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Bevezetés
• Adatellenőrzés, miről is szól ez a tevékenyég?

• Műszer  Állomás  Állomáshálózat



Gyűjtőszerver

• Állomás adatgyűjtőjéről mért értékek a gyűjtőszerverre kerülnek

• Automatikus szűrések

• Értékek, kiszűrt értékek, további információk elérése

• Beállítások eszközölése, újraindítás stb.



Szerviz adatbázis
• Gyűjtőszervereken futó automatikus szűrések beállítása például

• Szélsőértékek figyelése

• Időbeli változás (állandóság, ugrás) ellenőrzése

• Összefüggések (pl.: szélsebesség és széllökés)



OMSZ Központi Adatbázis és az INDA

• Gyűjtőszerver  Központi Adatbázis

• Központi Adatbázisból

• Szolgáltatások

• Modellek kezdeti feltétel mezői

• HAWK  térképek  weboldal

• Központi Adatbázishoz tartozó felület INDA



Interactive Network Database Access INDA

• Programokból áll

• pl.: értékek táblázatos, térképes, grafikonos megjelenítése, 

statisztikák elérése

• Adatellenőrzési Osztály általánosan, napi szinten használja

• mennyiség és minőség

• ha  akkor  további információk  következtetések 

teendők



Csapadékellenőrzés

Radarkép – AO 

2022.05.24. 23:15 UTC-kor
Synop és Radar 24 órás csapadékösszeg

2022.05.25. 06 UTC 



Sugárzás ellenőrzés
• Speciális feladat

• Excel makrók

• Naponta, állomásonként

• Burkológörbék

• Napi menet, tendenciák

Globálsugárzás ellenőrző makró (részlet) 2022.06.10.

UV sugárzás ellenőrző makró (részlet) 2022.06.10.

Sugárzás komponens ellenőrző makró (részlet) 2022.06.10.



Dokumentációs rendszer

• Hibák feljegyzése

• Tájékoztatás, értesítés

• Hibák nyomon követése

• Statisztikák



Rekord

Fővárosi, országos napi rekord hírek

a met.hu weboldalról



MetAdat ellenőrzés

• Hagyományosan mért, elektronikusan kommunikált napi csapadékösszeg 

értékek

• elsősorban térképes ellenőrzése

• megjelenítő felületek, programok segítségével

• www.met.hu/metesz/terkep/

• www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/megfigyeles/metesz/

• Kapcsolódó témakör: észlelések

• https://71net300.met.hu/metesz/

http://www.met.hu/metesz/terkep/
http://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/megfigyeles/metesz/
https://71net300.met.hu/metesz/


További AO által ellenőrzött rendszerek

• Autoszondázó rendszer

• LINET rendszer

• Cseppspektrummérők

LINET felület (részlet) 2022.06.23.

Cseppspektrummérők felülete (részlet) 2022.06.22.

Autoszondázó rendszer felülete (részlet) 2022.06.24.



Operatív és fejlesztési feladatok

• Operatív feladatok: mérőrendszerek ellenőrzése, nyomon követése

• Fejlesztési feladatok: eddigi fejlesztések  jelenlegi felületeink, 

módszereink  folyamatos fejlesztés 



Köszönöm a figyelmet!


