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Projekt nr 1 - Przestrzenne analizy w modelu wektorowym i
rastrowym na poziomie regionalnym

Obszar (AOI-Area of Interest) oraz cel analizy
Obszarem analizy jest województwo małopolskie (Rys. 1.)

Celem analizy jest wybór obszarów na potrzeby lokalizacji nowej zabudowy.

Warunki lokalizacji:

• teren płaski

• ekspozycje południowe

• im wyżej tym lepiej

• im dalej od wód tym lepiej 

• im bliżej zabudowy tym lepiej

• teren niezabudowany, nie pokryty wodą, nie podmokły



Rys. 1. Obszar analiz - Kraków

Dane i metodyka
Dane dotyczące użytkowania terenu pochodziły z projektu Urban Atlas [1] oraz SRTM [2].

Wykonanie analizy przestrzennej wymagało ujednolicenia układu współrzędnych PUWG 92, 
EPSG:2180. 

UA oryginalnie ma CS EPSG: 3035, ETRS89/LAEA Europe.

SRTM oryginalnie ma CS geograficzny: EPSG:4326 – WGS84.

Ponadto wydzielono: zabudowę i wody po uprzednim zamienieniu kodów z formatu: string na 
integer, za pomocą SQL (wykonano na ćwiczeniach) (Rys. 4.).

Warstwa zabudowy znajduje się na rysunku (Rys. 5.), a warstwa wody na rysunku (Rys. 6.).

NMT w postaci 3 rastrów zostało utworzone automatycznie z wykorzystaniem funkcji: Raster-
Merge (Rys. 7.).

Schemat analizy w Graphical Modelerze znajduje się na (Rys. 8.). 



Rys. 2. Dane z Urban Atlas, miasto: Kraków [1]

Rys. 3. NMT – SRTM – 4 obrazy



Rys. 4. Zamiana code_2018 na code_2018_int (ostatnia kolumna)

Rys. 5. Warstwa zabudowy



Rys. 6. Warstwa wody

Rys. 7. NMT scalony z wykorzystaniem funkcji: Raster-Merge



Rys. 8. Schemat analizy

Wyniki
Tu należy opisać wyniki, wraz z 2 wariantami (zmiana jakiegoś parametru), (Rys. 9.). Na przykład.

Na Rys. 9. pokazano porównanie wyniku analizy przy przyjęciu warunku: wysokość > 500 m  
(wariant 1, red) z wynikiem przy przyjęciu warunku: wysokość >400m (wariant 2, magenta). W 
wyniku analizy w wariancie 1 uzyskano niewielki obszar spełniający przyjęte kryteria na południu 
analizowanego obszaru (Rys. 10., Rys. 11.).



Rys. 9. Wynik – wariant 1 (red) niewielki obszar na południu, wariant 2 (magenta)

Rys. 10. Wynik – wariant 1,  zoom



Rys. 11. Wynik – wariant 1, wariant 2 - zoom

Wnioski
Tu należy krótko podsumować wyniki. Na przykład. Przyjęte początkowo kryteria lokalizacji nie są
możliwe do spełnienia na analizowanym obszarze. Jeśli plan wyboru danej lokalizacji zostanie 
podtrzymany konieczna jest modyfikacja kryteriów, możliwa do przeprowadzenia interaktywnie, w 
szybki sposób z wykorzystaniem „graficznego modelera” w QGIS. 

Projekt nr 2 - Harmonizacja danych przestrzennych na 
potrzeby IIP (Infrastruktury Informacji Przestrzennej)

Obszar (AOI-Area of Interest) oraz cel analizy
Celem analizy było porównanie danych z różnych źródeł pod kątem geometrii i atrybutów.

Rys. 12. Obszar analiz

Dane i metodyka

Dane

Dane obejmowały:



• Sieć rzeczną -  BDOO BDOT10k i MPHP

• Mapy zagrożenia powodziowego – Hydroportal, Geoportal

• Budynki 3D – Geoportal

Metodyka

Etapy analizy:

1. Analiza sieci rzecznej BDOO BDOT10k i MPHP

2. Analiza mapa zagrożenia powodziowego Geoportal, Hydroportal

3. Analiza budynków 3D w strefie zagrożenia powodziowego

Wyniki

Rys. 13. Sieć rzeczna BDOO



Rys. 14. Sieć rzeczna BDOT10k

Rys. 15. Sieć rzeczna MPHP



Rys. 16. Porównanie przebiegu rzeki Prądnik (Białucha) BDOO, MPHP, BDOT10k

Rys. 17. Tabela atrybutów MPHP



Rys. 18. Tabela atrybutów BDOT10k



Rys. 19. Tabela atrybutów BDOO

Rys. 20. MPHP – Prądnik



Rys. 21. BDOT10k - Białucha

Rys. 22. BDOO - Białucha

Komentarz dotyczy geometrii oraz atrybutów rzek z trzech źródeł…..



Rys. 23. Mapa zagrożenia powodziowego Geoportal

Rys. 24. Mapa zagrożenia powodziowego Hydroportal

Komentarz…..

Rys. 25. Wizualizacja budynków 3D w strefie zagrożenia powodziowego

Wnioski



Literatura
Wykorzystane materiały, książki, publikację, strony internetowe.

[1] Urban Atlas 2017 - https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
[2] SRTM

Stronom internetowym można nadawać nazwy własne np: Urban Atlas.
Odwołanie do literatury można zrobić podając nr (automatycznie wstaw odsyłacz - [1], lub pisząc 
(Urban Atlas 2017).
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