IX.

CO SE DĚJE S NAMĚŘENÝMI DATY?
DATA PROCESSING

N

a obrázcích je
znázorněno, jak probíhá
tok zaznamenávaných
a vypočítávaných dat
v hydrologii u povrchových
stanic. V horní části je vidět,
jak vypadá vodoměrná
stanice, ve které je umístěna
inteligentní záznamová
jednotka, která dokáže
zaznamenat data z jednoho
i více čidel (tlakové,
plovákové, radarové,
ultrazvukové, teplotní…)
umístěných v toku. Tato data
jsou posílána pomocí signálu
GPRS v 10ti minutovém
intervalu na sběrný server.
Jednotka také umí posílat
výstražné (I., II., III. SPA)
a technologické (stav baterie,
chyba čidla, rozdíl dvou
čidel, atd.) SMS na vybraná
telefonní čísla (zaměstnanců
ČHMÚ, členů povodňové
komise, atd.) a také umí
odpovědět na dotaz.
Z tohoto serveru se hodnoty
vodního stavu přeposílají
do programu WinZPV, kde
se data kontrolují a opravují
pomocí záznamů v deníku
stanice (kontrola se stavem
na vodočetné lati) –
viz obrázek (1). V tomto
programu se vytváří pomocí
hydrometrických měření
závislost stavu na průtoku
(takzvaná měrná křivka) –
viz obrázek (2), tato křivka
má vždy určitou platnost.
Po dobu této platnosti
se naměřené hodnoty
vodního stavu přepočítávají
na průtoky. Dále se vypočtené
hodinové průtoky porovnávají
a upravují se změřenými
průtoky – viz obrázek (3).
Nakonec se provádí bilance
povodí – to znamená, že se
porovnává uzávěrová stanice
se stanicemi umístěnými
výše na toku nebo se přičítá
soutok – viz obrázek (4).
Takto zkontrolovaná
a autorizovaná data se
ukládají do zálohovaného
uložiště dat (Hydrofond).

Ukázka výstražné
a technologické SMS.

Při překročení zadaných limitů je
automaticky odeslána varovná SMS
na předdefinovaná telefonní čísla.
Vodoměrná měřicí stanice Rejštejn
na Otavě.

Vodočetná lať

Měření vodního stavu pomocí tlakového
čidla záznamové komunikační jednotky
(vodoměrná stanice).
Vodoměrná měřicí stanice
Doubravka na Berounce.

Pravidelné odesílání dat na sběrný
server prostřednictvím mobilního
GPRS spojení.
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Ukázka dat přenášených na server.

1

Záznam kontrolní návštěvy na stanici

Hydrometrické měření

Co se na stanici
kontrolovalo

Popis označeného
měření

Měrná křivka [udává závilost stavů (cm) na průtocích (m3s–1)].

Kontrola a úprava naměřených stavových dat podle kontrolních návštěv na stanici.

3

4

Hodinový průtok uzávěrovou stanicí Kácov
Měsíční kulminace (březen)

Hodinový průtok stanicí
Zruč nad Sázavou
Hodinový průtok
stanicí Nesměřice
(nepřirozený tvar křivky
je dán umístěním stanice
pod přehradou Želivka)

Měsíční průměr (březen)
Měsíční kulminace (březen)

Měsíční průměr (únor)

Mezipovodí (nepozorovaný
průtok mezi jednotlivými
stanicemi)

Průměrný hodinový průtok
(plná čára)

Průměrný denní průtok (přerušovaná čára)

Kontrola a úprava naměřených průtokových dat podle kontrolních hydrometrických měření.

Bilanční grafy (porovnání navazujících stanic + mezipovodí).

Poté jsou zpracovaná a autorizovaná data
uložena v centrální databázi (Hydrofond).
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