 punkter. Då är även icke relevanta punkter som faller
utanför ytan i skuggtexturen medräknade. Även punkter som ligger under skor-
stenar och andra takkomponenter räknas med, se svarta områden i Figur B.4.
Antal relevanta punkter togs därför fram genom att räkna antalet nollskilda
punkter i slutresultatet. Dessa var 89 565 av 120 000.
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Figur A.1: Inställningar för instrålningsberäkningar i ArcGIS.
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Figur A.2: Område för beräkningar i SAP markerat med röd rektangel t.v. Område för
beräkningar (svartvitt) och beräknade punkter (färgat) i ArcGIS t.h.
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B. Arbetsflöde i SAP

Detta appendix beskriver programmets funktioner och hur det används i stora
drag.

När programmet startas visas grundfönstret där en arbetsmapp (workspace)
specificeras, där alla filer kommer att lagras. För enkelhetens skull bör de raster
som plockats ut från ArcGIS även de läggas i arbetsmappen, gärna i separat
undermapp. Innan inladdning av data måste ett nytt projekt skapas. Endast pro-
jektnamn anges och en undermapp i arbetsmappen skapas med samma namn,
där kommer projektfilerna sedan sparas. Sedan kan rastren från ArcGIS lad-
das in, alla filer väljs samtidigt och bland valda filer letar programmet efter
filnamn som innehåller ”ground”, ”elev” och ”id” för respektive mark-, höjd- och
byggnads-ID-raster. Alla tre filer måste finnas för att 3D-modellen ska kunna
byggas upp. När filerna har laddats in visas en bild av höjddatan enligt Figur
B.1. Byggnadskonturer och skog brukar gå att urskilja redan här. Nästa steg
är att förädla datan, detta görs genom att gå in på Edit → Refine Data. Efter
förädlingen visas det nyskapade klassificeringsrastret där vegetation, byggnader
och mark visas i olika gråtoner. Användaren kan nu markera ett område i bilden
som ska visas eller modelleras. Den maximala storleken på området är 10 ha (ett
område på cirka 310x310 m) för att inte generera för många polygoner, se Figur
B.2.

Figur B.1: Grundfönstret i SAP där höjdraster precis laddats in.
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Figur B.2: Höjdraster efter förädling med markerad yta.

Om modell-läget väljs kommer byggnaderna i det markerade området att stegas
igenom i den ordning de förekommer med start i övre vänstra hörnet. Genom
att gå till nästa byggnad utan att påbörja modelleringen flaggas byggnaden som
skippad. Har modellen påbörjats sparas byggnaden till fil när användaren går
vidare till nästa byggnad och den flaggas som bearbetad. Funktionerna i model-
leringsverktyget beskrivs närmare i Avsnitt 3.3. När Nyckelpunkterna sätts ut
tilldelas de en grupp för den geometrisk form de tillhör (kontur, kopplad fyrhör-
ning etc.) och punkter i den aktuella gruppen ritas upp i en annan färg, se Figur
B.3. Om användaren ångrar sig kan punkterna raderas i bakvänd ordning, den
senast tillagda punkten raderas först och så vidare. För att göra modelleringen
enklare kan användaren välja att dölja antingen rådatan eller modellen under
tiden. Om användaren stegar fram till en byggnad som redan modellerats lad-
das den färdiga modellen in och både rådatan och modellen visas. Den gamla
modellen kan i sedan inte ändras, börjar användaren modellera igen sparas den
nya modellen och den gamla raderas.

Väljs istället visnings-läget visas hela det markerade området. Byggnader som
inte modellerats eller som flaggats skippade ritas upp utifrån rådatan, modelle-
rade byggnader ritas upp utan rådata. På de modellerade byggnaderna kan ytor
väljas ut för solenergianalys. Upp till fem ytor åt gången (antingen takytor eller
fasader) kan väljas för generering av skuggkartor. Ytorna för varje generering
måste också tillhöra samma byggnad. Skuggkartorna genereras genom att låta
solen gå sin bana utifrån angivet tidsintervall med angivna tidssteg. Valda ytor
renderas i varsin 100x100 ruta på skärmen, rutorna är anpassade så att ytorna
ska täcka upp så stor del av rutan som möjligt, se Figur B.4.

När skuggkartorna genererats beräknas en approximativ ackumulativ clear-
skyinstrålning över året samtidigt som skuggkartorna sparas på ramminnet.
Eftersom all data nu finns tillgänglig och genom att behålla datan på ram-
minnet finns möjligheter att snabbt simulera clear-skyinstrålning på valda ytor
antingen momentant eller mellan specifika tidpunkter med upp till minutupp-
lösning. Användaren har möjlighet att markera ett område i instrålningsrastret
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Figur B.3: Modell-läget i SAP. Kuber ritas upp där nyckelpunkter har placerats. Grö-
na kuber tillhör den aktuella gruppen, röd kub är senast utsatta punkt i den aktuella
gruppen och orangea kuber tillhör annan grupp.

(till exempel eftermiddagar under sommarmånaderna) och beräkna instrålning-
en för just det tidsfönstret, se Figur B.5 och B.6. Användaren kan även föra
musen över ytan för att visa ackumulerad instrålning över tidsperioden för den
aktuella punkten.
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Figur B.4: Valda ytor renderas i varsin 100x100 ruta i nedre vänstra hörnet när skugg-
kartorna genereras. I detta exempel är tre ytor valda.

Figur B.5: Ackumulerad instrålning under valt tidsfönster (eftermiddag).
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Figur B.6: Ackumulerad instrålning under valt tidsfönster (förmiddag).
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