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 OMSZ: 124 + 141 földfelszíni automata állomás (NOS)

 10 perces automata adatok lekérdezése és gyűjtése 10 

percenként

 köztes adatbázis: felhasználók elől zárt „nyers” adatok

 további származtatást a Központi Adatbázis végzi

 kp-i adatgyűjtő szg. és gKTX: elsődleges ellenőrzés



gKTX (NOS)

 saját automata adatok + vizuális észlelések

 1 perces adatok grafikus megjelenítése

 elvégzett feladatok (gyűjtés, továbbítás) ellenőrzése, 

naplózása, kijelzése; szervizüzenetek (nosservice)

 adatátvitel kezdeményezés 10 percenként központi 

adatgyűjtő szg. felé

elsődleges ellenőrző eszköz



1. Elsődleges szűrés (NOS)

 elvégzett feladatok ellenőrzése

 tapasztalati határértékek meghaladása (méréshatár hiba, eltérés, fx/fs)

 eredmény:

 „eldob” (adathiány)

 megtart, de jelez

2. Másodlagos szűrés (INDA)

 tüskekeresés (irreális mérési adat)

 óránként 2x

 eredmény listázása

 opciók: elfogad/javít

Szűrési eljárások



Az adatellenőrzés színtere: 

OMSZ Központi Meteorológiai Adatbázis

 teljes adatbázis: napi 144 adat/állomás

 adatszolgáltatás, statisztikák

 hibás/hiányzó adat: javítás, pótlás

 kétszintű ellenőrzés: napi és havi

 INDA programok használata 

 jogosultságok (SZO, IAO, FMO)

 napi tevékenység:

mérőhálózat működési állapota

automata adatok elérhetősége (mennyiség)

mérési paraméterek megbízhatósága (minőség)



Napi szintű adatellenőrzés

1.  mérőhálózat működési állapota

 működési zavar/meghibásodás:

 hiba okának felderítése

 kísérlet a mihamarabbi elhárításra/elháríttatásra

 távrezet; érzékelő gyűjtésének ideiglenes leállítása

 karbantartás: telefonos kapcsolat

2.  adatok elérhetősége (mennyiség)

 adatlétezés

 NOS monitor: NOSAWS, NOSOBS adatok állapota, mennyisége, frissülés ideje

3.  megbízhatóság (minőség)

 automatikus eljárással szűrt hibák javítása vagy elfogadása

 táblázatos, grafikonos és térképes megjelenítés



1. működési állapot

karbantartás



1.  mérőhálózat működési állapota

 működési zavar/meghibásodás:

 hiba okának felderítése

 kísérlet a mihamarabbi elhárításra/elháríttatásra

 távrezet, érzékelő gyűjtésének ideiglenes leállítása

 karbantartás: telefonos kapcsolat

2.  adatok elérhetősége (mennyiség)

 adatlétezés

 NOS monitor: NOSAWS, NOSOBS adatok állapota, mennyisége, frissülés ideje

3.  megbízhatóság (minőség)

 automatikus eljárással szűrt hibák javítása vagy elfogadása

 táblázatos, grafikonos és térképes megjelenítés

Napi szintű adatellenőrzés



2. adatok 
elérhetősége 
(mennyiség)

adatlétezés



2. adatok elérhetősége (mennyiség)

adatlétezés



1.  mérőhálózat működési állapota

 működési zavar/meghibásodás:

hiba okának felderítése

kísérlet a mihamarabbi elhárításra/elháríttatásra

 távrezet, érzékelő gyűjtésének ideiglenes leállítása

 karbantartás: telefonos kapcsolat

2.  adatok elérhetősége (mennyiség)

 adatlétezés

 NOS monitor: NOSAWS, NOSOBS adatok állapota, mennyisége, frissülés ideje

3.  megbízhatóság (minőség)

 automatikus eljárással szűrt hibák javítása vagy elfogadása

 táblázatos, grafikonos és térképes megjelenítés

Napi szintű adatellenőrzés



3. megbízhatóság 

(minőség)



3. megbízhatóság (minőség)



3. megbízhatóság 

(minőség)



3. megbízhatóság (minőség)



3. megbízhatóság (minőség)



3. megbízhatóság (minőség)





. Milota



 elvárás: teljes adatbázis

 cél: minél kevesebbet kelljen pótolni

 elv: csak akkor, ha az adat már biztosan nem érkezik meg!

 pótlás végeztével: grafikus ellenőrzés

Módszer:

 néhány 10perces adat: kézzel (napi szintű)

 eljárás: állomás saját adata + környező állomások

 csapadék: mindig kézzel

 órás vagy hosszabb időintervallum: automatikus eljárással (lineáris interpoláció)

 eljárás: környező 5 állomás átlagos pillanatnyi adata az állomás saját meglévő 

adatához igazítva

 szükséges: jó minőségű kezdeti és végi adat

Havi szintű adatellenőrzés: pótlás



havi szintű adatellenőrzés: pótlás



Köszönöm a figyelmet!


