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Izvleček
Avtomatske meteorološke meritve se izvajajo že več desetletij, vendar je razvoj
elektronike v zadnjih letih omogočil nove možnosti merjenja, obdelave, agregacije in
prenosa izmerjenih podatkov. Meteorološke službe se pri izvajanju avtomatskih
meritev soočajo z vrsto težav, ki vplivajo na kakovost izmerjenih podatkov ter s tem
na njihovo uporabnost. Namen magistrskega dela je na osnovi zahtev in pričakovanj
uporabnikov meteoroloških podatkov zasnovati takšen meteorološki merilni sistem, ki
bo ob minimalnem vložku in ceni vzdrževanja uporabniku nudil optimalne merilne
rezultate.
V prvem delu magistrskega dela je podrobneje predstavljen problem zagotavljanja
kakovosti meritev v meteoroloških merilnih sistemih, obrazložene so ovire in zahteve
za kakovost ter razumevanje pojmov »kakovost« in »uporabnost« merilnih rezultatov.
V nadaljevanju je podrobno predstavljena v magistrskem delu uporabljena metoda
razvoja funkcij kakovosti (angl.: Quality Function Deployment – QFD) z uporabo
»hiše kakovosti«, v katero se vključi zahteve uporabnikov in tehnične rešitve ter
povezave med njimi v matriko tehničnih korelacij.
V tretjem delu je predstavljena analiza zahtev uporabnikov meteoroloških podatkov,
ki je bila izdelana na osnovi spletne ankete. K izpolnjevanju ankete so bile
povabljene evropske državne meteorološke službe ter preko Svetovne meteorološke
organizacije tudi nekatere večje meteorološke službe držav izven Evrope. Odgovore
je prispevalo 32 anketirancev iz 26 držav, 24 iz Evrope ter iz Kanade in Avstralije, ki
so podrobno analizirani.
V četrtem delu so predstavljene tehnične rešitve, ki so po lastni strokovni oceni
potrebne za realizacijo zahtev uporabnikov. S pomočjo metode QFD so vrednotene
zahtevnosti in pomembnosti posameznih tehničnih rešitev za uresničitev zahtev
uporabnikov. Vrednoteni so tudi medsebojni vplivi med posameznimi tehničnimi
rešitvami.
V zadnjem, petem delu, so s pomočjo strokovne ocene predlagane in s pomočjo
metode QFD vrednotene tehnične značilnosti avtomatske merilne postaje.
Rezultat magistrskega dela je ocena pomembnosti posameznih tehničnih rešitev
glede na analizirane zahteve in pričakovanja uporabnikov merilnih rezultatov v
meteoroloških merilnih sistemih ter vrednotenje pomembnosti posameznih tehničnih
karakteristik avtomatske merilne postaje glede na prej analizirane tehnične rešitve, ki
so povezane z njeno zgradbo in delovanjem. Oba rezultata sta v skladu z metodo
QFD prikazana v dveh hišah kakovosti, ki sta prikazani v prilogi tega dela.
Ključne besede: avtomatski merilni sistemi, avtomatska meteorološka postaja,
zagotavljanje kakovosti meritev, QFD
Stvarni vrstilec po PACS: 07.05.Hd Data acquisition: hardware and software
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Summary
Automatic meteorological measurements have been carried out for decades,
however, developments in electronics in recent years have made possible new ways
of measuring, processing, aggregating and transmitting the measurements. In
carrying out automatic measurements meteorological services are confronted with a
series of problems that have an effect on the quality of the measurements and hence
their utility. This Master’s thesis aims, on the basis of the demands and expectations
of the users of meteorological data, to create a meteorological measuring system
which will provide the user with optimal measuring results at a minimal investment
and maintenance cost.
The first part of this Master’s thesis gives a detailed outline of the challenge of
ensuring high quality readings in meteorological measuring systems including an
explanation of the obstacles and quality demands and the absolute necessity of
understanding the concepts of “quality” and “utility” of measurements. There follows a
detailed presentation of the Quality Function Deployment (QFD) method used which
involves the use of the “house of quality” into which the user’s demands, the technical
solutions and the connections between them are incorporated into a matrix of
technical correlations.
The third section presents an analysis of the demands of users of meteorological
measurements which was created on the basis of an internet survey. Those invited to
answer the survey include European national meteorological services as well as
some of the larger meteorological services from countries outside Europe via the
World Meteorological Organisation. We received answers from 32 respondents from
26 countries (24 from Europe + Canada and Australia), which are analysed in detail.
The fourth section presents technical solutions which according to the experts are
necessary to realise the demands of the users. With the help of the QFD method we
have evaluated the levels of difficulty and importance of individual technical solutions
for the realisation of the demands of users. Mutual influences between different
technical solutions are also evaluated.
In the fifth and final section, the technical characteristics of automatic measuring
stations are suggested with the help of expert evaluations and the QFD method.
The result of this Master’s thesis is an evaluation of the importance of different
technical solutions in the light of an analysis of the demands and expectations of the
users of measurements in meteorological measuring systems and the evaluation of
the importance of different technical characteristics of automatic measuring stations
in the light of previously analysed technical solutions that are connected with its
construction and functioning. Both results are in accordance with the QFD method
portrayed in two houses of quality.
Keywords: automatic measuring system, automatic weather station, quality
assurance of measurements, QFD
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Uvod
Opredelitev problema
Spremljanje stanja okolja kljub sodobnim metodam daljinskega merjenja brez
točkovnih okoljskih merjenj ni možno v obsegu, kot ga potrebujejo izdelovalci
okoljskih analiz. Med drugimi nevšečnostmi, ki jih lahko povzročajo dejavniki v okolju,
se povečuje tudi število ekstremnih meteoroloških dogodkov, ki lahko privedejo tudi
do človeških žrtev in velike gmotne škode. Zanesljiva in pravočasna napoved
izrednih stanj omogoča vnaprejšnje opozarjanje in pripravo prebivalcev na ekstremne
vremenske in hidrološke razmere ter pravočasno organizacijo terenskega reševanja
s strani služb zaščite in reševanja, s čimer se rešujejo človeška življenja in zmanjšuje
materialna škoda.
Hidrološko in meteorološko napovedovanje sloni na kakovostnih in pravočasno
dosegljivih izmerjenih podatkih. Tudi preučevanje podnebne spremenljivosti in drugih
ekstremnih ali neugodnih z vremenom povezanih dogodkov, kot so na primer suše,
spomladanske zmrzali, orkanski veter, gosta megla ali snežni plazovi, zahteva
ustrezne izmerjene in kakovostno vrednotene okoljske podatke. Tudi evropske
direktive s področja okolja, kot na primer vodna direktiva (Direktiva Evropskega
parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe
Skupnosti na področju vodne politike), poplavna direktiva (Direktiva 2007/60/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju
poplavne ogroženosti) in morska strategija (Direktiva 2008/56/ES Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju politike morskega okolja), slonijo na izmerjeni analizi stanja okolja, ki se jo z
modelskimi simulacijami nadgradi v okoljsko politiko, katere izvajanje se ponovno
spremlja z merjenjem učinkov ukrepov.
V zadnjem desetletju so se okoljski merilni sistemi na tistih področjih, kjer je mogoča
uporaba elektronskih merilnikov, bistveno razvili, in sicer tako na področju zajema
podatkov kot tudi pri njihovem procesiranju in prenosu v centralni podatkovni sistem.
To velja predvsem za področje meteorologije, kjer se nadaljuje razvoj elektronskih
merilnikov tudi za takšne veličine, ki zahtevajo zelo kompleksne merilne metode in jih
do nedavnega ni bilo mogoče meriti. Avtomatizacija meteoroloških meritev je v
zadnjih desetletjih prinesla veliko sprememb pri obvladovanju merilne opreme in
uporabi izmerjenih podatkov. Merilni sistemi so zaradi povečanih potreb in cenovne
dostopnosti vse gostejši, frekvenca izmerjenih podatkov se povečuje in sprotni
prenos podatkov ne predstavlja več večje ovire. Množice izmerjenih vrednosti, ki se
vsakih nekaj minut odlagajo na podatkovnih strežnikih, predstavljajo zahteven izziv
za kontrolorje kakovosti podatkov. Enostavna dostopnost do podatkov omogoča hitro
izdelavo analiz in napovedi ter študij na različnih področjih, povezanih z vremenom.
Gostejše, pogostejše in točnejše meritve so poleg razvoja na področju izvajanja
računskih operacij najpomembnejši dejavnik izboljšanja modelskih rezultatov.
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Tudi Svetovna meteorološka organizacija (angl.: World Meteorological Organization),
ki je specializirana organizacija Združenih narodov za vreme, vode in podnebje, je
usmerjena v promocijo in pomoč državam pri zagotavljanju kakovosti meteoroloških
meritev, in sicer v vseh segmentih zagotavljanja kakovosti od interkomparacij merilne
opreme, postavitev merilnih postaj, kalibracij, kontrol podatkov, zapisov v podatkovne
baze in redukcij izmerjenih podatkov (WMO Guide, 2008). Poleg tega državne
meteorološke službe pogosto vzpostavljajo dodatne sisteme vodenja kakovosti, ki
temeljijo na laboratorijskem standardu SIST EN/ISO 9001 ali SIST EN/ISO 17025
(WMO Guide, Part III, Chapter 1, 2008).
Rezultat sistemov vodenja kakovosti je predvsem transparentnost celotnega
merilnega procesa, ki omogoča uporabnikom izmerjenih podatkov poznavanje
merilne opreme, merilne metode, značilnosti merilnega mesta, predvsem pa merilne
negotovosti podatkov. Védenje o načinu in okoliščinah izmerjene vrednosti lahko
namreč bistveno pripomore pri njeni pravilni interpretaciji. Analitične in prognostične
metode temeljijo na uporabi velikega števila podatkov, ki se avtomatsko vključujejo v
izračune. To zahteva kakovostne izmerjene podatke ob vsakem času in ob vsakih
vremenskih razmerah, ki so pred uporabo ustrezno pregledani, dopolnjeni in
popravljeni.
Celoten krog načrtovanja merilnih mrež, izbire merilnih metod, nameščanja
merilnikov na merilnih mestih, umerjanja merilnikov, rednega vzdrževanja merilnikov
in druge opreme na merilnih lokacijah, neprestanega merjenja meteoroloških veličin,
prenosa in neprestane avtomatske in ročne kontrole podatkov, zapisovanja v
podatkovne baze ter podatkovnih tokov za uporabo v analitičnih in prognostičnih
modelih, predstavlja kompleksen in težko obvladljiv sistem. Poleg razvejanosti je izziv
pri obvladovanju meteoroloških merilnih sistemov tudi nujnost delovanja na najbolj
izpostavljenih vremenskih lokacijah ob vseh vremenskih razmerah in ob vsakem času
v letu. Zaradi kompleksnosti in razvejanosti meteorološki merilni sistemi niso nikoli
idealni, temveč so rezultat kompromisov pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju,
katerih posledica so netočni in manjkajoči podatki. Merilni rezultati pogosto na primer
zaradi lege, uporabe drugačne merilne metode ali celo samo netočne sinhronizacije
časa merjenja niso primerljivi med sabo. Obvladovanje takšnih kompleksnih in
razvejanih merilnih sistemov je mnogo zahtevnejše kot enostavno merjenje
posamezne veličine v laboratorijskih pogojih.
Meritve v meteoroloških merilnih sistemih so vezane na posamezna merilna mesta,
na katerih se morajo izvajati sočasno in brez prestanka. Individualna obravnava
posameznega merilnega rezultata ob tolikšni količini podatkov ni mogoča. Najtežja
naloga za izvajalce meteoroloških meritev je prav zagotavljanje primerljivosti meritev
v prostoru in času, ki je nujno predvsem za analiziranje podnebne spremenljivosti in
ki zahteva primerljivost izmerjenih vrednosti v več desetletnih merilnih nizih. Pri
prostorskih klimatoloških analizah se namreč merilne rezultate interpolira v prostor,
kar zahteva primerljivost in sočasnost meritev na vseh merilnih mestih
meteorološkega merilnega sistema.
Velik izziv sodobnih meteoroloških merilnih mrež so različne zahteve uporabnikov, ki
imajo zaradi različnega namena uporabe izmerjenih podatkov tudi različna
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pričakovanja glede lastnosti podatkov. Tako napovedovalci vremena na primer
potrebujejo takojšno informacijo o vremenu, pri čemer točnost ni najpomembnejša,
izdelovalci klimatoloških analiz pa zahtevajo veliko točnost, predvsem pa
medsebojno prostorsko in časovno primerljivost izmerjenih vrednosti, pri čemer
njihova takojšnja dosegljivost ni pomembna.
Tako kakovost kot tudi uporabnost izmerjenih podatkov sta odvisni od vrste
elementov zagotavljanja kakovosti, pri čemer je optimalno, da so vsi čim bolj
enakomerno doseženi. Pri merilnem mestu v neposredni bližini vetrovnih ovir lahko
na primer zelo dobro merimo temperaturo zraka in druge meteorološke veličine, ne
moremo pa dobro meriti vetra. V tem primeru še tako dober in redno kalibriran ter
vzdrževan merilnik ne more odpraviti pomanjkljivosti, ki jo povzročajo vetrovne ovire
in vplivajo na vetrovne razmere. Kakovosten podatek torej ni nujno uporaben pri
raziskavah in analizah, saj morda ni prostorsko reprezentativen, izmerjen ob pravem
času ali ima kakšno drugo pomanjkljivost.
Izvajalci meteoroloških meritev poskušajo zadovoljiti čim več potreb uporabnikov, pri
čemer so vedno omejeni z razvojem tehnike in z viri za integracijo novih tehnologij,
kar onemogoča izgradnjo idealnega meteorološkega merilnega sistema. Čeprav z
merilnimi inštrumenti merimo posamezne veličine in je kakovost posamezne meritve
v prvi vrsti odvisna prav od njih, pa je avtomatska merilna postaja, na katero so
priključeni, ključna za izvajanje meritev na posameznem merilnem mestu, saj
omogoča vrsto uporabnih funkcionalnosti.

Slika 1: Fotografija merilnega mesta Jezersko (vir: arhiv ARSO)

Namen raziskave
Namen magistrskega dela je v prvi vrsti na osnovi pregleda in vrednostnega
razvrščanja zahtev uporabnikov meritev najti takšne tehnične rešitve meteorološkega
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merilnega sistema, ki bodo ob najmanjših vloženih virih omogočile največjo
zadovoljstvo uporabnikov izmerjenih podatkov. Ker je avtomatska merilna postaja,
kot je na primer prikazana na sliki 1, ključni gradnik meteorološkega merilnega
sistema, pa je drugi cilj magistrskega dela določiti njene optimalne karakteristike, da
bodo uresničena pričakovanja uporabnikov merilnih rezultatov.
Razvejanost in kompleksnost meteoroloških merilnih sistemov je v meteoroloških
službah zahtevala profesionalizacijo tega področja, kot jo je tudi zahtevnost
analitičnih in prognostičnih metod uporabnikov izmerjenih vrednosti. Posledično je
nastala vrzel med izvajalci meritev in njihovimi uporabniki. Izvajalci meritev se pri
konstruiranju meteoroloških merilnih sistemov običajno osredotočajo na svoja
tehnična znanja in ne na zahteve in pričakovanja uporabnikov meritev, kar povzroča
med slednjimi nezadovoljstvo. Namen magistrskega dela torej ni konstruiranje
tehnično popolnega meteorološkega merilnega sistema, temveč optimalnega sistema
glede na pričakovanja uporabnikov.

Uporaba metode QFD
V ta namen je bila kot metoda optimizacije meteorološkega merilnega sistema
izbrana prav metoda razvoja funkcij kakovosti (angl.: Quality Function Deployment QFD), ki je sicer prvenstveno namenjena proizvodnim podjetjem za izdelavo novih,
za kupce privlačnejših izdelkov, pri čemer pa ključno vlogo igra prav poznavanje
potreb uporabnikov. Gre za japonsko metodo iz 70. letih prejšnjega stoletja, ki se še
vedno v osnovni ali nadgrajeni različici uporablja v industriji po vsem svetu. Metoda je
bila v tistem času prelomna za razvoj japonske industrije, saj se je osredotočanje na
zadovoljstvo uporabnika namesto na tehnično popolnost industrijskih proizvodov
izkazala kot konkurenčna prednost, in sicer tako na področju proizvodnje kot tudi
izvajanja storitev na trgu.
Obstajajo tudi druge metode in celo standardi, kot je na primer ISO 9001, pri katerih
se izdelek prilagaja zahtevam kupcev oziroma uporabnikov, vendar pa metoda QFD
zahteve uporabnika vključi že v fazo načrtovanja izdelka (Cohen 1995: 11). Metoda
QFD z uporabo t. i. hiše kakovosti, matrike za vrednotenje pričakovanj in zahtev
uporabnikov in možnih tehničnih rešitev nanje omogoča tudi upoštevanje njihovih
medsebojnih vplivov. S pomočjo vrednotenja pomembnosti zahtev uporabnika ter
kompleksnosti izvedbe tehničnih rešitev, ki so potrebne za zadovoljitev zahtev, pa
metoda predvsem omogoča optimizacijo tehničnih rešitev glede na zahteve.
Metoda QFD omogoča tudi podrobnejšo analizo posameznih skupin tehničnih rešitev
oz. njihovo podrobnejšo specifikacijo, in sicer s pomočjo večstopenjskega obračanja
matrike in vrednotenja podrobnejših tehničnih rešitev. Uporaba metode tako v dveh
ali več korakih pripelje do ugotovitve tistih tehničnih značilnosti posameznega
proizvoda, ki optimalno zadostijo potrebam in pričakovanjem uporabnikov oziroma
njegovih kupcev.
Metoda QFD je sicer subjektivna metoda, vendar na strukturiran način omogoča
objektivizacijo in prioritizacijo določenih tehničnih lastnosti. Pri metodi je za
ocenjevanje posameznih uteži in korelacij ter ugotavljanja primernosti tehničnih
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rešitev na zahteve uporabnikov potrebno skupinsko delo strokovne skupine, ki
zmanjša tveganja samostojnega odločanja in tudi napačnih ocen posameznika.
Magistrsko delo je nastalo v sklopu raziskovalnega projekta METEOMET
(www.meteomet.org) v okviru Evropskega metrološkega razvojnega programa
(European Metrology Research Program – EMRP), v katerem je v delu skupinskega
vrednotenja sodelovala mešana skupina strokovnjakov Agencije Republike Slovenije
za okolje ter Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Hipoteze
V povezavi z namenom raziskave in uporabo QFD metode za doseganje zastavljenih
ciljev, so bile zastavljene tri glavne hipoteze:
-

kljub temu, da QFD metoda še ni bila uporabljena v ta namen, lahko z njo
najdemo takšne tehnične rešitve meteorološkega merilnega sistema, ki bodo
ob najmanjših vloženih virih omogočile največjo zadovoljstvo uporabnikov
izmerjenih podatkov;

-

izmerjene podatke lahko v meteorološkem merilnem sistemu obravnavamo kot
neke vrste izdelek s številnimi lastnostmi in ne le kot številko, merilni rezultat,
pri katerem nas zanima samo njegova točnost;

-

na zahteve uporabnikov bo najbolje odgovoril avtomatski merilni sistem, ki bo
temeljil na meteorološki merilni postaji lastne izvedbe, katere delovanje bo
mogoče stalno nadzorovati na daljavo, ter lastni programski opremi, ki jo bo
mogoče nadgrajevati na daljavo iz centralne lokacije.
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1

Zagotavljanje kakovosti okoljskih
meritev

Okoljski merilni sistemi so sestavljeni iz lokacijsko razpršenih merilnih mest, na
katerih so na avtomatsko merilno postajo priključeni merilniki, ki merijo posamezne
okoljske veličine (slike 2, 3 in 4). Avtomatska merilna postaja komunicira z merilniki,
ki ji pošiljajo izmerjene vrednosti, ter jih beleži in shranjuje, poleg tega pa tudi
agregira izmerjene podatke (računa povprečja, časovne ekstreme ipd.). Avtomatska
merilna postaja nadzoruje delovanje merilnikov ter izvaja logične kontrole nad
izmerjenimi vrednostmi. Poleg naštetega je ključna naloga avtomatskih merilnih
postaj tudi periodični prenos podatkov v centralno podatkovno bazo. Ključne naloge
avtomatske merilne postaje so torej izvajanje meritev s pomočjo senzorjev ter
procesiranje izmerjenih vrednosti, posredovanje in začasno shranjevanje podatkov,
zagotavljanje kakovosti meritev s pomočjo izvajanja avtomatskih kontrolnih
mehanizmov ter upravljanje priključenih merilnikov.
merilno mesto 1

merilnik 1

merilnik 4

merilnik 2

avtomatska
merilna
postaja 1

merilno mesto 2
merilnik 2

merilnik 3

merilnik 1

merilnik 5

merilnik 4

avtomatska
merilna
postaja 2

merilnik 3

merilnik 5

centralna zbirka podatkov

Slika 2: Shema merilnega sistema in medsebojnih povezav

Pri izvajanju meteoroloških meritev je izrednega pomena tudi zveznost, kar še
posebej velja za čas ekstremnih okoljskih razmer, ko je izvajanje meritev
najzahtevnejše. Manjkajoči podatki, posebno ekstremne vrednosti, napovedovalcem
vremena ne omogočajo pridobivanja potrebne informacije o trenutnih vremenskih
razmerah, klimatologom pa povzročajo težave pri izdelavi kakovostnih podnebnih
analiz. O kompleksnosti avtomatskih okoljskih merilnih sistemov pove veliko podatek
o razvejanosti takšnega sistema v Sloveniji. Okoljske meritve izvaja Agencija
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Republike Slovenije za okolje, ki razpolaga s 5700 operativnimi merilnimi napravami
305 različnih tipov 93 različnih proizvajalcev, ki so nameščeni na 700 merilnih mestih.
Izvajajo se meritve 76 okoljskih veličin, ki so razdeljene na 267 parametrov, v
centralno podatkovno bazo pa se letno zabeležijo 103 milijoni zapisov merilnih
rezultatov, pri čemer en zapis predstavlja terminsko povprečje, terminski maksimum
in minimum, terminsko vrednost, čas maksimuma in minimuma ter dodeljene statuse.
V času ekstremnih vremenskih razmer, kot so zmrzali, močno sneženje ali toča, v tak
razvejan sistem ni možno posegati, temveč mora biti v osnovi zasnovan dovolj
robustno, da opravi eno izmed svojih nalog, to je, da izmeri ekstreme meteoroloških
veličin.

Slika 3: Tloris meteorološkega merilnega mesta – izsek iz Projekta za izgradnjo merilnega
mesta Jezersko (vir: Eprojekt)

Zagotavljanje kakovosti meritev v tako velikih, heterogenih in prostorsko razpršenih
merilnih sistemih je zahteven izziv. Ključna naloga meteoroloških merilnih sistemov je
izvajanje reprezentativnih periodičnih meritev posameznih veličin, druga pa je
zagotavljanje kontinuitete meritev skozi daljše časovno obdobje. Oba cilja sta si
pogosto v nasprotju, saj se z razvojem merilne opreme izboljšuje možnost boljše
kakovosti izmerjenega podatka, po drugi strani pa se z izboljšavami merilne opreme
in njenimi menjavami izgublja možnost izvajanja primerjalnih klimatoloških analiz za
daljša časovna obdobja. Tako se v svetu na primer meritve na referenčnih
klimatoloških postajah pogosto izvajajo s tehnično zastarelimi metodami in opremo,
saj je v tem primeru primerljivost izmerjenih podatkov pomembnejša kot pa njihova
kakovost. Potrebno pa je poudariti, da je ključni rezultat klimatoloških analiz
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spremljanje statistik posamezne veličine (povprečje, najnižja in najvišja vrednost,
pogostost preseganja izbranih mejnih vrednosti, trendi ipd.) ter njihove
spremenljivosti v daljšem časovnem obdobju, ne pa posamezna izmerjena vrednost.
Pri izvajanju avtomatskih okoljskih meritev so tako avtomatske merilne postaje kot
tudi merilniki brez stalnega nadzora in izpostavljeni nenehnim atmosferskim
spremembam. Poleg tega se meritve izvajajo neprekinjeno, in sicer v primeru
meteoroloških meritev s periodo, ki jo predpiše Svetovna meteorološka organizacija.
Največje število meritev se na primer izvede pri merjenju hitrosti in smeri prizemnega
vetra s pomočjo ultrazvočnih anemometrov, in sicer je priporočena frekvenca meritev
vsaj 4 krat na sekundo (WMO Guide, Part I, Chapter 5, 2008), sodobni merilniki pa
omogočajo tudi preko 40 vzorčenj na sekundo. Iz izmerjenih vrednosti merilnik ali pa
avtomatska merilna postaja izračunavata povprečja ter ekstreme, pri čemer so
uporabniku običajno dostopne le izvedene vrednosti, surovi merilni rezultati pa so
uporabni za nadzor nad delovanjem merilnika.

Slika 4: Prereza meteorološkega merilnega mesta – izsek iz Projekta za izgradnjo merilnega
mesta Jezersko (vir: Eprojekt)
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V Tabeli 1 je prikazan primer tehničnih zahtev za merjenje hitrosti vetra, ki se morajo
dosegati zaradi mednarodne primerjave meritev (WMO Guide, Part I, Chapter 5,
2008). Pri tem je potrebno pojasniti, da so zahteve Svetovne meteorološke
organizacije osnovne in namenjene vsem svetovnim meteorološkim službam, torej
tudi manj razvitim. Sodobne merilne naprave zato običajno ustrezajo predpisanim
zahtevam.
Tabela 1: Primer tehničnih zahtev za merjenje hitrosti vetra (vir: WMO Guide, Part I,
Chapter 5, 2008)
veter

hitrost

smer

resolucija

negotovost

časovna
konstanta

0,5 m/s

0,5 m/s za ≤ 5 m/s

odzivna razdalja

10 % za > 5 m/s

2 -5 m

5°

1s

območje zahtevana zahtevana merilna

0 – 75
m/s

0 – 360° 1°

zgostitve 0,1 –
150 m/s

0,1 m/s

10 %

čas
povprečenja
2 in/ali 10 min

2 in/ali 10 min
3s

Eden pomembnejših pogojev za izvajanje meteoroloških meritev je izbira merilne
opreme, v prvi vrsti merilnikov, ki merijo meteorološke veličine in se jih vgrajuje v
meteorološke merilne sisteme. Tako merilne metode kot tudi lastnosti merilnikov se
namreč ves čas razvijajo in nadgrajujejo, na tržišče prihaja vedno nova merilna
oprema s posameznimi izboljšavami, v zadnjih dveh desetletjih pa tudi z novimi
merilnimi metodami, ki uporabljajo sodobne tehnologije. Pravilna izbira merilne
opreme je osnova za zagotavljanje kakovostnih in uporabnih merilnih rezultatov, ki
odražajo realno stanje merjene veličine v vseh merjenih pogojih.
Še pomembnejša pa je izbira merilne metode. Kot primer naj navedem meritve
padavin. V svetu je tako v profesionalnih kot amaterskih merilnih sistemih še vedno
običajno merjenje padavin s pomočjo metode na prekucno posodico, pri kateri se
gibljiva čašica, ko se napolni z vodo iz zbiralnika, prekucne, kar generira električni
pulz, ki ga zabeleži avtomatska merilna postaja oz. zbiralnik podatkov. Omenjena
merilna metoda ima vrsto pomanjkljivosti (glej npr. Habib in sod., 2001; La Barbera in
sod. 2002; Saidi in sod., 2014). Največja težava se pojavi pozimi, ko dežne kaplje na
zbiralniku zmrzujejo, še slabše pa je v primeru sneženja, ko se sneg nabere tako v
lijaku kot tudi na obroču, kot je prikazano na sliki 5. V primeru ogrevanega zbiralnega
dela (lijaka) dežne kaplje delno tudi izhlapevajo, poleg tega pa se pojavlja zamik
beleženja padavin, ko se po sneženju topi sneg v zbiralniku še več dni. Običajna
nadloga pri tej merilni metodi je tudi zamašitev lija (npr. zaradi listja). Merilna metoda
je torej neprimerna za merjenje netekočih padavin, ki pa v Sloveniji predstavljajo
pomemben delež, težave pa se pojavljajo tudi v primeru šibkih in močnih padavin. Če
npr. en nihaj prekucne posode predstavlja 0,2 mm padavin, merilnik pod to
vrednostjo padavin sploh ne zazna. Ko npr. naslednji jasen dan v prekucno posodico
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pade kakšna kapljica jutranje rose, ki je skoraj polna še od zadnjega padavinskega
niza, se pulz sproži in ombrometer kljub lepemu vremenu pošlje informacijo o šibkih
padavinah. Pri zelo intenzivnih padavinah pa lahko voda odteka tudi mimo prekucne
posodice in tako meritev podceni dejansko količino padavin.

Slika 5: Fotografija ombrometra brez ogrevanega obroča

V zadnjih letih se je zato kot alternativa (glej npr. Savina in sod., 2012; Colli in sod.,
2014) začela za meritve količine padavin uveljavljati merilna metoda s pomočjo
tehtnice, ki tehta zbrano kumulativo padavin v zbiralniku. V tem primeru ogrevanje
obroča zanemarljivo vpliva na meritve, ki so tudi neodvisne od intenzitete ter oblike
padavin. Vsak tehtalni ombrometer ima odprto posodo, ki je postavljena na tehtnico.
Pri tem je bistveno, da je posoda odprta in ni pokrita z lijakom, ki bi zbiral padavine z
večje površine, kot je to v primeru uporabe merilne metode na prekucno posodico. S
tem se izognemo napakam špricanja kapljic iz lijaka, omočitvenim napakam,
zamašitvam lijaka … Velika prednost tehtalnih ombrometrov je v tem, da lahko takoj
izmerimo količino tekočih in trdih padavin. V primeru obilnih snežnih padavin je v
merilno posodo potrebno dodati sredstvo proti zmrzovanju ali pa je potrebna ročna
izpraznitev posode. Napake se zmanjšajo, če je rob ombrometra ogrevan, tako da se
snežne padavine ne nabirajo na ustju. Poleg tega pri morebitnem izpadu meritev
zaradi okvare ali prekinitve električnega napajanja v tistem času sicer ne poznamo
časovnega poteka padavin, vendar pa je kumulativa kasneje lahko izmerljiva.
Pomanjkljivost te merilne metode so predvsem anomalije, ki nastanejo zaradi
vetrovnih sunkov, ki povzročajo nihanje tehtnice. To pomanjkljivost proizvajalci
ombrometrov rešujejo s programskimi filtri, ki pa običajno zamikajo in porazdelijo
realni čas padavin, kar močno vpliva na kakovost podatkov o intenziteti padavin oz.
pogosto celo onemogoča uporabo tovrstnih merilnikov za potrebe ugotavljanja
intenzitete v krajših časovnih intervalih.
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Navedeni primer je prikaz omejenosti merilnih metod, ki imajo običajno tako dobre
kot tudi slabe lastnosti.
Dobro poznavanje merilnih metod, ki se poleg teoretičnega poznavanja doseže z
validacijo merilne opreme, omogoča presoja, ali dobre lastnosti pretehtajo slabe
(ustrezajo uporabnikom podatkov) in ali je novo merilno metodo smotrno in
upravičeno vgraditi v merilno mrežo.
Izboru merilne metode sledi izbor ustrezne merilne opreme, za katero se zaradi
preverjanja zahtev in pričakovanj tako tehničnega osebja kot tudi uporabnikov
podatkov izvede medsebojna primerjalna analiza merilnikov (interkomparacija).
Izkušnje kažejo, da so razlike med različnimi proizvajalci enakega tipa merilne
opreme z enako merilno metodo lahko velike.
Primerjalna analiza je običajno sestavljena iz naslednjih stopenj (prirejeno po NOAA
2005):
I. naročilo primerjalne analize, ki ga poda uporabnik podatkov;
II. v primeru, da gre za novo merilno metodo, teoretični pregled merilne metode;
III. pregled tujih izkušenj pri uvajanju novega tipa opreme in/ali nove metode,
možnosti za dostop do obstoječih interkomparacijskih analiz;
IV. pregled tržišča, priprava seznama možnih ustreznih merilnikov, vključno z
njihovo tehnično dokumentacijo;
V. izbira merilnikov za testiranje, izposoja oz. nakup merilnikov, izbira reference;
VI. priprava predvidenih laboratorijskih preizkusov;
VII. izbira in priprava ustrezne lokacije testiranja (merilno mesto) in izbira
ustreznega časa za testiranje v realnih razmerah;
VIII. izvedba laboratorijskih preizkusov z analizo;
IX. izvedba terenskih preizkusov z analizo;
X. izdelava zaključne analize in končni izbor merilnika;
XI. vključitev izbranega merilnika na merilno mesto s podrobnim spremljanjem
vsaj 1 leto.
Pred vključitvijo vsakega novega kosa merilne opreme v operativni meteorološki
merilni sistem, še posebej ob izbiri in uporabi nove merilne metode, je potrebno novo
opremo laboratorijsko preizkusiti, da kasneje med operativnim delovanjem ne prihaja
do napak pri merjenju ali celo prekinitev delovanja.
Vse našteto kaže na to, da zagotavljanje kakovosti meritev v meteoroloških merilnih
sistemih ni omejeno le na točnost oziroma merilno negotovost merilnega rezultata,
temveč tudi na upoštevanje vrste drugih zahtev, ki zagotavljajo stabilnost, zveznost in
reprezentativnost meritev, odpravljajo pomanjkljivosti pri vzdrževanju in drugih
spremembah na merilnem mestu ter omogočajo za analize uporabne podatkovne
nize. V nadaljevanju so predstavljene ovire pri zagotavljanju kakovosti meritev ter
zahteve za zagotavljanje kakovosti meritev.
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1.1 Ovire pri zagotavljanju kakovosti meteoroloških meritev
V meteorološkem merilnem procesu je vrsta dejavnikov, ki vplivajo na kakovost
izmerjenih podatkov ter otežujejo izvajanje meritev:
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•

izpostavljenost merilne opreme vremenskim in drugim okoljskim vplivom (vpliv
snežne odeje, prahu, listja, živali, dežja, močnega vetra, soli, zmrzali, visokih
voda, vlage …);

•

težavna reprezentativnost merilnih mest, ki je za različne merilne veličine na
istem merilnem mestu pogosto nasprotujoča (zahtevana oddaljenost od
objektov in tekoče vode, pomemben vpliv naklona terena, izogibanje
neposrednim lokalnim vplivom na meritve …);

•

zaradi neprestanega izvajanja meritev je zelo težavno sprotno odkrivanje
napak, povezanih z delovanjem merilne opreme (po zakasnelem odkritju
napake na posameznem merilniku je lahko napačno izmerjen daljši niz
podatkov);

•

težavno sprotno vzdrževanje merilne opreme s povratno informacijo o
izvedenem posegu na merilni opremi (specialna merilna oprema, razpršena po
celotnem ozemlju države, ki deluje ob vsakem času in v vseh razmerah);

•

pogosta nestabilnost merilnikov in nadrejenih naprav, na katere so priključeni
merilniki – umerjanje v laboratoriju pa zahteva začasno odstranitev in
logistično zahtevno prenašanje merilne opreme;

•

problematična sočasna uporaba različne merilne opreme z različnimi merilnimi
metodami za merjenje posamezne veličine, kar povzroča težave pri
vzdrževanju opreme, predvsem pa pri primerljivosti izmerjenih podatkov;

•

vzorčenje in obdelava podatkov se pogosto izvajata že na merilnem mestu,
zato je težko nadzorovati posamezne osnovne obdelave (izračunavanje
povprečij in ekstremov) in avtomatske kontrole podatkov na samem merilnem
mestu;

•

zahteven sprotni prenos izmerjenih podatkov v centralni računalnik in vpis v
bazo podatkov, saj se v primeru izpada posameznih komunikacijskih povezav
izmerjeni podatki lahko tudi izgubijo;

•

težavna sinhronizacija časa na vseh merilnikih oz. nadrejenih napravah na
vseh merilnih mestih, saj je sočasnost meritev ena izmed ključnih zahtev
uporabnikov izmerjenih podatkov;

•

zahtevno zagotavljanje kontinuitete meritev brez daljših izpadov, ki jih lahko
povzročijo okvare posameznih členov merilnih verig, napake pri električnem
napajanju opreme ali pa pri prenosu podatkov;

•

težavno usklajevanje vseh uporabnikov podatkov na posameznem merilnem
mestu (npr. meteoroloških prognostikov, hidrologov, klimatologov, letalskih
meteorologov …) ter sklepanje kompromisov pri izboru merilne opreme.

1.2 Zahteve pri zagotavljanju kakovosti podatkov
Kakovost izmerjenih podatkov se lahko zagotavlja z naslednjimi aktivnostmi oziroma
zahtevami:
•

vsa merilna oprema mora biti evidentirana;

•

merilna in periferna oprema ter merilno mesto morajo biti redno vzdrževani,
določena mora biti perioda vzdrževanja, enotna za vsak tip merilne opreme, ki
je podvržen enakim zahtevam po kakovosti podatkov;

•

o vseh posegih na merilni in periferni opremi ter na merilnem mestu se morajo
voditi zapisi, ki so na razpolago uporabniku izmerjenih podatkov (prejšnja
merilna mesta, vzdrževalni posegi, kalibracije, nastavitve ...);

•

vsa merilna oprema mora biti kalibrirana ali preverjena, določena mora biti
perioda kalibracij oz. preverjanj, rezultati kalibracij morajo biti dostopni
uporabniku izmerjenih podatkov, merilno opremo je potrebno po potrebi
nastaviti;

•

vse merilne metode morajo biti jasno dokumentirane;

•

dokumentirani morajo biti tudi vsi standardni postopki, povezani z izvajanjem
meritev;

•

zagotoviti je potrebno kontinuiteto meritev skozi daljše časovno obdobje, kjer
se izvajajo primerjalne analize na zgodovinskem nizu podatkov;

•

zagotoviti je potrebno prostorsko primerljivost podatkov, saj je le tako mogoče
med seboj primerjati izmerjene podatke z različnih merilnih mest;

•

pri vzpostavitvi novega merilnega mesta je potrebno izbrati takšno mikro in
makro lokacijo merilnega mesta, ki bo ustrezala zahtevam uporabnikov
izmerjenih podatkov ter na kateri bodo predvideni vplivi okolja na meritve
izbranega nabora veličin minimalni;

•

za vsako novo meritev mora biti izbrana takšna merilna metoda, ki bo
zadostila čim večjemu številu predvidenih uporabnikov izmerjenih vrednosti;

•

vsaka nova merilna oprema mora biti pred vključitvijo v merilno mrežo
funkcionalno testirana, še posebej v primeru vpeljave nove merilne metode pa
tudi ustrezno terensko in laboratorijsko preizkušena;

•

način in frekvenca vzorčenja podatkov morata biti evidentirana in uniformna za
vsako veličino in vsa merilna mesta;

•

agregiranje podatkov mora biti enolično določeno, saj različna izračunavanja
povzročajo razlike pri izvedenih vrednostih;

•

morebitna nadrejena naprava, na katero so priklopljeni merilniki, mora biti
stabilna in čim bolj neodvisna od vplivov okolja;

•

prenos izmerjenih podatkov z merilnega mesta v zbirni računalnik mora biti
stabilen in neodvisen od ekstremnih razmer na terenu;
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•

vsi podatki morajo biti avtomatsko in ročno kontrolirani;

•

vse kontrole in njihove posledice morajo biti evidentirane, vsakemu
izmerjenemu podatku mora biti pripisan podatek, katere kontrole so že bile
izvedene;

•

tako surovi kot tudi kontrolirani podatki morajo biti shranjeni na enolično
določenem mestu, prav tako mora v primeru izpada baznega strežnika
obstajati vsaj ena rezervna baza izmerjenih podatkov;

•

vsakemu izmerjenemu
negotovost.

podatku

mora

biti

pripisana

njegova

merilna

Izvajanje vseh naštetih zahtev ni vedno možno, saj je delovanje okoljskih merilnih
sistemov omejeno s finančnimi in kadrovskimi viri. Pomembno je, da so vse
pomanjkljivosti dokumentirane.

1.3 Kakovost, uporabnost in primerljivost podatkov
Popolnih merilnih sistemov ni, saj vse zahteve različnih uporabnikov podatkov v
realnosti praktično ne morejo biti izpolnjene. Smiselno je, da so vsi omenjeni
dejavniki kakovosti enakomerno zastopani, saj je tako kakovost podatkov ob
določenem finančnem vložku največja. Ob nezmožnosti izpolnjevanja le ene izmed
zahtev je kakovost izmerjenih podatkov ogrožena, in sicer ne glede na izpolnjevanje
preostalih zahtev. Pri zagotavljanju kakovosti gre torej za t. i. efekt verige, kjer
najšibkejši člen določa njeno trdnost. V meteoroloških merilnih sistemih z večjim
številom merilnih mest je težko nadzirati vse omenjene dejavnike, ki so si vsebinsko
komaj podobni, posamezne naloge pa izvajajo delavci različnih znanj in izobrazbenih
profilov.
Mednarodni standardi s področja zagotavljanja kakovosti meritev v okoljskih merilnih
sistemih še ne obstajajo oziroma so pomanjkljivi. Prevladujoča praksa v evropskih
meteoroloških in hidroloških službah je, da se ta problem rešuje z lastnimi internimi
pravilniki, ki bazirajo na standardu SIST EN/ISO 9001 ali SIST EN/ISO 17025 (WMO
Guide, Part III, Chapter 1, 2008 in Deutscher Wetterdienst, 2015). Predvsem na
področju meritev kakovosti zunanjega zraka imajo nekatere evropske službe
akreditirano celotno merilno mrežo v skladu s standardom SIST EN/ISO 17025, ki pa
je prvenstveno namenjen laboratorijem.
S terminom »kakovost okoljskih meritev« mora biti nedvomno mišljena tudi
uporabnost in primerljivost meritev. Problem je širši od zagotavljanja točnosti meritev
določene veličine, saj je potrebno spremljati tudi vse spremljajoče dejavnike, ki lahko
vplivajo na končni rezultat meritve. Vir napake namreč ni samo merilnik, temveč tudi
druge naprave in procedure, vključene v meritev, ter tudi okolica. Uporabnost in
primerljivost podatkov pa še posebej omejuje uporaba merilnikov z različnimi
merilnimi metodami.
Brez časovne in prostorske primerljivosti so podatki za prostorsko-časovne analize
neuporabni. Ta težava je še posebej izrazita pri proučevanju klimatskih sprememb,
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kjer je zanimivo že spremljanje trendov pri spremembah temperature za npr. 0,1
stopinjo. Kako iz podatkovnega niza razbrati ta trend, če se je vmes večkrat
spremenila merilna oprema (morda celo merilna metoda), prestavila sama lokacija
meritve, spremenila frekvenca vzorčenja ali celo procedura za izračunavanje
povprečij ali pa spremenila fizična okolica merilnega mesta (pozidave, spremenjen
namen rabe zemljišča …)? Takšne spremembe seveda lahko vodijo k napačnim
interpretacijam izmerjenih podatkov, pa čeprav točnost meritev ni bila vprašljiva.
Težavam s spremembami v merilnih sistemih se ni mogoče izogniti, lahko pa se jih
dokumentira, izmerjene podatke pa ustrezno ovrednoti.
Iz naštetega sledi, da analitik (npr. klimatolog), prognostik ali kateri drug uporabnik
pogosto težko vrednoti izmerjene vrednosti, saj jim je težko pripisati vse okoliščine, v
katerih so nastale. Uporabnik podatkov se ob večjih analizah ne more ukvarjati z
vsako izmerjeno vrednostjo posebej, temveč glede na izmerjeno vrednost kot
številko. V analizah se nato pogosto pokaže, da so lahko razlike med meritvami
velike, kar ima za posledico nepredvidljive rezultate in s tem dodatno delo analitikov.
Uporabniki okoljskih podatkov zato pogosto niso zadovoljni z izvajanjem meritev in
izmerjenimi podatki.
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2

Metoda QFD

QFD (angl.: Quality Function Deployment; slov.: razvoj funkcij kakovosti) je metoda
za strukturirano načrtovanje izdelkov ali storitev in njihovega razvoja. Razvojnim
skupinam omogoča natančno določitev želja in potreb uporabnikov izdelkov ali
storitev in na njihovi osnovi sistematično oceno vsake posamezne lastnosti izdelka ali
storitve glede na vpliv za dosego potreb uporabnikov (Cohen 1995: 11).
Metoda razvoja funkcij kakovosti je torej podobno kot mednarodni standard SIST EN
ISO 9001 usmerjena v kupca oz. uporabnika izdelka ali storitve. Na osnovi
poznavanja uporabnikovih zahtev in želja in njihove kvantifikacije, ki je običajno
rezultat sistematičnega pregleda in kontaktiranja različnih segmentov kupcev in
uporabnikov, strokovnjaki s področja razvoja izdelka ocenijo, na kakšen način
uporabnikom lahko ugodijo. Osnovna ideja metode razvoja funkcij kakovosti je
učinkovit, v uporabnikove zahteve in pričakovanja usmerjen razvoj izdelka, pri čemer
se kvantificira in optimizira vložek podjetja glede na ugoditev pričakovanj in potreb
uporabnikov.
Koncept QFD je uvedel japonski profesor Yoji Akao leta 1966, po uvedbi metode v
Mitsubishijevi ladjedelnici Kobe pa se je njena uporaba naglo širila sprva na
Japonskem in po letu 1983 tudi v ZDA (Akao 1990, xiii), kjer je že v nekaj letih
postala osnovna metoda razvoja izdelkov, najprej v podjetjih Xerox, Ford, Procter
and Gamble in 3M (Cohen 1995: 17 – 19). Z uporabo metode je kakovost postala
funkcija razvoja novega izdelka, odvisna tako od tehnologije, zanesljivosti,
uporabnosti in cene izdelka.
Prednosti uporabe metode QFD so predvsem (Cohen 1995):
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-

učinkovit, sistematičen in pregleden prenos zahtev uporabnikov v načrtovanje
izdelkov s pomočjo matrik;

-

arhiviranje in posledično možnost kasnejše uporabe ali nadgradnje izdelanih
matrik v razvojnem krogu načrtuj, izdelaj, prodaj, načrtuj … (Cohen 1995: 27);

-

nižanje stroškov zaradi preglednega in smotrnega načrtovanja izdelka, pri
čemer je vsaka nova zahteva ali ugotovitev v matriki evalvirana le z majhno
spremembo (Cohen 1995: 25);

-

osredotočenje pri razvoju izdelka na tiste lastnosti in procese, ki bodo ugodila
zahtevam in pričakovanjem uporabnikov;

-

izdelek, ki zadovoljuje zahteve uporabnikov, je na trgu konkurenčnejši, metoda
pa tudi vključuje odločanje pri razvoju glede na konkurenčne izdelke;

-

pohitritev postopka razvoja izdelka zaradi preglednega načrtovanja namesto
spreminjanja subjektivnih odločitev med procesom načrtovanja ali celo v času
serijske proizvodnje;

-

izboljšanje delovne motivacije zaposlenih v podjetju, ki pri razvoju izdelka s
pomočjo QFD delajo timsko;

-

možna vključitev novih spoznanj o spremembah zahtev in pričakovanj
uporabnikov med samim načrtovanjem izdelka.

QFD metoda se s pridom uporablja v različnih panogah, od transporta, komunikacij,
računalništva, elektronike, industrijske proizvodnje (npr. pri proizvodnji ladij, letal,
avtomobilov, jekla, prehrane), različnih storitev (npr. v zdravstvu, bančništvu, oskrbi s
hrano, javni upravi), izobraževanja, raziskav idr. (glej npr. Costa in sod. 2001; Chan
in Wu 2002; Gremyr in Raharjo, 2011; Mehrjerdi 2009; Oke 2013). Kljub temu pa
uporabe QFD metode v meteorologiji oziroma pri zasnovanju meteoroloških merilnih
sistemov praktično ni zaslediti. Edina sorodna objava s tega področja je iz leta 2013
(Shiming in sod. 2013) in še to v kitajskem jeziku. Gre torej za inovativen pristop
uporabe QFD metode pri zasnovanju avtomatskega meteorološkega merilnega
sistema, delni rezultati naše raziskave so bili objavljeni v članku Begeš in sod.
(2015).

2.1 Hiša kakovosti
V procesu izvajanja QFD se uporablja matrike, imenovane tabele kakovosti.
Najpomembnejša matrika v procesu QFD je hiša kakovosti (angl.: House of Quality),
ki povezuje posamezne faze razvojnega procesa med seboj (slika 6). V osnovi na
levem delu matrike prikazuje pričakovanja, zahteve in želje uporabnikov oz. kupcev
produkta ali storitve, na vrhu pa razvojne aktivnosti, ki so potrebne za njihovo
zadovoljitev. Posamezne dele hiše kakovosti imenujemo sobe.

Tehnične
korelacije

KAKO

KAJ
Pričakovanja
uporabnika

Pomembnost

Tehnične rešitve

Medsebojni
vplivi

Matrika
planiranja

Tehnična
matrika
Slika 6: Primer hiše kakovosti (prirejeno po Cohen 1995:12)
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Iz hiše kakovosti, prikazane na sliki 6, je razviden tudi vrstni red izvajanja metode
QFD. Po jasni opredelitvi izdelka oz. storitve, ki je predmet razvoja ali nadgradnje, je
prva naslednja naloga evidentiranje kupcev in njihovo grupiranje. Na osnovi
razgovorov s posameznimi predstavniki skupin kupcev se pripravi nabor želja in
potreb kupcev oz. uporabnikov, ki se jih združi v skupine in napiše v levi del matrike.
Druga faza procesa QFD je vrednotenje relativne pomembnosti posameznih
uporabnikovih zahtev ter morebitnega obstoječega in konkurenčnega izdelka glede
na zahteve in koliko lahko posamezna želja oz. zahteva koristi pri povečanju prodaje
(Cohen 1995: 71). Pri drugi fazi, ki jo vpišemo neposredno ob zahteve, pogosto pa
tudi na skrajno desno stran hiše kakovosti (tudi v našem primeru), gre za
kvantifikacijo uporabnikovih potreb, ki omogoča tudi opustitev nepomembnih oz. manj
pomembnih zahtev, ki bi lahko samo ovirale ali podaljševale razvoj novega izdelka.
Ta del hiše kakovosti se imenuje matrika načrtovanja.
Tretji del hiše kakovosti so tehnične zahteve oz. rešitve, s katerimi bodo izpolnjene
zahteve uporabnikov. Ta del običajno pripravijo v razvojnih skupinah podjetij,
vključuje pa lahko tehnične zahteve oz. lastnosti izdelka. Tehnične rešitve so
zapisane v zgornjem delu hiše kakovosti, kar omogoča sistematično raziskavo
povezav z zahtevami uporabnikov, zapisanih na levi strani. Tako tehnične rešitve kot
tudi zahteve uporabnikov se lahko združujejo v skupine, kar omogoča možnost
kasnejše odločitve, na katerem nivoju podrobnosti bo izvedena analiza (Cohen 1995:
72). Pri tehničnih rešitvah se običajno tudi označi, ali je za izdelek primernejša njena
višja, nižja ali točna vrednost, kar imenujemo smer izboljšanja.
Vpliv posamezne tehnične rešitve na zahtevo uporabnika se oceni v osrednjem delu
hiše kakovosti. Običajno se namesto številk uporabljajo grafični simboli, ki
predstavljajo posamezne uteži. V t. i. strehi hiše kakovosti je mesto za oceno
medsebojnih vplivov med tehničnimi zahtevami, torej vpliv sprememb določene
tehnične značilnosti oz. rešitve na druge tehnične značilnosti, saj se lahko
posamezne tehnične rešitve med sabo izključujejo.

2.2 Uporabniki in njihove zahteve ter pričakovanja
Osnova uporabe metode QFD v proizvodnih in servisnih podjetjih je dobro
poznavanje njihovih uporabnikov. To so lahko kupci, serviserji, prodajalci ali pa tudi
notranji uporabniki.
Po Japonskem strokovnjaku za kakovost Noriaku Kanu (Cohen 1995) obstajajo tri
skupine zahtev uporabnikov. Njihove zahteve so lahko izražene, neizražene ali skrite.
Kupci oz. uporabniki pogosto izražajo le tiste zahteve, ki jih pri izdelku motijo, a
njihova izključitev pri razvoju izdelka še ne pomeni, da bodo z uporabo na koncu tudi
zadovoljni (Lipušček in Tratnik 2004:13). Kano (Cohen 1995) zato zahteve
uporabnikov oz. karakteristike izdelka deli v tri kategorije:
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-

osnovne, obvezne oz. pričakovane značilnosti, brez katerih je kupec
nezadovoljen,

-

zadovoljive značilnosti, ki jih kupec običajno pozna,

-

navdušujoče oz. nepričakovane značilnosti, ki kupca oziroma uporabnika
presenetijo in ga navdušijo nad izdelkom.

Pri osnovnih značilnostih izdelka uporabnik ne opazi, da so, je pa nezadovoljen, če
jih ni. Kupci ne povprašujejo po njih in jih imajo za samoumevne, zato še ne pomeni,
da so z izdelkom zadovoljni, če so vse pričakovane značilnosti implementirane,
temveč le niso nezadovoljni (Cohen 1995: 37). Zadovoljive značilnosti izdelka so
tiste, po katerih kupec običajno povprašuje, in več kot jih je, bolj je zadovoljen.
Prodajalci jih oglašujejo, kupci pa primerjajo s konkurenco. Navdušujoče
karakteristike pa kupca prijetno presenetijo, saj jih niti ne pozna niti jih ne pričakuje.
Brez njih kupci ne bodo nezadovoljni, nad njimi pa bodo navdušeni. Skrivnost
razlikovanja želja kupcev je pripeljala do velikega tehnološkega razvoja v zadnjih
desetletjih, saj podjetja s staro logiko popravljanja lastnosti izdelka, s katerimi kupci
niso bili zadovoljni, niso bila konkurenčna. Navdušujoče lastnosti sčasoma postajajo
zadovoljive, saj jih kupci spoznajo in sčasoma tudi pričakujejo. Uporaba metode QFD
omogoča pregledno razločevanje karakteristik izdelkov. Med zahteve oz. potrebe
uporabnikov se vključijo tudi zakonodajne zahteve ter priporočila.
V gospodarstvu, kjer je proizvajalec ves čas v tekmi s konkurenco, zmaga tisti, ki
proizvaja nove storitve ali izdelke hitreje. Pri tem so ovire predvsem slabo
poznavanje potreb kupcev, nezmožnost strateškega postavljanja prioritet pri razvoju,
nagnjenost k neobvladljivim tveganjem in usmerjenost k neizvedljivim lastnostim
izdelka (Cohen 1995: 28). Metoda QFD je sicer kompleksna in časovno potratna,
vendar pa je sistematična glede vseh pričakovanj uporabnika (Cohen 1995: 32).
Metoda QFD se izvaja sukcesivno, pri čemer je prva in tudi za uspeh uporabe
metode ključna faza zbiranje informacij od kupcev (lahko tudi notranjih uporabnikov,
serviserjev, prodajalcev …), kaj si od izdelka želijo in pričakujejo ter kaj jih pri
obstoječih podobnih izdelkih najbolj moti. V naslednji fazi se zbrane zahteve
razporedijo v smiselne skupine in vpišejo na levo stran hiše kakovosti, ki se ji reče
tudi matrika »kaj?« (Slika 7).
Kako?

Kaj?

Slika 7: "Kaj?" in "Kako?" (Cohen 1995: 126)

V naslednjem koraku se zahteve in pričakovanja uporabnikov, ki so bila zbrana s
posameznimi intervjuji, kvantificirajo na podlagi ankete, ki zaobjame večje število
uporabnikov, in se v obliki faktorja pomembnosti zapišejo v matriko načrtovanja. Za
določitev faktorja pomembnosti se običajno uporabi ocenjevalno lestvico od 1 do 10,
pri čemer je 1 rahlo pomembna, 10 pa zelo pomembna (Lipušček in Tratnik 2004:
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14). Poleg pomembnosti posameznih zahtev uporabnika se v tem delu oceni tudi
zadovoljstvo uporabnika z obstoječim izdelkom, če obstaja, ter zadovoljstvo
uporabnika z morebitnim obstoječim konkurenčnim izdelkom. Kvantificirane rezultate
ankete, in sicer tako zahteve oz. pričakovanja uporabnikov kot tudi njihovo
zadovoljstvo z obstoječim ali konkurenčnim izdelkom, se vizualizira običajno na desni
strani hiše kakovosti v t. i. matriki planiranja.

2.3 Tehnične rešitve in matrika načrtovanja
Tehnične rešitve so odgovor razvojnih inženirjev, kako bodo realizirali zahteve
uporabnikov. Kvalitativno so zapisane na zgornji strani matrike načrtovanja
(osrednjega dela hiše kakovosti), kvantitativno pa na spodnjem delu. Predelu hiše
kakovosti nad matriko načrtovanja se reče tudi matrika »kako?« (Slika 7). Metoda
QFD omogoča tudi podrobnejšo analizo tehničnih rešitev, ki se izvede tako, da se
ustvari še eno hišo kakovosti, v kateri pa so namesto zahtev uporabnikov kar
tehnične rešitve iz prve, v zgornjem delu pa se vpiše odgovor (tehnične
karakteristike), kako se bodo tehnične rešitve dosegle (Slika 8). Običajno se pri
razvoju izdelka izdelajo tri matrike: pri prvi se zahteve uporabnikov transponirajo v
tehnične rešitve, ki se v drugi prevedejo v funkcionalnosti izdelka in v tretji iz
funkcionalnosti v končno obliko izdelka (Cohen 1995:133). Tako kot zahteve kupcev
je tudi tehnične rešitve smiselno urediti v obliki drevesnega diagrama (Lipušček in
Tratnik 2004:14).

Kako?

Kaj?

Kako?

Kaj?

Slika 8: Prevod tehničnih rešitev v tehnične karakteristike (Cohen 1995:126)

Tehnične rešitve so v bistvu tehnični odgovor na zahteve uporabnikov, prevedba
izrazoslovja uporabnikov v tehnično izrazoslovje razvojnih inženirjev v podjetju
(Cohen 1995: 123). Uporaba metode QFD je skupinska, predvideva skupno
usklajevanje in vrednotenje razvojnih inženirjev ter lahko tudi predstavnikov
menedžmenta. Ker gre v osnovi pri izpolnjevanju tega dela hiše kakovosti za
subjektivne ocene posameznikov, se s skupinskim pristopom minimizirajo subjektivni
odkloni vključenih posameznikov. Pod predelom tehničnih rešitev se nahaja vrstica, v
kateri je s puščico ovrednotena smer izboljšave ob izvedbi tehničnih rešitev. Puščica
navzgor pomeni izboljšavo v smeri »več je boljše«, krog pomeni sledenje ciljni
vrednosti, puščica navzdol pa izboljšavo v smeri »manj je boljše«.
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Osrednji del hiše kakovosti je matrika načrtovanja, v kateri so na pregleden način
predstavljena razmerja med zahtevami uporabnikov in tehničnimi rešitvami. Vsaka
celica v matriki načrtovanja predstavlja subjektivno presojo, ki jo poda razvojni tim, o
vplivu med posamezno uporabnikovo zahtevo s posamezno tehnično rešitvijo (Cohen
1995: 140). Če je celica prazna, pomeni, da tehnični odgovor ni povezan z zahtevo
uporabnika. V celico se vpiše znak , kadar je tehnična izvedba morda povezana z
uporabnikovim pričakovanjem. To pomeni, da se bo velik napor pri izvedbi tehnične
rešitve zanemarljivo odrazil pri povečanju zadovoljstva uporabnika. Kadar se vložek v
tehnično izvedbo zaznavno, a ne bistveno odrazi v pričakovanju uporabnika, se v
matriko načrtovanja vpiše znak . Kadar pa je tehnična rešitev močno povezana z
ugoditvijo potrebe uporabnika in se majhen napor v tehnični izvedbi bistveno odrazi v
zadovoljstvu uporabnika, se v matriko načrtovanja vpiše znak . Pri nadaljnjih
izračunih se za utežni faktor v primeru prazne celice upošteva 0, v primeru znaka 
1, v primeru znaka  3 in v primeru znaka  največji utežni faktor, 9. Ti linearni
faktorji nimajo znanstvene osnove, temveč le izkustveno (Cohen 1995: 144).
Vendar pa ni izvedba vseh tehničnih rešitev enako zahtevna. Zato se pod matriko
načrtovanja doda vrstico, v katero se vpiše ocena t. i. organizacijske težavnosti –
število od 1 do 10, pri čemer število 1 pomeni zelo enostavno izvedbo, število 10 pa
zelo zahtevno.

2.4 Tehnične korelacije in vrednost tehničnih rešitev
V t. i. streho hiše kakovosti se vpisujejo povezave med posameznimi tehničnimi
rešitvami. Tehnične rešitve namreč lahko vplivajo druga na drugo, in sicer je lahko ta
vpliv pozitiven, lahko pa z eno tehnično rešitvijo onemogočamo drugo. Znak 
pomeni močan pozitivni medsebojni vpliv, znak  zmeren pozitivni vpliv, znak X pa
negativni vpliv. Prazna celica pomeni, da med dvema tehničnima rešitvama ni
medsebojnega vpliva. Matrika tehničnih korelacij omogoča dober pregled na vplive
med posameznimi tehničnimi rešitvami, pri čemer je posebej pomembna obravnava
predvsem tistih z negativnim medsebojnim vplivom, saj lahko z eno tehnično rešitvijo
poslabšamo učinke druge.
Najpomembnejši del hiše kakovosti je tehnična matrika, ki se nahaja spodaj. V njej so
kvantificirani rezultati presoj pomembnosti posameznih tehničnih rešitev glede na
oceno pomembnosti zahtev uporabnikov. Utežena pomembnost posamezne
tehnične rešitve je seštevek produktov med korelacijskim faktorjem med tehnično
rešitvijo ter posamezno zahtevo uporabnika in oceno pomembnosti slednje, sešteto
po vseh zahtevah uporabnikov z desne strani hiše kakovosti.
Relativna pomembnost posamezne tehnične rešitve je izračunana kot razmerje med
uteženo pomembnostjo posamezne tehnične rešitve in seštevkom vseh uteženih
pomembnosti tehničnih rešitev. Prikaz relativne pomembnosti s stolpci enostavno
prikaže, katere tehnične rešitve bodo imele največji učinek na ugoditev zahtev in
pričakovanj uporabnikov in s tem bistveno vplivale na pričakovani uspeh izdelka
(Lipušček in Tratnik 2004: 16). Pri tem je potrebno ločeno upoštevati tehnične
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korelacije iz strehe hiše kakovosti, saj niso vključene v izračun pomembnosti
posamezne tehnične rešitve.
Kadar je možno tehnične rešitve tudi kvantificirati, se v spodnji del hiše kakovosti v
posebno vrstico vpiše trenutne ter želene tehnične lastnosti. Slednje določi ekipa
razvojnih inženirjev. Pri tem je za inženirsko vodena podjetja značilno, da si
postavljajo trendovske napredne tehnološke cilje, namesto da bi upoštevali
pričakovanja uporabnikov (Cohen 1995: 198). Dodana vrednost metode QFD je
ravno v tem, da se zberejo in analizirajo zahteve uporabnikov in da se šele na njihovi
osnovi določijo optimalne tehnične rešitve.
Ob uvedbi metode QFD v proizvodna podjetja na Japonskem in v ZDA v 80. in 90.
letih je metoda na pregledni matriki pomenila olajšanje pri zagotavljanju kakovosti
produktov (Mizuno in Akao 1994: 13) , z uvedbo računalnikov in QFD programske
opreme pa se je kasneje še nadgradila. Vsi zgornji opisi metode so prilagojeni
uporabi, kot jo danes omogoča QFD programska oprema.
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3

Analiza zahtev uporabnikov
meteoroloških podatkov

Avtomatska kontinuirana meteorološka in druga okoljska merjenja so zelo
kompleksna. Meritve se izvajajo v časovnem okviru 24 ur na dan in 7 dni na teden,
zunanje razmere so nepredvidljive, saj so lahko na merilnem mestu zmrzal, sneg,
led, atmosferske razelektritve, pesek, sol, živali kot npr. glodalci, pajki, ose .. ter
rastline, ki se lahko razrastejo v merilne naprave in okoli njih. Vsi ti vplivi lahko
pomembno vplivajo na kakovost meritev. Izvajanje meritev je odvisno od
razpoložljivosti električne energije, prenos podatkov pa od delovanja komunikacijskih
povezav. Merilna mesta so razpršena po večjem teritoriju, nekatera na odmaknjenih
gorskih lokacijah, ki so težko ali pa celo nedostopne. Obiski postaj, namenjeni
vzdrževanju merilnega mesta in merilne opreme ter umerjanju merilnikov so dragi in
običajno niso možni pogosteje kot nekajkrat letno (Knez in sod.: 2014).
Merilna oprema v tako razvejanem merilnem sistemu se vedno spreminja, nadgrajuje
z novejšimi in sodobnejšimi inštrumenti, vendar lahko traja več let, preden se
zamenjajo vsi stari. Meteorološki merilni sistemi so tako sestavljeni iz različnih tipov
merilnikov ali različnih proizvajalcev, ali pa za merjenje ene veličine celo uporabljajo
različne merilne metode.
Izmerjene vrednosti so zato daleč od popolnosti, saj so vedno rezultat kompromisov.
Vendar pa uporabniki meritev želijo vedno točne, takojšnje in celovite podatkovne
nize, katerih največji nasprotnik največkrat niso omejena finančna sredstva, temveč
predvsem pomanjkanje znanja na področju zagotavljanja kakovosti meritev.

3.1 Zahteve in pričakovanja uporabnikov meteoroloških meritev
Predmet te raziskave je niz izmerjenih vrednosti meteoroloških veličin v avtomatskem
merilnem sistemu, ki določa vse karakteristike izmerjenim podatkom.
Čeprav torej uporabnik dobi kot produkt izmerjen podatek, pa je ta odvisen le od
lastnosti merilnega sistema. V tabeli 2 je prikazana prva faza izgradnje hiše
kakovosti, in sicer zbiranje pričakovanj uporabnikov. V našem primeru je bil prvi
seznam izdelan na osnovi razgovorov z nekaterimi uporabniki meteoroloških
podatkov na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
Uporabniki meteoroloških podatkov so danes predvsem vremenski in hidrološki
prognostiki, klimatologi, agrometeorologi, raziskovalci s področja kakovosti
zunanjega zraka in drugi specializirani uporabniki (meteorološka podpora letalstvu,
pomorstvu, lavinske službe, podpora energetiki ...). V manjših nacionalnih
meteoroloških službah je sodelovanje med strokovnjaki, ki so zadolženi za izvajanje
merjenj, in uporabniki podatkov mnogo tesnejše kot pa v večjih službah, kjer je
meteorološki analitik ali prognostik uporabnik podatkov v pravem pomenu –
dostavljeni so mu kot rezultat nekega drugega procesa, ki ga sam običajno ne
obvlada in tudi ne pozna.
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klimatologija

3

pri preučevanju
trendov v daljšem
časovnem nizu je
težko izločiti
skoke ali lezenja

težavo predstavljajo vse spremembe pri
izvajanju meritev, npr. menjava
merilnikov, lezenje meritev
(kratkovalovno sevanje, vlaga..),
menjava merilne metode, menjava
merilnikove programske opreme (npr.
spremenjena odzivnost, vzorčenje …)

klimatologija in prognoza

2

stabilnost

zveznost
meritev –
robustnost
merilnega
sistema

vrzeli pri meritvah
je le redko možno
zapolniti (npr.
interpolacija), v
primeru meritev
padavin ali vetra
pa je nemogoče
predvidevati, kaj
se je dogajalo v
vmesnem času

do izpada meritev prihaja tako zaradi
napak merilnikov, napak pri delovanju
avtomatske merilne postaje kot tudi
izpadov pri prenosu podatkov – pogosto
se izpad zgodi v času ekstremnih
vremenskih razmer, ko so meritve najbolj
potrebne; pri vetru, kjer se na merilnem
mestu računa poprečna hitrost in smer,
zaradi manjkajočih meritev prihaja do
napak pri agregaciji; možne so tudi
nenadzorovane izmerjene vrednosti (npr.
zaradi razelektritev)

klimatologija

1

redno
vzdrževanje

napačne in
zavajajoče
meritve

živali, listje, ivje, sneg, pravilne
nastavitve ter vpisovanje konstant pri
analognih merilnikih, nastavitve obroča
pri meritvah difuznega sevanja

klimatologija

Tabela 2: Zbrane zahteve uporabnikov meteoroloških podatkov
področje zahteva oz. težava
opis
uporabe
želja

reprezentativnost

kljub točnosti so
lahko podatki
neprimerljivi z
meritvami na
drugih merilnih
mestih, saj ne
odražajo stanja
na širšem
območju meritve
in so tako moteči
pri analizah

pomembna izbira lokacije in pozicije
merilnikov, npr. meritve vetra med
objekti, padavin pod drevesi, za
prognostike je težavno tudi merjenje
temperature in vlage v meteoroloških
hišicah

klimatologija

8

metabaza mora biti elektronsko dostopna
in zvezna ter mora vsebovati podatke o
menjavah in umerjanju merilne opreme,
vzdrževalnih posegih in vzrokih zanje,
odpravljenih nepravilnostih in drugih
spremembah, ki vplivajo na meritve

prognoza

7

pri klimatoloških
analizah je pri
določanju vzrokov
sprememb ali
trendov potrebno
poznati vse
okoliščine
izvajanja meritev

točnost

zaradi napake
lahko pride do
napačnih
odločitev
prognostikov ter
do napak pri
numeričnemu
napovedovanju
vremena

vzrok je slaba merilna oprema,
nevzdrževana in neumerjana

prognoza

6

poznavanje
metabaze

hitrost
dostopnosti
podatkov

v primeru procesa
meteorološkega
in hidrološkega
bdenja ter
operativne
napovedi star
podatek nima
vrednosti

predvsem zaradi zakasnitev pri prenosu
in pri nadaljnjem toku podatkov
uporabnik pogosto dobi podatke z
zamudo

prognoza in drugi uporabniki

5

nabor
meritev

dodatne meritve
večjega števila
veličin izboljšujejo
informacijo o
vremenu na
merilnem mestu

s prehodom s klasičnega na avtomatsko
merjenje je prišlo do zmanjšanja
informacij o vremenu zaradi izpada
opazovanih veličin (vidnost, tip vremena,
višina in količina oblakov, višina
novozapadlega snega, tip padavin,
vodnatost snega …), po drugi strani pa
avtomatsko merjenje in opazovanje
(kamere) omogoča vrsto novih meritev
ter širi uporabnost tudi na druga področja
(agrometeorologija, hidrologija,
ionizirajoča sevanja …)
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predpisi in mednarodne
smernice

10

skladnost
meritev z
drugimi
državami

za prostorske
analize ter za
meteorološko
napovedovanje je
nujna
primerljivost
meritev s
sosednjimi
državami, saj
vreme ni odvisno
od državnih mej

Svetovna meteorološka organizacija
predpisuje izvajanje meteoroloških
meritev, da bi bili podatki primerljivi tudi
preko državnih meja

vsi

9

cena

vedno omejeni
viri za nabavo,
razvoj,
vzdrževanje in
umerjanje
merilnikov, AMP
ter podatkovnih
tokov

predlog je racionalizacija posegov na
merilnih mestih

Na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi razgovori, ki so prikazani v zgornji
tabeli, in na osnovi vedenja o virih napak pri meritvah, je bil izdelan seznam možnih
pričakovanj uporabnikov in združen v 8 sklopov: stabilnost, zveznost, vzdrževanje,
reprezentativnost, obvladovanje sprememb med izvajanjem meritev, točnost,
dostopnost in cena. Prikazan je v tabeli 3.

Tabela 3: Seznam zahtev uporabnikov, združenih v 8 sklopov
zahteve uporabnikov
podrobnejša razčlenitev zahtev
stabilnost

stalnost merilne opreme na merilnem mestu
stalnost merilnih metod na merilnem mestu
preprečiti lezenje merilnih rezultatov
upoštevanje lezenja izmerjenih vrednosti
stalnost programske opreme pametnih merilnikov

zveznost meritev

čim manjše število izpadov merilnikov
čim manjše število izpadov avtomatske merilne
postaje
čim manjše število izpadov pri prenosu izmerjenih
vrednosti v centralno podatkovno bazo
preprečiti napačne agregacije podatkov zaradi
prikritega občasnega nedelovanja merilnikov
preprečiti nenadzorovane izmerjene vrednosti

vzdrževanje merilne opreme
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preprečiti zunanje vplive na izvajanje meritev (vpliv
živali, rastlin, snega, ivja ...)

preprečiti napake pri vzdrževanju merilne opreme
(predvsem pri mehanskih in programskih nastavitvah
merilne opreme)
reprezentativnost meritev

reprezentativnost lokacije merilnega mesta –
upoštevanje vplivov okolice
zagotovitev optimalne pozicije merilnikov na merilnem
mestu
primerljivost meritev zaradi uporabe periferne opreme
(vetrovni in sevalni ščiti, meteorološka hišica ...)
primerljivost meritev s sosednjimi državami
sledljivost izmerjenih vrednosti na mednarodne
merilne standarde

obvladovanje sprememb med
izvajanjem meritev

obvladovanje sprememb med izvajanjem meritev
metabaza surovih (nekorigiranih in neizvrednotenih)
izmerjenih podatkov
poznavanje informacij o vzdrževalnih posegih in
vzrokih zanje ter odpravljenih nepravilnosti

točnost meritev

zagotovitev točnosti meritev

dostopnost izmerjenih
vrednost

takojšnje razpolaganje z merilnimi rezultati

cena

nizka cena merilne opreme in njene namestitve
nizka cena servisa in vzdrževanja
nizka cena nadgradenj merilne opreme

3.2 Priprava ankete za uporabnike meteoroloških podatkov
Druga faza pri uporabi metode QFD je kvantificiranje zahtev uporabnikov. Obstaja
več različnih načinov, kako ovrednotiti, kaj si uporabniki bolj oz. manj želijo (Cohen
1995: 253). V primeru raziskovanja potreb uporabnikov meteoroloških podatkov je
zaradi velike specifičnosti strokovnjakov s tega področja ter tudi njihove relativne
številčne omejenosti v posameznih državah edina možnost izvedba ankete. Namen
izvedbe ankete je bil pridobiti pomembne vstopne podatke za izpolnitev desnega
dela hiše kakovosti, in sicer oceniti zadovoljstvo uporabnikov meteoroloških podatkov
z njihovim trenutnim stanjem v nacionalni avtomatski meteorološki mreži in kot drugo
pridobiti informacijo, katere so tiste lastnosti avtomatskih merilnih sistemov, ki si jih
najbolj želijo.
Anketa je bila izvedena v sklopu projekta MeteoMet (www.meteomet.org) v okviru
Evropskega metrološkega raziskovalnega programa (EMRP – European Metrology
Research Program) spomladi leta 2013. Pripravljena je bila spletna anketa, o kateri
so bile preko združenja Eumetnet (www.eumetnet.eu) obveščene evropske državne
meteorološke službe ter tudi Svetovna meteorološka organizacija, ki je prošnjo za
odgovore na anketna vprašanja posredovala nekaterim spoštovanim meteorološkim
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službam, ki imajo dobro razvit sistem kakovosti. Vprašalnik je bil poslan tudi vsem
organizacijam, ki so sodelovale v projektu MeteoMet.
Vprašalnik, ki je bil posredovan meteorološkim službam, je bil sestavljen iz treh
delov. Prvi del je bil namenjen zbiranju podatkov o izpolnjevalcu in organizaciji, ki ji
pripada, drugi del je povpraševal po njihovem zadovoljstvu s trenutnimi
karakteristikami izmerjenih podatkov, tretji pa o njihovih željah in zahtevah, v primeru,
da bi imeli možnost vplivati na kakovost izmerjenih podatkov. Vprašalnik je spraševal:
1. Delovno mesto osebe, ki odgovarja na vprašanja
2. Področje dela:
a. klima
b. vremenska napoved
c. letalska meteorologija
d. vzdrževanje merilne opreme
e. kontrola podatkov
f. umerjevalni laboratorij
g. kakovost zraka
h. hidrologija
i.

vodstvo

j.

Ostalo: ….

3. Kako vaš meteorološki merilni sistem ustreza naslednjim lastnostim? Prosimo,
ocenite vsako trditev od 1 (ne ustreza) do 5 (popolnoma ustreza)!
a. Zagotavlja stalnost merilne opreme na posameznem merilnem mestu
b. Zagotavlja stalnost merilne metode na posameznem merilnem mestu
c. Preprečuje lezenje merilnikov
d. Upošteva lezenje merilnikov
e. Zagotavlja stalnost programske opreme merilnikov na merilnem mestu
f. Ima majhno število izpadov merilnih naprav
g. Ima majhno število izpadov avtomatskih meteoroloških postaj
h. Ima majhno število napak pri prenosu podatkov zaradi napak v
komunikacijskih povezavah
i.

Preprečuje zbiranje napačnih izmerjenih vrednosti zaradi neznanih
napak merilnika

j.

Preprečuje zbiranje nekontroliranih izmerjenih vrednosti

k. Preprečuje zunanje vplive na meritve (živali, rastline, sneg, zmrzal …)
l.

Ima vzpostavljen nadzor nad napakami vzdrževalcev (mehanske in
programske nastavitve merilne opreme)

m. Merilna mesta so na reprezentativnih lokacijah, upoštevajo se vplivi
lokacije merilnih mest
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n. Izbrana je optimalna lokacija merilnikov na posameznem merilnem
mestu
o. Zagotavlja primerljivost meritev na merilnem mestu zaradi uporabe
periferne opreme (vetrovni in sevalni ščiti, dodatni termometri …)
p. Zagotavlja primerljivost meritev s sosednjimi državami
q. Zagotavlja sledljivost merilnih rezultatov na mednarodne merilne
standarde
r. Zagotavlja meta podatkovno bazo o kalibracijskem stanju merilnikov ter
zamenjavah merilnikov na posameznem merilnem mestu
s. Vzdržuje podatkovno bazo surovih (nekorigiranih) izmerjenih vrednosti
t. Razpolaga z informacijami o vzdrževanju avtomatskih meteoroloških
postaj, razlogih za vzdrževalne posege ter odpravljenih pomanjkljivostih
u. Zagotavlja točnost meritev
v. Zagotavlja razpoložljivost merilnih rezultatov v realnem času
w. Ima nizko ceno opreme in njene namestitve
x. Ima nizke stroške vzdrževanja
y. Ima nizke stroške nadgrajevanja merilne opreme (programske in
strojne)
4. Če bi lahko izgradili lasten meteorološki merilni sistem, katere njegove
lastnosti bi vam bile najbolj pomembne? Prosimo, ocenite vsako trditev od 1
(ne ustreza) do 5 (popolnoma ustreza)!
Za vprašanjem so bili na voljo odgovori kot pri prejšnji točki.
Vprašalnik je bil preveden v angleščino in objavljen na spletni strani projekta
MeteoMet, kot je prikazano na sliki 9.

Slika 9: Povezava na vprašalnik na spletni strani projekta MeteoMet
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3.3 Odziv na spletni vprašalnik
Na povabilo k izpolnjevanju ankete se je odzvalo 32 posameznikov, pri čemer sta bila
dva odgovora nepopolna. Povprečni čas odgovarjanja na vprašalnik je bil 25 minut.
Nanjo so odgovarjali posamezniki iz 27 meteoroloških služb in enega proizvajalca
merilne opreme iz 26 držav. V tabeli 4 so prikazana imena meteoroloških služb in
držav ter število izpolnjenih anket. Ime organizacije je izpisano, kot so ga vpisali
anketiranci.
Tabela 4: Udeleženci spletne ankete po organizacijah in državah
organizacija
Australian Bureau of Meteorology
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
Royal Meteorological Institute (IRM)
Cyprus Meteorological Service
Czech Hydrometeorogical Institute
Institute of hydrometeorology and seismology
Danish Meteorological Institute
Meteo France
Hellenic National Meteorological Service
Meteorological and Hydrological Service (DHMZ)
Met Éireann
Icelandic Meteorological Office
ARPA Emilia Romagna
ARPA Piemonte
Italian Air Force Meteorological Service
Environment Canada
Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre
Meteo Lux
National Hidrometeorological Service
Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH
Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI)
Institute of Meteorology and Water Management (IMGW)
Portuguese Sea and Atmosphere Institute
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
Republic Hydro meteorological Service of Serbia
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Swiss Federal Office of Meteorology and Climatology
(MeteoSwiss)
British Met Office
27 meteoroloških služb + 1 proizvajalec merilne opreme
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država
Avstralija
Avstrija
Belgija
Ciper
Češka
Črna gora
Danska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Italija
Italija
Kanada
Latvija
Luksemburg
Makedonija
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Slovenija
Srbija
Španija
Švica
Velika Britanija
26 držav

odgovori
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
32

Največji del respondentov na anketna vprašanja je prihajalo s področja vzdrževanja
merilne opreme, kontrole podatkov ter umerjanja, ena tretjina jih je bila iz vodstva
služb. Nekaj izpolnjenih anket je prišlo s strani strokovnjakov za klimatološke analize,
vremensko napoved, letalsko meteorologijo, raziskovanje in razvoj, kakovost zraka,
hidrologijo in agrometeorologijo. Respondent se je lahko hkrati odločil za več področij
dela. Rezultati so podrobneje predstavljeni na grafu 1.

Število odgovorov glede na področje dela

Raziskovanje in razvoj

Vodstvo

Hidrologija

Kakovost zraka

Umerjevalni laboratorij

Kontrola podatkov

Vzdrževanje merilne
opreme

Letalska meteorologija

Napovedovanje vremena

Klimatološke analize

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Graf 1: Prikaz udeležencev ankete glede na njihovo področje dela

3.4 Rezultati ankete
Rezultati ankete so predstavljeni s pomočjo grafov od številke 2 do 29. Predstavljena
so povprečja ocen za vsako vprašano lastnost avtomatskega merilnega sistema, in
sicer tako za obstoječi kot tudi za želeni merilni sistem. Na grafu 2 so ocene
anketirancev o stabilnosti in zveznosti meritev, na grafu 3 o vzdrževanju in zunanjih
vplivih, reprezentativnosti in nadzoru nad vzdrževanjem, na grafu 4 pa o točnosti
meritev, razpoložljivosti ter ceni.
Kot pričakovano so ocene pomembnosti želenega meteorološkega merilnega
sistema v vseh primerih višje od dejanskega. Poudariti je potrebno, da ocena
pomembnosti karakteristik obstoječega sistema ne pomeni ocene enega sistema,
temveč ocene toliko sistemov, kolikor je bilo v anketi udeleženih organizacij. Podatki
o trenutnem zadovoljstvu z obstoječim sistemom torej med sabo niso primerljivi, saj
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nedvomno obstajajo razlike med meteorološkimi merilnimi sistemi v državah, iz
katerih prihajajo anketiranci.
Prav tako je pri ocenjevanju od 1 do 5 pričakovano, da anketiranci redko ocenijo
posamezno lastnost z 1 ali 2. Za lastnosti obstoječega sistema je bilo z oceno 1
ocenjenih le 18 od skupno 800 podeljenih ocen (2,2 %) in samo 5 lastnosti želenega
sistema (0,6 %), pri slednjem nobena želena lastnost ni bila z oceno 1 ocenjena več
kot le enkrat. Tudi ocena 2 je bila podeljena redko, in sicer za lastnosti obstoječih
sistemov 61 krat (7,6 %), za želene sisteme pa 12 krat (1,5 %) – v dveh tretjinah
primerov za lastnosti, povezanih s ceno sistema. 70,25 % ocen za želeni sistem je 4
ali 5, pri želenem sistemu pa je ta delež kar 91,6 %.
Pri ocenjevanju obstoječega sistema je najnižjo povprečno oceno dobila cena
opreme in njene namestitve, in sicer 2,87, takoj za tem pa cena vzdrževanja merilne
opreme ter cena nadgrajevanja merilnega sistema. Previsoki stroški merilnih
sistemov so največji problem, kot ga vidijo ocenjevalci. Takoj za ceno so uporabniki
najbolj nezadovoljni z nezmožnostjo obvarovanja merilnih inštrumentov pred
zunanjimi vplivi, kot so živali, rastline, sneg, ivje, led in podobno, sledi pa slaba ocena
obvladovanja nekontroliranih izmerjenih vrednosti (povprečna ocena 3,59).
Uporabniki kot problem v svojih merilnih sistemih vidijo tudi lezenje ter obvladovanje
lezenja merilnikov, zanimivo pa je tudi, da ne verjamejo, da so njihovi podatki dovolj
primerljivi s sosednjimi državami. Povprečno oceno pod 4 so uporabniki dodelili tudi
pomanjkljivi meta podatkovni bazi o kalibracijah merilnikov ter njihovi trenutni lokaciji
v merilni mreži, zmožnosti preprečevanja zbiranja nerazumnih izmerjenih vrednosti,
nadzoru nad delovanjem vzdrževalcev ter nad servisnimi posegi, zbiranju in
shranjevanju surovih izmerjenih vrednosti ter zadovoljstvu z neprekinjenim
delovanjem merilnikov.
Anketiranci so pri obstoječem sistemu najbolj zadovoljni z zagotavljanjem stalnosti
merilne opreme na merilnem mestu (povprečna ocena 4,37), izbiro lokacij merilnikov
na merilnih mestih, razpoložljivostjo merilnih rezultatov v realnem času ter
zagotavljanjem primerljivosti meritev zaradi uporabe periferne opreme, kot so na
primer vetrovni in sevalni ščiti.
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Preprečuje zbiranje nekontroliranih izmerjenih
vrednosti

Preprečuje zbiranje napačnih izmerjenih vrednosti
zaradi neznanih napak merilnika

Ima majhno število napak pri prenosu podatkov zaradi
napak v komunikacijskih povezavah

Obstoječi merilni sistem

Ima majhno število izpadov avtomatskih meteoroloških
postaj

Ima majhno število izpadov merilnih naprav

Zagotavlja stalnost programske opreme merilnikov na
merilnem mestu

Upošteva lezenje merilnikov

Preprečuje lezenje merilnikov

Zagotavlja stalnost merilne metode na posameznem
merilnem mestu

Zagotavlja stalnost merilne opreme na posameznem
merilnem mestu

Povprečje vseh odgovorov

Povprečje vseh odgovorov - stabilnost in zveznost
meritev
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Graf 2: Povprečne vrednosti ocen zahtev uporabnikov: 1/3

Najbolj zaželena lastnost meteorološkega merilnega sistema je zagotavljanje točnosti
meritev, sledi sledljivost meritev na mednarodne standarde, optimalna pozicija
merilnikov na merilnih mestih, malo napak pri prenosu izmerjenih podatkov in
odsotnost napačnih meritev zaradi neznanih merilnih ali sistemskih napak.
Povprečna ocena vseh naštetih želenih lastnosti je preko 4,6.
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Razpolaga z informacijami o vzdrževanju avtomatskih
meteoroloških postaj, razlogih za vzdrževalne posege
ter odpravljenih pomanjkljivostih

Vzdržuje podatkovno bazo surovih (nekorigiranih)
izmerjenih vrednosti

Obstoječi merilni sistem

Zagotavlja meta podatkovno bazo o kalibracijskem
stanju merilnikov ter zamenjavah merilnikov na
posameznem merilnem mestu

Zagotavlja sledljivost merilnih rezultatov na
mednarodne merilne standarde

Zagotavlja primerljivost meritev s sosednjimi državami

Zagotavlja primerljivost meritev na merilnem mestu
zaradi uporabe periferne opreme (vetrovni in sevalni
ščiti, dodatni termometri …)

Izbrana je optimalna lokacija merilnikov na
posameznem merilnem mestu

Merilna mesta so na reprezentativnih lokacijah,
upoštevajo se vplivi lokacije merilnih mest

Ima vzpostavljen nadzor nad napakami vzdrževalcev
(mehanske in programske nastavitve merilne opreme)

Preprečuje zunanje vplive na meritve (živali, rastline,
sneg, zmrzal …)

Povprečje vseh odgovorov

Povprečje vseh odgovorov - vzdrževanje,
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Graf 3: Povprečne vrednosti ocen zahtev uporabnikov: 2/3

Najmanj se uporabnikom zdi pomembna cena merilne opreme in njene namestitve
(povprečje odgovorov 3,87), nekoliko bolj pa cena vzdrževanja in nadgradenj. Pod
povprečno oceno 4,3 je poleg naštetega le še zagotavljanje primerljivosti meritev s
sosednjimi državami, kar kaže na to, da pri svojem delu uporabljajo le lastne
podatke.

Povprečje vseh odgovorov - točnost, razpoložljivost
in cena
5

4

Obstoječi merilni sistem

3,5

Želeni merilni sistem

3

Ima nizke stroške nadgrajevanja merilne
opreme (programske in strojne)

Ima nizke stroške vzdrževanja

Ima nizko ceno opreme in njene
namestitve

Zagotavlja razpoložljivost merilnih
rezultatov v realnem času

2,5
Zagotavlja točnost meritev

Povprečje vseh odgovorov

4,5

Graf 4: Povprečne vrednosti ocen zahtev uporabnikov: 3/3

Največja razlika med obstoječimi in zaželenimi lastnostmi je pri obvarovanju meritev
pred zunanjimi vplivi in na področju cene merilne opreme, njene inštalacije ter
njenega vzdrževanja (razlika med ocenami okrog 1). Od vseh treh stroškovnih zahtev
je za uporabnike najpomembnejša ugodna nadgradnja programske in strojne
opreme, razlika med obstoječo oceno ter želeno je tudi v tem primeru blizu 1. Cena
nadgradnje strojne opreme je pogosto povezana z nezmožnostjo priključitve novega
tipa merilnika na avtomatsko merilno postajo brez pomoči njenega proizvajalca,
nadgradnja programske opreme pametnih merilnikov pa je povezana z obveznim
terenskim obhodom vseh merilnih mest.
Razlika med povprečnim odgovorom pri obstoječem in želenem sistemu je le v štirih
primerih manjša od 0,3, najmanjša je pri zagotavljanju stalnosti programske opreme
merilnikov, sledijo pa zagotavljanje meritev v realnem času, stalnost merilne opreme
na merilnih mestih ter zagotavljanje primerljivosti meritev zaradi uporabe periferne
opreme.
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Zanimivo je, da so anketiranci pri lastnostih obstoječega sistema razmeroma nizko
ocenili primerljivost meritev s sosednjimi državami (povprečna ocena 3,7), po drugi
strani pa razmeroma visoko ocenjujejo sledljivost merilnih rezultatov na mednarodne
standarde (povprečna ocena 4,2).
Grafi 5 do 29 na naslednjih straneh prikazujejo število posameznih ocen za vsako
trditev. Na vsakem so prikazane ocene tako za obstoječe kot tudi želeno stanje
merilnega sistema. Ocenjevalci so se zelo redko odločili za oceno nižjo od 3, pri
oceni želenega stanja pa močno prevladujeta oceni 4 in 5. Pri obvarovanju meritev
pred zunanjimi vplivi ter na področju cene merilne opreme, namestitve in vzdrževanja
so prikazane največje razlike med ocenami obstoječega in želenega stanja. Na grafih
s področja cen (grafi 27 do 29) je kljub največjim razlikam med ocenami razvidna
najnižja pomembnost med vsemi predlaganimi lastnostmi. Pri ocenjevanju
pomembnosti točnosti meritev (graf 25) so bili ocenjevalci skoraj enotni: razen treh
ocen 4 so vsi drugi udeleženci ankete ocenili to zahtevo z oceno 5.
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Graf 5: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »zagotavlja stalnost merilne
opreme na posameznem merilnem mestu«
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Graf 6: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »zagotavlja stalnost merilne
metode na posameznem merilnem mestu«
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Graf 7: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »preprečuje lezenje
merilnikov«
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Graf 8: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »upošteva lezenje
merilnikov«
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Graf 9: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »zagotavlja stalnost
programske opreme merilnikov na merilnem mestu«
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Graf 10: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »ima majhno število izpadov
merilnih naprav«
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Graf 11: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »ima majhno število izpadov
avtomatskih meteoroloških postaj«
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Graf 12: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »ima majhno število napak
pri prenosu podatkov zaradi napak v komunikacijskih povezavah«
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Graf 13: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »preprečuje zbiranje
napačnih izmerjenih vrednosti zaradi neznanih napak merilnika«
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Graf 14: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »preprečuje zbiranje
nekontroliranih izmerjenih vrednosti«
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Graf 15: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »preprečuje zunanje vplive
na meritve (živali, rastline, sneg, zmrzal …)«
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Graf 16: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »ima vzpostavljen nadzor
nad napakami vzdrževalcev (mehanske in programske nastavitve merilne opreme)«
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Graf 17: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »merilna mesta so na
reprezentativnih lokacijah, upoštevajo se vplivi lokacije merilnih mest«
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Graf 18: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »izbrana je optimalna
lokacija merilnikov na posameznem merilnem mestu«
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Graf 19: Prikaz porazdelitve ocen za zahtevo »zagotavlja primerljivost meritev na merilnem
mestu zaradi uporabe periferne opreme (vetrovni in sevalni ščiti, dodatni termometri …)«
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Graf 20: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »zagotavlja primerljivost
meritev s sosednjimi državami«
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Graf 21: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »zagotavlja sledljivost
merilnih rezultatov na mednarodne merilne standarde«
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Graf 22: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »zagotavlja meta
podatkovno bazo o kalibracijskem stanju merilnikov ter zamenjavah merilnikov na
posameznem merilnem mestu«
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Graf 23: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »vzdržuje podatkovno bazo
surovih (nekorigiranih) izmerjenih vrednosti«
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Graf 24: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »razpolaga z informacijami
o vzdrževanju avtomatskih meteoroloških postaj, razlogih za vzdrževalne posege ter
odpravljenih pomanjkljivostih«
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Graf 25: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »zagotavlja točnost meritev«
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Graf 26: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »zagotavlja razpoložljivost
merilnih rezultatov v realnem času«
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Graf 27: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »ima nizko ceno opreme in
njene namestitve«

55

Število odgovorov

15
10
5
0
1

2

3

Obstoječi merilni sistem

4

5
Želeni merilni sistem

Graf 28: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »ima nizke stroške
vzdrževanja«
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Graf 29: Prikaz porazdelitve ocen za lastnost merilnega sistema »ima nizke stroške
nadgrajevanja merilne opreme (programske in strojne)«
Pričakovane tehnične lastnosti meteorološkega merilnega sistema ter povprečne ocene
njihove pomembnosti se vpišejo na levo stran hiše kakovosti (Priloga 1). Na njeni desni
strani sta grafično prikazani povprečni oceni pomembnosti tehničnih lastnosti tako
obstoječega kot tudi želenega merilnega sistema.
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4

Tehnične rešitve

4.1 Nabor tehničnih rešitev
Želje in pričakovanja uporabnikov, analizirane v prejšnjem poglavju, se izvedejo s
tehničnimi rešitvami, ki se vpišejo v zgornji del hiše kakovosti (Priloga 1). Na
uporabnikove zahteve in pričakovanja je možno odgovoriti z dobrim načrtovanjem
merilne mreže, skrbno izgradnjo, rednim vzdrževanjem merilnih mest in merilne
opreme in umerjanjem merilnih inštrumentov. Vzpostaviti je možno nadzor nad
delovanjem merilnikov in avtomatskih merilnih postaj. Meteorološke službe izvajajo
tudi redne avtomatske in ročne kontrole izmerjenih vrednosti.
4.1.1 Načrtovanje merilne mreže
Pri načrtovanju merilne mreže je ena izmed potrebnih tehničnih rešitev dobra izbira
merilnega mesta ter avtomatske merilne postaje in njena validacija. Validirati je
možno tudi njeno programsko opremo. Nedvomno ima vpliv na izvajanje meritev tudi
skrbna izbira in validacija uporabljenih merilnih metod za posamezne veličine ter
preveritev tipa merilnikov za posamezno veličino, vključno z njegovo programsko
opremo.
Izbira merilnega mesta je pri merjenju meteoroloških veličin zaradi njihove
variabilnosti v prostoru izredno zahtevna. V razgibanem in poraščenem terenu je
predvsem težko umestiti merilnike padavin, vetra in višine snežne odeje, ki so pri
svojem delovanju najbolj odvisni od vplivov terena in okolice. Tako v primeru
namestitve anemoemtra v kotanjo ali za ovire, kot so objekti ali drevesa, ni možno
izmeriti uporabnih meritev hitrosti in smeri vetra. Tudi namestitev ombrometra za
ovire, ob vodotoku ali pa na vrhu vzpetine povzroči primanjkljaj pri merjenju
kumulative padavin. Neprimerna postavitev ima lahko kljub popolnemu merilnemu
sistemu in izvedbi celotnega nabora zahtev za zagotavljanje kakovosti meritev
negativen vpliv na uporabnost merilnih rezultatov in s tem na zadovoljstvo
uporabnikov.
Na sliki 10 je prikazan primer prostorskih omejitev za merjenje temperature in zračne
vlage, kot si ga je predpisala francoska državna meteorološka služba (Meteo France,
Leroy 2010). Zaradi nezmožnosti doseganja enakih pogojev pri umestitvi merilnikov
na merilna mesto so uvedli več razredov postavitve. Prikazan je najboljši razred od
petih. Pri petem razredu je ocenjen dodatek k merilni negotovosti zaradi lastnosti
merilnega mesta kar 5 stopinj.
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Slika 10: Zahteve za merjenje temperature in zračne vlage na merilnem mestu (Leroy 2010:
7)

Avtomatske merilne postaje so do nedavnega predvsem merile izhode analognih
merilnih inštrumentov in računale izvedene vrednosti, danes pa je njihova osnovna
funkcija zbiranje in agregiranje merilnih rezultatov pametnih merilnikov ter
komunikacija s centralno shrambo podatkov. Za zagotavljanje pričakovanj
uporabnikov je predvidoma pomembna tudi njihova robustnost in stabilnost,
predvsem pa nabor funkcionalnosti. Poznavanje njenega delovanja omogoča
odpravljanje morebitnih napak, in sicer predvsem pri izvajanju računskih operacij, ki
se izvajajo ob agregaciji podatkov, pa tudi morebitnih podrobnosti izvajanja
avtomatskih kontrol, delovanja ure ter izvajanja prenosa podatkov do centralne zbirke
podatkov.
Za merjenje posamezne veličine lahko obstaja več merilnih metod, ki imajo svoje
prednosti in slabosti in predvsem ob ekstremnih razmerah lahko dajejo različne
merilne rezultate. To še posebej velja za sodobne, tako imenovane pametne
merilnike, v katerih je srž merilne metode v njihovi programski opremi. Merilno
metodo je potrebno izbrati glede na predvideno namembnost meritev. Padavine je na
primer možno meriti s pomočjo prekucne posodice, s pomočjo tehtanja ali pa s
pomočjo optičnih metod, ki preko kompleksnih algoritmov štejejo število in velikost
mimo letečih kapljic. Vsaka od merilnih metod ima običajno svoje prednosti, a tudi
pomanjkljivosti.
Tudi po izboru merilne metode je med naborom merilnikov enakega tipa potrebno
preizkusiti robustnost merilnika tako glede poškodb, delovanja v vseh pričakovanih
razmerah, zaščite pred vlago, snegom, umazanijo in živalmi, kot tudi stabilnosti
delovanja, temperaturne odvisnosti, vpliva montaže in napajanja. Dobra validacija
tipa merilnika omogoči boljše poznavanje delovanja merilnika na merilnem mestu in
lahko pripomore h krajšanju odprave morebitnih napak pri delovanju merilnika.
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4.1.2 Izgradnja merilne mreže
Eden izmed možnih ukrepov za stabilno in neprekinjeno delovanje merilne opreme je
validacija vsakega kosa merilne opreme ter tudi medsebojnih povezav in skupne
funkcionalnosti. Preizkusiti je mogoče tudi izvajanje prenosa izmerjenih vrednosti v
centralno zbirko izmerjenih podatkov. Vnos merilne opreme z napako v operativno
merilno mrežo poleg stroškov in težavnega iskanja napake na terenu lahko povzroči
tudi trajno podajanje napačnih merilnih rezultatov, saj brez sistematičnega
preverjanja merilne opreme kakšne zahtevne napake preko spremljanja meritev ni
možno odkriti. Preprečevanje montaže okvarjene merilne opreme na merilna mesta
je nedvomno tehnična rešitev, ki bi zadovoljila več uporabnikovih zahtev.
4.1.3 Vzdrževanje in umerjanje merilne opreme
K izpolnjevanju zahtev uporabnikov meritev prispeva tudi redno vzdrževanje tako
merilnega mesta kot tudi merilne opreme. Vzdrževalne procedure ter osnovne teste
delovanja, ki se periodično izvajajo na merilnem mestu, običajno predpiše že
proizvajalec opreme. Redno vzdrževanje je zaradi ročnega dela ter oddaljenosti in
dostopnosti merilnih mest drago, zato ga upravljavci merilnih mrež racionalizirajo, kar
lahko vpliva na kakovost izmerjenih rezultatov.
Redno umerjanje merilnikov ter merilnih vhodov na avtomatskih merilnih postajah
zagotavlja sledljivost meritev. Merilnike se zaradi zagotavljanja laboratorijskih
pogojev umerja v umerjevalnem laboratoriju, analogne merilne vhode avtomatskih
merilnih postaj pa se zaradi logističnih težav običajno le preizkuša na terenu. V
primeru analognih merilnikov je za poznavanje skupne merilne negotovosti potrebno
poznati tako merilno negotovost merilnika kot tudi analognega vhoda, na katerega je
merilnik priključen, kar lahko predstavlja vir napak ob napačnem evidentiranju
medsebojnih povezav. Ta problem je možno rešiti z uporabo sodobnih merilnikov s
serijskim izhodom, pri čemer se na avtomatsko postajo le prenašajo z merilnikom
izmerjene vrednosti.
4.1.4 Obratovanje merilnikov
Pri izvajanju meteoroloških meritev s sodobnimi merilniki, ki imajo za svoje delovanje
vgrajeno programsko opremo, veliko težavo predstavlja njeno nadgrajevanje.
Izdajanje novih verzij programske opreme merilnikov, ki je uporabniku nedostopna in
poslovna skrivnost proizvajalca ter zato pogosto slabo dokumentirana, prinaša
tveganja pri izvajanju meritev. Kljub enakemu izgledu lahko nova verzija merilnika z
novo programsko opremo vključuje tudi napake, predvsem pa brez preverjanja lahko
pomeni diskontinuiteto pri zagotavljanju kakovosti meritev. Izvajalec meritev lahko
vzpostavi nadzor nad spremembami, ki se ga poleg proizvajalčevih zagotovil o
vsebini sprememb izvaja predvsem z novim testiranjem in validacijo merilnika, kar pa
zahteva čas in usposobljeno osebje.
Eden izmed največjih problemov pri izvajanju neprestanih meteoroloških meritev v
merilnih sistemih je neprekinjeno delovanje merilnikov, zato je potrebno vzpostaviti
avtomatski in tudi ročni nadzor nad njihovim delovanjem ter vzpostaviti procedure za
čim krajše izpade meritev. Pri tem lahko pomaga tudi uvedba drugega merilnika
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enake veličine, ki pomeni rezervni vir podatkov ob izpadu glavnega merilnika, lahko
pa tudi opozarja na lezenje enega izmed merilnikov. Uvedba sekundarnega
merilnika, ki uporablja drugo merilno metodo, lahko v operativni merilni mreži med
ekstremnimi dogodki tudi dopolni informacijo o merjeni veličini.
4.1.5 Delovanje avtomatskih merilnih postaj
Avtomatske merilne postaje (na sliki 11 je fotografija njene notranjosti) zbirajo ali
merijo podatke na svojih vhodih, jih agregirajo ter zapisujejo v sheme, izvajajo
logične kontrole, spremljajo delovanje merilnikov ter skrbijo za prenos podatkov v
centralni računalnik. Njihovo delovanje je odvisno tudi od električnega napajanja in
komunikacijskih povezav. Avtomatske merilne postaje morajo biti robustne, saj njihov
izpad pomeni sočasni izpad vseh meritev na merilnem mestu. Avtomatske merilne
postaje lahko tudi beležijo serijske številke priklopljenih merilnikov in s tem
omogočajo neprestani nadzor nad njihovo razporeditvijo v merilni mreži. Beležijo
lahko tudi čas vzdrževanja na posameznem merilnem mestu, ki je pomemben
podatek metapodatkovne baze.

Slika 11: Avtomatska merilna postaja (vir: Černač in Kolenc 2014)

Zaradi neprestanih nadgrajevanj merilnih mrež z novimi senzorji ter zaradi
nadzorovanja delovanja avtomatskih merilnih postaj je možna tudi dostopnost in
transparentnost programske opreme z možnostjo programiranja gonilnikov za nove
tipe merilnikov. Nadzor nad delovanjem procedur iz oddaljenega centra, možnost
nadzorovanih avtomatskih nadgradenj programske opreme avtomatskih merilnih
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postaj in merilnikov ter možnost zbujanja posameznih procesov na daljavo so
tehnične rešitve, ki jih meteorološke službe vse bolj uporabljajo pri modernizaciji
svojih mrež.
Meteorološki merilni sistemi se običajno stalno obnavljajo, nadgrajujejo in
dopolnjujejo. Vsem spremembam na nivoju izmerjenih podatkov ni mogoče slediti.
Rešitev tega problema je testno operativno okolje, ki je ločeno od operativnega, v
katerem se izvajajo vsa operativna preizkušanja nove ali nadgrajene merilne opreme.
Pogosta težava pri nadzoru delovanja avtomatskih merilnih postaj je tudi
pomanjkanje izvornih podatkov, s pomočjo katerih bi bilo možno rekonstruirati
izvajanje programskih procedur, ki računajo izvedene podatke, kot so povprečja in
ekstremi. Rešitev te težave je sprotno zapisovanje surovih izmerjenih podatkov v
interni spomin avtomatske merilne postaje. Slednje nam omogoča tudi vzpostavitev
samodejnega prenosa podatkov po koncu komunikacijskega izpada.
4.1.6 Kontrola izmerjenih vrednosti
Zadnje dejanje pri merjenju meteoroloških podatkov je njihova kontrola. Avtomatska
kontrola so programske procedure na nivoju avtomatske merilne postaje in centralne
podatkovne zbirke, ki pregledujejo izmerjene vrednosti glede na skrbno določene
filtre, kot so nerealne vrednosti, nerealni skoki, neobičajne razlike med sosednjimi
merilnimi postajami ali nerealne vrednosti glede na izmerjene vrednosti drugih veličin.
Avtomatske kontrole s svojimi procedurami pregledujejo izmerjene vrednosti in
opozarjajo na morebitne nepravilnosti, vendar pa napak ni mogoče avtomatsko
popravljati. Običajno avtomatske kontrole izmerjenim podatkom dodelijo status, kot je
na primer preverjen, sumljiv ali nepravilen podatek.
Avtomatskim kontrolam na koncu procedur za obvladovanje podatkov sledi ročno
pregledovanje, ki ima funkcijo zapolnitve vrzeli ali popravljanja podatkov, po drugi
strani pa je tudi sprožitelj izrednih servisnih posegov na merilni in komunikacijski
opremi.
Preden se podatke preda uporabnikom, se jih pregleda z ročnimi kontrolami. Te so
nujne in zelo koristne, vendar ob veliki količini podatkov tudi zahtevne in drage.
Seznam tehničnih rešitev, ki odgovarjajo na pričakovanja in želje uporabnikov, je
prikazan v tabeli 5. Pripravljen je po skupinah, ki so naštete v drugem stolpcu. V hiši
kakovosti, ki je podana v Prilogi 1 tega dela, so v njenem zgornjem delu vpisane tako
aktivnosti kot tudi posamezne tehnične rešitve.
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Tabela 5: Seznam tehničnih rešitev
aktivnost
rešitev
1

načrtovanje

skrbna izbira merilnega mesta, reprezentativnega za
merjenje celotnega nabora veličin in širšo okolico postaje

2

načrtovanje

skrbna izbira in validacija avtomatske merilne postaje (AMP),
vključno z njeno programsko opremo

3

načrtovanje

izbira in validacija merilne metode pred vključitvijo v merilno
mrežo

4

načrtovanje

validacija tipa merilnika pred vključitvijo v merilno mrežo,
vključno s programsko opremo

5

izgradnja

preizkušanje vse merilne opreme, vključno s programsko
opremo, pred vključitvijo v merilno mrežo

6

vzdrževanje

redno vzdrževanje merilnega mesta in merilne ter periferne
opreme

7

umerjanje AMP

redno umerjanje analognih vhodov AMP ali namestitev AMP
s serijskimi vhodi

8

delovanje
merilnikov

nadzor nad nadgrajevanjem programske opreme merilnikov
v merilni mreži

9

delovanje
merilnikov

redno umerjanje merilnikov

10 delovanje
merilnikov

nadzor nad delovanjem merilnikov, hiter odzivni čas pri
odpravljanju napak, skrajšanje in zmanjšanje števila obdobij
nedelovanja merilnikov

11 delovanje
merilnikov

uvedba sekundarnih merilnikov

12 delovanje AMP

neprestani oddaljen nadzor nad delovanjem AMP, hiter
odzivni čas pri odpravljanju napak, skrajšanje in zmanjšanje
števila obdobij nedelovanja AMP

13 delovanje AMP

evidentiranje opreme, neprestano beleženje sprememb
merilne opreme, vzdrževanja in servisnih posegov

14 delovanje AMP

nadzor nad prenosom podatkov do centralne podatkovne
zbirke

15 delovanje AMP

možnost kasnejše nadgradnje s poljubnimi novimi merilniki

16 delovanje AMP

enostaven dostop do programske opreme AMP ter
merilnikov z možnostjo nadgradnje

17 delovanje AMP

možnost testiranja sprememb strojne in programske opreme
neodvisno od operativnega merjenja

18 delovanje AMP

shranjevanje trenutnih in agregiranih podatkov na AMP ter
avtomatski prenos neprenešenih podatkov zaradi
komunikacijskih izpadov

19 kontrola podatkov

izvajanje avtomatskih kontrol podatkov

20 kontrola podatkov

izvajanje sekundarnih ročnih kontrol podatkov in usmerjanje
vzdrževalcev merilne opreme
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4.2 Smer tehničnih rešitev ter zahtevnost njihove realizacije
V hišo kakovosti (Priloga 1) se vpiše tudi smer izboljšave. Vse predlagane tehnične
rešitve so takšne, da bolj kot jih uresničimo, več rezultata prinesejo.
V spodnjem delu hiše kakovosti (Priloga 1) se v vrstico »organizacijska težavnost«
vpiše tudi zahtevnost realizacije posamezne tehnične rešitve. Ocene so od 1 do 10,
pri čemer ocena 10 pomeni najtežjo realizacijo. Z oceno 9 sem ocenil zahtevnost
izvedbe ročnih kontrol podatkov ter vzpostavitev neprestanega zagotavljanja
informacij o tehničnih težavah vzdrževalcev merilne opreme. Poudariti je potrebno,
da nelogične izmerjene vrednosti zaznajo že avtomatske kontrole, manjša
odstopanja pa je težko odkriti. Ročne kontrole se izvaja z vrsto primerjalnih testov, pri
čemer se primerja časovne in prostorske gradiente meritev. Možne so tudi primerjave
med meritvami različnih veličin na istem merilnem mestu. Težavnost uvedbe ročnih
kontrol je povezana tudi z velikimi stroški, saj jih ni mogoče izvajati brez zadostnega
števila usposobljenega osebja. Izziv za osebje, ki izvaja ročno oziroma sekundarno
kontrolo podatkov, je tudi pravočasnost detekcije posamezne napake in s tem
zmanjševanje vrzeli nepravilnih izmerjenih vrednosti.
Z oceno 9 sem ocenil le še zahtevnost ureditve dostopnosti programske opreme
avtomatskih meteoroloških postaj in pametnih merilnikov. Največja razlika med
proizvajalci avtomatskih meteoroloških postaj ni v strojni, temveč v programski
opremi. Sestavljene so namreč iz standardnih gradnikov, največja neznanka pa je
način njihovega delovanja, ki ga določa programska oprema. Slednja zato običajno
kupcu ni dostopna in je ključna poslovna skrivnost proizvajalca. Na enak problem
naletimo pri sodobnih pametnih merilnikih, ki so si običajno ne glede na proizvajalca
med seboj zelo podobni in enostavni za izdelavo, vendar pa je vse znanje
posameznega proizvajalca vključeno v programski opremi. Programska oprema je
torej tista, ki določa razlike med posameznimi avtomatskimi merilnimi postajami in
pametnimi merilniki. Če želi kupec vplivati na programsko opremo, mu ne preostane
drugega, kot da jo izdela sam.
Iz enakih razlogov je zahtevno tudi validirati avtomatske merilne postaje, saj je ob
neznanih programskih procedurah validacijo njihove programske opreme možno
izvesti le s poizkušanjem. Zato je zahtevnost te tehnične rešitve ocenjena z 8, kakor
tudi nadzor nad nadgrajevanjem programske opreme pametnih merilnikov.
Proizvajalci običajno slednjo ob nespremenjenem izgledu merilnika pogosto
nadgrajujejo, vendar kupcu ne posredujejo podrobnosti sprememb. Kupec je zato
postavljen pred odločitev, ali bo obdržal staro programsko opremo merilnika ali pa jo
bo nadgradil. Nadgradnja namreč pomeni ponovno validacijo merilnika. Pri
nadgradnji programske opreme se lahko pojavijo pomanjkljivosti, na katere
proizvajalec ni računal. Nadgradnja programske opreme merilnikov je tudi zahteven
logistični problem, saj avtomatske merilne postaje, ki so na trgu in na katere so
priključeni merilniki, ne omogočajo samodejnih nadgradenj programske opreme
merilnikov iz centralne lokacije, temveč je to potrebno izvesti manualno z obiskom
vseh lokacij merilnikov. Slednje lahko v primeru velikega števila merilnikov na širšem
območju traja tedne ali celo mesece, kar lahko povzroči nove težave zaradi
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neprimerljivosti meritev iz enakih merilnikov ali pa celo zmedo v evidenci, kateri
merilnik je že nadgrajen in kateri ne.
Podoben izziv predstavlja tudi možnost nadgrajevanja meteorološkega merilnega
sistema s poljubnimi novimi merilniki. Želja vsakega skrbnika meteorološkega
merilnega sistema je tudi njegova fleksibilnost, saj uporabniki pogosto zahtevajo
meritev novih veličin. Proizvajalci avtomatskih merilnih postaj običajno omogočajo le
možnost priklopa merilnikov, ki so tudi njihov proizvod. Pri merjenju standardnih
veličin to ne predstavlja problema, v primeru želje po merjenju nestandardnih veličin,
ko so na primer različna sevanja, vlaga v tleh, omočenost lista, lastnosti snežne
odeje ali celo kakšne izmed nemeteoroloških veličin, pa razširitev merjenj zahteva
vsaj poseg proizvajalca avtomatskih meteoroloških postaj. Problem je najlažje
obvladljiv s takšno merilno postajo, ki omogoča priklop poljubnega merilnika, tako kar
zadeva strojne omejitve kot tudi programske. Zato je tudi izvedba te tehnične rešitve
ocenjena z 8.
Z oceno težavnosti izvedbe 7 sta ocenjeni izvedba validacije tipa merilnika ter
vzpostavitev izvajanja avtomatskih kontrol. Pri prvem gre za zahtevno in natančno
preizkušanje tipa merilnika v laboratorijskih in tudi v naravnih pogojih, ki se običajno
izvede kot primerjalna analiza enakega tipa merilnika od več različnih proizvajalcev,
kot je že opisano v tem delu.
Vzpostavitev kompleksnega sistema preverjanja podatkov na nivoju avtomatske
merilne postaje in na nivoju centralne podatkovne zbirke je prav tako zahteven
proces, ki zahteva smiselno določitev kontrolnih mej. Pregrobe avtomatske kontrole
namreč privedejo do neobvladljivega števila opozoril, preširoke pa do prikritja
pomanjkljivosti, na katere bi morala kontrola opozoriti.
Z oceno 6 je ocenjena organizacijska težavnost za skrbno izbiro in validacijo merilnih
metod. Merilne metode se med sabo razlikujejo predvsem pri merjenju v ekstremnih
pogojih, zato je pri pravilni izbiri merilne metode potrebno nujno poznati namen
uporabe merilnih rezultatov. Prav tako je z oceno 6 ocenjena težavnost vzpostavitve
rednega umerjanja merilnih inštrumentov. Poleg nujne zahtevne vzpostavitve
umerjevalnega laboratorija je potrebno tudi vzpostaviti sistem kroženja inštrumentov
v merilni mreži skupaj z evidenco, kje in kdaj se je določen merilnik nahajal.
Kot najlažje izvedljive tehnične rešitve so z oceno težavnosti 2 ocenjene testiranje
vse merilne opreme pred vključitvijo v merilno mrežo, izvajanje rednih vzdrževalnih
del na merilni opremi ter na merilnem mestu in vzpostavitev testnega okolja, v
katerem je mogoče brez vpliva na operativne meritve testirati spremembe in
nadgradnje.

4.3 Interakcije med tehničnimi rešitvami – streha hiše kakovosti
V tako imenovani strehi hiše kakovosti (Priloga 1) so ocenjene interakcije med
posameznimi tehničnimi rešitvami, pri čemer znak  pomeni močan pozitivni
medsebojni vpliv, znak  zmeren pozitivni vpliv, znak X negativni vpliv, prazna
celica pa pomeni nevplivanje dveh tehničnih rešitev med sabo.
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Največji medsebojni vpliv med vsemi tehničnimi rešitvami ima skrbna izbira in
validacija avtomatske merilne postaje, vključno z njeno programsko opremo. Močno
vpliva na možnost neprestanega nadzora nad delovanjem merilnikov in s tem
skrajšanja odzivnega časa servisnih ekip, na učinkovit in nadzorovan prenos
podatkov v centralno podatkovno bazo, na vzpostavitev možnosti kasnejše
nadgradnje meteorološkega merilnega sistema z novimi merilniki, na možnost
enostavnega dostopa do programske opreme avtomatske merilne postaje, na
možnost shranjevanja trenutnih in agregiranih podatkov na avtomatski merilni postaji
ter na vzpostavitev samodejnega prenosa manjkajočih merilnih rezultatov po padcu
komunikacijskih povezav ter na vzpostavitev sistema avtomatskih kontrol podatkov.
Vse naštete tehnične rešitve so očitno podmnožica validacije avtomatske merilne
postaje. Seveda se pri validaciji izvaja tudi klasična preizkušanja, kot so
temperaturno območje delovanja, zaščita pred vlago, snegom in zmrzaljo, robustnost
ohišja, prenapetostne zaščite, možnost montaže in podobno.
Sodobne merilne postaje lahko omogočajo tudi detekcijo in identifikacijo merilnikov,
ki so priključeni nanjo, in s tem vzpostavitev meta podatkovne zbirke trenutne in
pretekle lokacije merilnikov.
Šibko medsebojno povezavo imajo tudi validacija tipa merilnika ter vzpostavitev
sistema testiranja vsakega kosa merilne opreme pred vključitvijo v operativni merilni
sistem, saj z dobro validacijo tipa lahko predpišemo dodatne testne preizkuse
merilnikov. Validacija tipa merilnika ima šibko povezavo tudi z nadzorom nad
nadgrajevanjem programske opreme merilnikov in tudi umerjanjem merilnikov.
Validacija tipa merilnika in njegove programske opreme je povezana tudi z
neprestanim nadzorom nad delovanjem merilnikov, saj lahko merilnik že sam
omogoča beleženje kontrolnih statusov.
Nadzor nad nadgrajevanjem programske opreme pametnih merilnikov je močno
povezan z možnostjo testiranja nadgradenj izven operativnega merilnega okolja in
tudi z možnostjo dostopa do programske opreme merilnikov. Možnost kasnejše
nadgradnje merilnih sistemov z novimi merilniki je podobna tehnična rešitev kot
obvladovanje nadgradenj programske opreme merilnikov, saj se lahko pri nadgradnji
spremeni tudi komunikacijski protokol merilnika in s tem zahteva možnost nadgradnje
programske opreme merilne postaje.
Močne medsebojne povezave so tudi med avtomatskimi kontrolami in izvajanjem
neprestanega nadzora nad delovanjem tako avtomatske merilne postaje kot tudi
merilnikov. Avtomatske kontrole običajno namreč obsegajo tako kontrole delovanja
merilne opreme kot tudi samih izmerjenih vrednosti.
Močno sta povezani tudi možnost shranjevanja trenutnih in agregiranih podatkov na
merilni postaji ter samodejno pošiljanje vrednosti po ponovni vzpostavitvi
komunikacije po prekinitvi in vzpostavitev učinkovitega in nadzorovanega prenosa
podatkov do centralne podatkovne zbirke.
V strehi hiše kakovosti (Priloga 1) je razviden tudi negativni medsebojni vpliv
tehničnih rešitev, in sicer tako redno umerjanje morebitnih analognih vhodov merilnih
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postaj kot periodično umerjanje merilnih inštrumentov povzročita povečanje
sprememb v merilni mreži in zahtevnejše vodenje evidenc merilne opreme.

4.4 Vključitev zahtev uporabnikov v hišo kakovosti
Levo od matrike načrtovanja se v hiši kakovosti (Priloga 1) nahaja stolpec, v katerem
so vpisani povprečni rezultati ankete o pomembnosti posameznih zahtev in
pričakovanj. Anketa, podrobno opisana v tretjem poglavju, je omogočala ocenjevanje
z ocenami od 1 do 5, v hišo kakovosti pa se vpisuje pomembnost med 1 do 10. Ker
se je pri analizi ocen iz ankete izkazalo, da so povprečno ocenjene zahteve
uporabnikov za izgradnjo želenega meteorološkega merilnega sistema med 3,8 in 5,
nisem le pomnožil povprečnih ocen s faktorjem 2, temveč sem od povprečne ocene
odštel 2,5 ter razliko pomnožil s faktorjem 4. Povprečni oceni 5 iz ankete v hiši
kakovosti tako ustreza povprečna ocena 10, povprečni oceni 3 iz ankete pa bi v hiši
kakovosti ustrezala povprečna ocena 2. Tako preračunane povprečne ocene,
zaokrožene na eno decimalno mesto, se v hiši kakovosti (Priloga 1) nahajajo takoj ob
zahtevah uporabnikov, torej levo od matrike načrtovanja.
Desno od matrike načrtovanja pa so tudi grafično prikazani rezultati ankete, pri čemer
so na zgoraj opisan način preračunane povprečne vrednosti ocen posameznih
zahtev prikazane tako za želen kot tudi obstoječ sistem. Povprečne ocene
obstoječega sistema so prikazane z znakom ●, povprečne ocene lastnosti želenega
merilnega sistema pa z znakom .
Opaziti je, da so najmanjše razlike med povprečnimi ocenami zahtev obstoječega in
želenega sistema pri stalnosti merilne opreme na merilnem mestu in programske
opreme merilnikov, primerljivosti meritev zaradi uporabe periferne opreme ter
takojšnjim razpolaganjem z izmerjenimi vrednostmi. To pomeni, da anketiranci pri teh
zahtevah ne glede na povprečno oceno ne potrebujejo večjih izboljšav.
Največje razlike med obstoječimi in želenimi lastnostmi meteoroloških merilnih
sistemov pa so na področju stroškov, in sicer tako pri ceni merilne opreme in stroških
namestitve, stroških servisiranja in vzdrževanja, kot tudi pri ceni nadgradnje merilne
opreme na merilnem mestu. Kljub temu, da so povprečne ocene stroškovnih lastnosti
najnižje, pa največje razlike med obstoječi in želeno oceno pomenijo veliko željo po
izboljšavi.

4.5 Ocenjevanje ustreznosti tehničnih odgovorov na zahteve
uporabnikov – matrika načrtovanja
Ustreznost tehničnih rešitev na zahteve uporabnikov je vrednotena v matriki
načrtovanja hiše kakovosti (Priloga 1). V primeru prazne celice tehnična rešitev ni
povezana z zahtevo uporabnika. Kadar je v presečni celici vpisan znak , je
tehnična izvedba šibko povezana z uporabnikovim pričakovanjem. V primeru majhne
korelacije med tehnično izvedbo in zahtevo uporabnika se v matriko načrtovanja
vpiše znak , v primeru močne medsebojne povezave, torej bistvenega povečanja
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zadovoljstva uporabnika glede na vložen napor v tehnično rešitev, pa je v matriko
načrtovanja vpisan znak . Prazna celica pomeni utežni faktor 0, znak  pomeni
utežni faktor 1, znak  faktor 3 in znak  utežni faktor 9. Utežni faktorji se množijo
s povprečno ocene pričakovanja uporabnika.
Skrben izbor merilnega mesta najbolj pripomore k reprezentativnosti izmerjenih
podatkov na merilnem mestu, ki bi lahko bili okrnjeni zaradi vplivov okolice ali
napačnega pozicioniranja merilne opreme na merilnem mestu. S pravilno izbiro ali
ureditvijo merilnega mesta se lahko zmanjša možnost vpliva zunanjih dejavnikov na
meritve. Če izberemo ustrezno lokacijo, bodo najverjetneje tudi meritve na njej
potekale dalj časa in bodo s tem bolj primerljive s sosednjimi državami.
Skrbna izbira in validacija avtomatske merilne postaje pripomore k manjšemu številu
njenih izpadov in k preprečitvi nenadzorovanih izmerjenih vrednosti, ki bi lahko bile
posledica njenega delovanja. Pravilna izbira merilne postaje omogoča stalnost
meritev in s tem točnost izvedenih povprečnih podatkov. V primeru strojno in
programsko modularne sestave pa je tudi cenovno ugodna, kar zadeva tako njen
nakup kot tudi servis, vzdrževanje in morebitno nadgradnjo. Izbira in validacija
postaje je poleg stalnosti merilne opreme na merilnem mestu šibko povezana tudi s
številom izpadov merilnikov in komunikacijskih povezav, saj lahko programska
oprema omogoča tudi sistem avtomatskega bujenja merilnikov oziroma opreme za
prenos podatkov. Programska oprema na merilni postaji lahko tudi prepreči napačne
agregacije podatkov zaradi občasnega nedelovanja merilnikov.
Skrbna izbira in validacija merilne metode zagotavlja stalnost uporabe merilne
metode na merilnem mestu, preprečuje napake zaradi napačnih nastavitev merilne
opreme, zagotavlja primerljivost meritev s sosednjimi državami ter njihovo točnost in
lahko omogoči nižjo ceno merilne opreme ter servisiranja in vzdrževanja. Malo
pozitivno vpliva tudi na stalnost merilne opreme na merilnem mestu, preprečevanje
zunanjih vplivov na izvajanje meritev, primerljivost meritev zaradi morebitne uporabe
periferne opreme, v nekaterih primerih pa tudi na takojšno razpoložljivost merilnih
rezultatov.
Validacija tipa merilnika pred vključitvijo v merilno mrežo, vključno z njegovo
programsko opremo, zagotavlja stalnost merilne opreme na merilnem mestu ter v
primeru modre izbire tudi nizko ceno njegovega servisiranja in vzdrževanja.
Validacija lahko v manjši meri vpliva tudi na preprečevanje lezenja merilnikov ter
napačnih agregacij zaradi prikritih izpadov merilnika, manjše število izpadov meritev
in na preprečevanje nenadzorovanih izmerjenih vrednosti. Pravilna izbira merilnika
tudi preprečuje zunanje vplive na izvajanje meritev in tudi nastanek napak pri
njegovem vzdrževanju. Validacija merilnika tudi povečuje primerljivost meritev zaradi
uporabe periferne opreme ter lahko omogoča lažjo sledljivost izmerjenih vrednosti na
mednarodne merilne standarde. Pravilna izbira tipa merilnika ter njegove programske
opreme lahko zagotavlja tudi večjo točnost meritev. Z izbiro tipa merilnika lahko
vplivamo tudi na njegovo ceno.
Testiranje vsakega kosa merilne opreme pred njegovo vključitvijo v merilni sistem
bistveno pripomore k zagotavljanju stalnosti meritev na merilnem mestu, manjšanju
števila izpadov merilnikov in merilnih postaj in k preprečevanju napak ob začetnih
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nastavitvah merilnikov. Detektiranje neustreznih kosov merilne opreme pred njihovo
vključitvijo v merilni sistem tudi bistveno zmanjšuje število kasnejših servisnih obiskov
in s tem ceno vzdrževanja. Z validacijo lahko izločimo nestabilne merilnike in
pripomoremo k zagotavljanju točnosti meritev. Zaradi preprečitve vnosa slabo
delujoče opreme na merilna mesta tudi zmanjšamo število potrebnih obiskov
merilnega mesta ob začetni namestitvi.
Redno vzdrževanje merilnih mest in vse merilne opreme bistveno zmanjša število
izpadov meritev ter preprečuje zunanje vplive na izvajanje meritev. V manjši meri tudi
podaljšuje življenjsko dobo merilne opreme ter posledično povečuje stalnost merilne
opreme na merilnem mestu. Manjša tudi število izpadov avtomatske merilne postaje
ter prenosa podatkov, zaradi preverjanja namestitve periferne opreme pa tudi
povečuje medsebojno primerljivost podatkov. Čiščenje in redno vzdrževanje
merilnikov pripomore tudi k zagotavljanju točnosti meritev, beleženje posegov pa tudi
pomembno dodatno informacijo pri uporabi izmerjenih vrednosti.
Redno umerjanje analognih vhodov avtomatskih merilnih postaj oziroma uporaba
takšnih s serijskimi vhodi preprečuje lezenje meritev in zaradi testiranj vhodov
zmanjšuje število izpadov merilnih postaj. Umerjanje pripomore k sledljivosti
izmerjenih vrednosti na mednarodne merilne standarde in k točnosti merilnih
rezultatov. Periodično umerjanje vhodov pomeni tudi redno preverjanje nastavitev
vhodov in merilnikov.
Nadzor nad nadgrajevanjem programske opreme merilnikov zagotavlja manj
nepotrebnih sprememb na merilnem mestu in s tem večjo stalnost merilne opreme na
merilnem mestu oz. programske opreme na merilnikih. Nenadzorovano
nadgrajevanje programske opreme brez ustrezne validacije bi lahko povzročilo tudi
razne pomanjkljivosti v delovanju merilnika, kot so izpadi ali pa nelogične izmerjene
vrednosti.
Redno umerjanje merilnikov preprečuje lezenje merilnih rezultatov oziroma jih lahko
upošteva pri že izvedenih meritvah, zaradi temeljite obravnave v laboratoriju pa tudi
odkriva morebitne napačne nastavitve merilnikov. Umerjanje bistveno pripomore k
primerljivosti izmerjenih podatkov s sosednjimi državami, k sledljivosti izmerjenih
vrednosti na mednarodne merilne standarde. V procesu umerjanja se tudi beleži in
preverja spreminjanje lokacije merilnika, umerjanje pa bistveno pripomore k
zagotavljanju točnosti meritev.
Neprestani nadzor nad delovanjem merilnikov ter s tem krajšanje odzivnega časa za
zbujanje ali popravilo merilnika pomembno zmanjšuje in skrajšuje izpade merilnika,
posledično pa tudi same merilne postaje in komunikacijskih povezav. Neprestani
nadzor tudi omogoča takojšnje razpolaganje z merilnimi rezultati, vpliva pa tudi na
preprečevanje nelogičnih izmerjenih vrednosti.
Uvedba sekundarnih merilnikov v meteorološki merilni sistem prinese boljši nadzor
nad delovanjem merilnikov in s tem omogoča preprečitev lezenja merilnikov ali vsaj
upoštevanje le-tega. Z dodatnimi merilniki lahko praktično izničimo število izpadov
meritev, lažje ugotavljamo zunanje vplive in tudi preprečujemo napake kjerkoli v
merilnem procesu. Preprečujemo lahko tudi napačne agregacije podatkov in
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nenadzorovane izmerjene vrednosti. Zagotovimo lahko zveznost in takojšno
dostopnost podatkov, zaradi spremljanja morebitnih napak pa tudi pripomoremo k
točnosti merilnih rezultatov.
Neprestani nadzor nad delovanjem avtomatske merilne postaje zmanjšuje in
skrajšuje tako njene izpade v delovanju kot tudi izpade podatkovnega prenosa ter
samih merilnikov, kar tudi pripomore k razpoložljivosti merilnih rezultatov.
Vzpostavitev metabaze podatkov o spremembah merilne opreme ter vzdrževalnih in
servisnih posegih pripomore k večjemu razumevanju merilnega procesa, torej
želenemu obvladovanju sprememb nad izvajanjem meritev ter poznavanju informacij
o vzdrževalnih posegih. Obvladovanje sprememb sicer ne pomeni povečanja
stalnosti merilne opreme, vendar pa je beleženje sprememb hkrati tudi evidenca
stalnosti merilne opreme ali pa programske opreme merilnikov.
Učinkovit in nadzorovan prenos podatkov do uporabnika povečuje izplen podatkov
ter možnost takojšnjega koriščenja podatkov, posledično pa ta ukrep tudi prepoznava
izpade merilnikov in avtomatskih merilnih postaj.
Vzpostavitev takšnega merilnega sistema, ki vedno omogoča nadgradnjo s
poljubnimi novimi merilniki, prinaša večjo stalnost merilne opreme na merilnem
mestu, saj je ob nezmožnosti nadgradnje sicer potrebno zamenjati vsaj del opreme.
Modularen in obvladljiv meteorološki merilni sistem je cenejši za vzdrževanje in tudi
za nadgradnjo.
Enostaven dostop do programske opreme avtomatske merilne postaje ter pametnih
merilnikov omogoča popravljanje programske kode ob pogostih izpadih merilnikov in
postaj ter ob izpadih prenosa podatkov. Dostop do programske opreme ter možnost
njenega nadgrajevanja na daljavo omogoča tudi vzpostavitev baze surovih
izmerjenih vrednosti, zaradi neodvisnosti pa tudi poceni stroške servisiranja in
vzdrževanja. Sodobna programska oprema lahko omogoča tudi samodejno
zaznavanje sprememb merilne opreme na merilnih mestih ter tudi beleženje servisnih
posegov na merilni postaji.
Ločitev testnega od operativnega okolja meteorološkega merilnega sistema
odgovarja na najmanj zahtev uporabnikov, in sicer je povezana le z zmanjševanjem
števila izpadov merilnikov zaradi testnega delovanja. Vzpostavitev testnega okolja
več kot uporabnikom podatkov pomeni vzdrževalcem merilnih sistemov, ki si s
testnim okoljem olajšajo delo.
Možnost shranjevanja surovih, trenutnih in tudi izvedenih podatkov na nivoju
avtomatske merilne postaje prav tako odgovarja le na eno zahtevo uporabnikov, in
sicer zmanjšuje število podatkovnih lukenj zaradi napak pri prenosu podatkov.
Izvajanje avtomatskih kontrol izmerjenih vrednosti ima bistveno večji vpliv na
zadovoljstvo uporabnikov kot prej našteti tehnični rešitvi. Avtomatske kontrole
podatkov razkrivajo napake pri agregaciji podatkov zaradi vrzeli v merilnem nizu
merilnika ter zaznajo nenadzorovane izmerjene vrednosti. Bistveno tudi pripomorejo
k stabilnejšemu delovanju sistema in z neprestanim nadzorom nad njim ter
izmerjenimi vrednostmi prispevajo k zagotavljanju točnosti meritev ter takojšnjemu
razpolaganju z merilnimi rezultati. V manjši meri lahko kontrola pripomore tudi k
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preprečitvi lezenja merilnikov ter k nadzoru sprememb merilne opreme ob izvajanju
meritev.
Zadnji izmed predlaganih tehničnih odgovorov na zahteve uporabnikov so ročne
kontrole podatkov ter usmerjanje vzdrževalcev in serviserjev merilne opreme. Z
ročno kontrolo se lahko nadzira lezenje podatkov ter zmanjšuje število in čas izpadov
merilnikov in avtomatskih merilnih postaj. Ročne kontrole pomagajo tudi pri
zaznavanju napak na komunikacijski opremi. Spremljajo in preprečujejo tudi
nenadzorovane izmerjene vrednosti ter napačne agregacije podatkov zaradi slabega
delovanja merilnika. Z ročnim nadzorom nad merilno mrežo se lahko tudi upošteva
posledice napak ob vzdrževalnih posegih ter pripomore k izboljšani točnosti merilnih
rezultatov. V manjšem obsegu lahko ročne kontrole prispevajo tudi k detekciji in
posledično preprečevanju zunanjih vplivov na meritve ter napak, ki lahko nastanejo
pri vzdrževanju merilne opreme, kot je na primer napačna nastavitev difuznega
obroča pri merjenju kratkovalovnega sevanja. Prispevajo tudi k primerljivosti meritev
s sosednjimi državami, sledljivosti izmerjenih vrednosti na mednarodne merilne
standarde ter pomagajo pri obvladovanju sprememb med izvajanjem meritev.

4.6 Ocena pomembnosti tehničnih rešitev – rezultati prve hiše
kakovosti
Pomembnost posameznih tehničnih rešitev za izvedbo zahtev uporabnikov je
prikazana v spodnjem delu hiše kakovosti v Prilogi 1. Izračunana je tako, da po
posamezni tehnični rešitvi, torej stolpcu, sešteje produkte ocenjene pomembnosti za
uporabnika in dodeljenega faktorja, ki je v matriki označen z dogovorjenim znakom.
Najpomembnejše tehnične rešitve so tiste, ki imajo preko 500 točk in bi jih lahko
imenovali osnovni stebri zagotavljanja kakovosti meteoroloških meritev:
a. dobro načrtovanje postavitve mreže – pravilna izbira in validacija avtomatske
merilne postaje ter izbira merilnih metod;
b. redne kalibracije merilne opreme, vključno z umerjanjem analognih vhodov na
avtomatski merilni postaji;
c. izvajanje ročnih kontrol izmerjenih vrednosti, ki so ključna tehnična rešitev za
izvajanje zahtev uporabnikov, a tudi najtežje izvedljiva.
V drugi sklop tehničnih rešitev spadajo tiste, ki so dobile med 400 in 500 točk in
predstavljajo drugo vrsto najpomembnejših ukrepov:
a. validacija tipa inštrumenta, vključno z njegovo programsko opremo ter
testiranje vsakega inštrumenta pred njegovo vgradnjo v merilno mrežo;
b. vključitev sekundarnih merilnikov;
c. enostaven dostop do programske opreme avtomatske merilne postaje in
merilnikov;
d. neprestano spremljanje delovanja avtomatske merilne postaje;
e. izvajanje avtomatskih kontrol izmerjenih vrednosti in delovanja avtomatske
merilne postaje.
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V tretjem sklopu tehničnih rešitev so tiste, ki so dosegle med 200 in 400 točkami. So
še vedno pomembne, pa vendar ne ključne za zagotovitev zahtev uporabnikov:
a. pravilna izbira merilnega mesta;
b. redno vzdrževanje merilnega mesta in merilne opreme;
c. nadzor nad nadgradnjami programske opreme merilnikov.
V zadnjo skupino spadajo tiste tehnične rešitve, ki imajo zelo majhen vpliv na
uresničitev zahtev uporabnikov in ki imajo manj kot 200 točk:
a.
b.
c.
d.

učinkovit in nadzorovan prenos podatkov v centralno zbirko podatkov;
možnost nadgradnje avtomatske merilne postaje;
možnost ločitve testnega okolja od operativnega;
možnost sprotnega shranjevanja surovih podatkov na nivoju avtomatske
merilne postaje.

V oceni pomembnosti posamezne tehnične rešitve ni upoštevana organizacijska
težavnost njene izvedbe. Najzahtevnejše tehnične rešitve prinesejo tudi največ
zadovoljstva uporabnikom. Izvedba nekaterih rešitev, na primer možnost
nadgrajevanja merilnega sistema z novimi merilniki ali pa izvajanje nadzora nad
posodabljanjem programske opreme merilnikov, je zelo zahtevna glede na oceno
njihove pomembnosti. Obstajajo pa tudi lažje izvedljive rešitve, ki so ocenjene kot
zelo pomembne, kot na primer testiranje vsakega kosa merilne opreme pred njegovo
vključitvijo v merilno mrežo in pa uvedba sekundarnih merilnikov.
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5

Tehnične značilnosti avtomatske
merilne postaje

V prejšnjem poglavju je z uporabe metode QFD in izgradnjo hiše kakovosti (Priloga
1) analizirana pomembnost in učinkovitost posameznih tehničnih rešitev za
zadovoljitev potreb uporabnikov izmerjenih meteoroloških podatkov. Kot je že
omenjeno v drugem poglavju, metoda QFD omogoča tudi podrobnejšo analizo
tehničnih rešitev s pomočjo druge hišo kakovosti. Tehnične rešitve iz prve hiše se
preslikajo v levi del druge hiše kakovosti, kjer je sicer prostor za zahteve
uporabnikov. Namesto tehničnega odgovora, ki se vedno vpiše v zgornji del hiše
kakovosti, pa v tem koraku lahko pridemo do tehničnih karakteristik produkta (Slika
12).
Kot se je izkazalo v prvi hiši kakovosti, lahko zadovoljstvo uporabnikov izboljšamo z
določenimi aktivnostmi in ukrepi, poleg tega pa tudi z dobro in premišljeno izbiro
strojne opreme. Prva hiša kakovosti z naborom tehničnih rešitev napeljuje k
ugotovitvi, da je avtomatska merilna postaja ključen kos strojne opreme na merilnem
mestu, ki ga lahko izvajalec meritev samostojno obvladuje in s tem pripomore k
povečanju zadovoljstva uporabnikov. Avtomatske merilne postaje, dostopne na trgu,
so še vedno tako imenovane »črne škatle« (ang. black box), ki njihovemu upravljavcu
ne omogočajo dostopa do programske opreme ali do kakršnihkoli posegov na nivoju
strojne opreme. Glede na rezultate prve hiše kakovosti pa se izkazuje, da bi v
primeru fleksibilnosti strojne in programske opreme avtomatske merilne postaje lahko
omogočili dodatne potrebne funkcionalnosti, zmanjšali odvisnost od proizvajalcev ter
tudi pocenili njihovo vzdrževanje ter morebitno nadgradnjo merilnega sistema.

Slika 12: Kreiranje druge hiše kakovosti pri zasnovanju avtomatske meteorološke
merilne postaje
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Pri uporabi metode QFD se v industriji pri razvoju izdelka izdelajo tri hiše kakovosti. V
prvi se zahteve uporabnikov uresničujejo s tehničnimi rešitvami. Slednje se v drugi
hiši prevedejo v funkcionalnosti izdelka. Zadnja stopnja pri načrtovanju pa je
konkretna končna oblika izdelka, do katere se pride s pomočjo tretje hiše kakovosti,
pri kateri se v področje »kaj?« vpišejo funkcionalnosti iz druge hiše, v predelu
»kako?« pa so zbrane končne konkretne lastnosti izdelka (Cohen 1995:133).
Ker je le del tehničnih rešitev iz prve hiše kakovosti povezan z avtomatsko merilno
postajo, je smiselno le tega prenesti v drugo hišo kakovosti. Na mesto, kjer so v prvi
hiši tehnične rešitve, pa se v drugi hiši vpišejo možne tehnične karakteristike
avtomatske merilne postaje, kot je prikazano na sliki 12. Druga hiša kakovosti je v
Prilogi 2 na koncu tega dela.

5.1 Tehnične značilnosti avtomatske merilne postaje
Tehnične značilnosti avtomatske merilne postaje lahko razdelimo na karakteristike
strojne opreme ter na karakteristike programske opreme. Funkcionalnost avtomatske
merilne postaje določa programska oprema, pri strojni opremi pa je smiselno, da je
sestavljena modularno z uporabo standardnih industrijskih komponent. Slednje so
proizvedene v masovni proizvodnji in zato tudi cenovno ugodnejše. Modularnost
prinaša možnost menjave posameznega dela ob njegovi morebiti okvari. Pri strojni
opremi je potrebno zagotoviti tudi možnost uporabe serijskih vmesnikov za
priključitev pametnih merilnikov ter možnost povezave avtomatske postaje preko
internetnih protokolov.
Tudi pri programski opremi je pomembna modularnost njene izgradnje, ki omogoča
lažji nadzor nad delovanjem sistema v celoti. Med sabo je torej smiselno ločiti
gonilnike za merilnike, kontrolne in komunikacijske procedure, nadzorne procedure
nad delovanjem postaje ter računske procedure. Takšen pristop lahko omogoča tudi
možnost lastne izdelave, nadzora in nadgradnje programske opreme postaje. S
programsko in strojno opremo se lahko zagotovi izvajanje neprestanega nadzora nad
delovanjem merilnikov iz središča, s hitro diagnostiko napak in tudi možnostjo njihove
konfiguracije. Dostopnost do merilnika iz središča, torej brez potrebnega obiska
merilnega mesta, je v meteoroloških službah izredno redka funkcionalnost, ki jo veliki
proizvajalci meteoroloških merilnih postaj ne omogočajo.
S pomočjo programskih procedur je možno vzpostaviti tudi neprestano avtomatsko
spremljanje delovanja merilnika in ga v primeru napak ugasniti ter ga ponovno
zagnati, v primeru izpada delovanja merilnika pa ga je možno tudi avtomatsko
zbuditi.
Možna je tudi uporaba odprtokodnih in standardiziranih programskih rešitev, kar
močno olajša dostop do programske opreme ter tudi možnost njenih nadgradenj.
Avtomatski kontrolni mehanizmi na postaji lahko samodejno določajo status merilnim
rezultatom, s čimer se olajša izvedba ročnih kontrol podatkov. Programska oprema
lahko zagotavlja tudi drsečo bazo surovih in izvedenih izmerjenih vrednosti za zadnje
merilno obdobje in s tem neprestano dosegljivost trenutnih izmerjenih vrednosti.
Zaradi neprestanih nadgradenj programske opreme merilnikov in morebitnih
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nadgradenj programske opreme avtomatskih merilnih postaj je smiselno uvesti
centralni programski repozitorij s samodejno sočasno nadgradnjo na celotni merilni
opremi, zaradi sledljivosti pa beležiti spremembe uporabe posameznih verzij
programske opreme.

5.2 Pomembnost posameznih tehničnih značilnosti
V Prilogi 2 so prikazani rezultati 2. hiše kakovosti. Absolutna pomembnost
posamezne funkcionalnosti merilne postaje je izračunana kot seštevek produktov
pomembnosti posameznih tehničnih rešitev iz 1. hiše kakovosti z utežnimi faktorji, ki
so prikazani v osrednjem delu 2. hiše kakovosti.
Kot izhaja iz druge hiše kakovosti, je najpomembnejša tehnična karakteristika
avtomatske merilne postaje možnost lastne izdelave, nadzora in nadgradnje
programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme se namreč lahko pridobi
dodatne funkcionalnosti, kot so neprestani nadzor nad delovanjem avtomatske
merilne postaje, možnost izdelave poljubnih gonilnikov za dodatne nove merilnike,
vpogled v obstoječo programsko opremo ter izdelava kontrolnih mehanizmov na
nivoju avtomatske merilne postaje.
Naslednja najpomembnejša tehnična karakteristika je možnost samodejnega
dodeljevanja statusa izmerjenim vrednostim, ki se izvede z nadgradnjo programske
opreme merilne postaje. S to funkcionalnostjo se udejanji potreba po neprestanem
nadzoru nad delovanjem merilnikov in tudi merilne postaje, predvsem pa se s
sistemom dodeljevanja statusa izvaja avtomatska kontrola, ki pomaga pri kasnejšem
ročnem pregledovanju podatkov.
Le malo nižjo oceno pomembnosti je dobila tudi modularna zgradba programske
opreme, ki omogoča lažjo implementacijo tehničnih rešitev, povezanih s
funkcionalnostjo programske opreme na avtomatski merilni postaji, za njo pa uvedba
centralnega programskega repozitorija in možnost avtomatske nadgradnje
programske opreme merilnikov na daljavo. Slednja ključno pripomore k nadzoru nad
nadgrajevanjem programske opreme sodobnih merilnikov in zmanjšuje tveganje za
pomanjkanje nadzora nad spremembami na merilnem mestu.
Konfiguracija in nadzor nad delovanjem merilnikov in tudi merilne postaje iz središča
je nadgradnja osnovne možnosti, da bi nadzor nad merilniki opravljala le programska
oprema na avtomatski merilni postaji. Oddaljeni neposredni dostop do merilnika
omogoča tudi njegovo identifikacijo in s tem izboljšan nadzor nad razporeditvijo
merilne opreme v merilnem sistemu.
Iz 2. hiše kakovosti sicer izhaja, da je modularna zgradba strojne opreme merilne
postaje najmanj pomembna funkcionalnost, vendar je potrebno poudariti, da ta
lastnost najbolj vpliva na ceno in ne na izvedbo tehničnih rešitev, zato jo vseeno
ocenjujem kot pomembno.
Naslednja najmanj pomembna lastnost je neprestana razpoložljivost trenutnih surovih
izmerjenih vrednosti, ki je s tehničnimi rešitvami v nobenem primeru ne povezuje
največji utežni faktor.
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Tudi odprtokodne in standardizirane programske rešitve vplivajo na ceno merilne
postaje, zato je tudi ta funkcionalnost ocenjena kot manj pomembna.
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Zaključek
Metoda razvoja funkcij kakovosti (QFD) je nastala v proizvodnih podjetjih in je
namenjena plasiranju novih ali prenovljenih izdelkov na tržišče. Magistrsko delo sloni
na predpostavki, da je izmerjena vrednost v meteorološkem merilnem sistemu tudi
neke vrste izdelek z vrsto lastnosti in da ne gre le za neko številko, merilni rezultat,
pri katerem nas zanima samo njegova točnost.
Ta predpostavka odpre nove načine razmišljanja o izvajanju meteoroloških meritev.
Čeprav na prvi pogled izgleda, kot da sta obe hiši kakovosti ključni rezultat
magistrskega dela, pa je vendar potrebno poudariti tudi pomembnost vmesnih
stopenj. Metoda QFD je namreč veliko več kot le postopek, v katerega vstaviš
osnovne gradnike po naprej pripravljeni proceduri in ki ti na koncu vrne izgotovljen
rezultat. QFD je predvsem organiziran način razmišljanja, zato avtorji metode tudi
ves čas poudarjajo pomembnost timskega pristopa in soočenja različnih mnenj in
pogledov v vseh fazah procesa, ki odpirajo nove poglede in spoznanja na izdelek, ki
ga imamo lahko ves čas pred sabo.
Prvi rezultat magistrskega dela je izdelava strukturiranega nabora petindvajsetih
lastnosti izmerjenega podatka, ki so razdeljene v 8 skupin, ter v drugi fazi priprava v
skupine razdeljenega seznama tehničnih rešitev s preučitvijo medsebojnih iterakcij
ter zahtevnosti njihove izvedbe.
Drugi rezultat magistrskega dela je analiza odgovorov, ki jih je 27 strokovnjakov
podalo v naši anketi. Obravnavano področje je zelo specifično, zato je bil pozitivni
odziv takega števila anketirancev razveseljiv. Potrebno je tudi poudariti, da so
anketiranci izhajali iz zelo različnih okolij, da so merilni sistemi, ki jih poznajo, med
sabo zelo različni, ter da prihajajo iz različnih organizacijskih delov svojih organizacij,
vendar so se po podrobni analizi njihove ocene, ki so predstavljene v 3. poglavju,
izkazale kot smiselne in realne, še posebej ob razširitvi skale in vizualizaciji v
desnem delu prve hiše kakovosti.
Tretji del magistrskega dela so rezultati prve hiše kakovosti (Priloga 1). V njej je
predstavljena ocena pomembnosti posameznih tehničnih rešitev za uresničitev
pričakovanj uporabnikov merilnih rezultatov iz meteoroloških merilnih sistemov, ki
kažejo na velike razlike med učinkovitostjo posameznih tehničnih rešitev.
Pričakovano so ročne kontrole podatkov najpomembnejše. Kljub avtomatizaciji
posameznih procesov meteorološkega merilnega sistema ni mogoče v celoti
avtomatizirati, zato je ročni nadzor tako nad delovanjem sistema kot tudi nad
izmerjenimi vrednostmi neizbežen. Pričakovano se tudi izkaže pomembnost
periodičnega umerjanja inštrumentov, ki ne vpliva le na samo točnost, kot bi na prvi
pogled pričakovali, saj ima umerjanje tudi vzporedne koristi, ki jih prinašata že sam
pregled in ročna obravnava merilnika. Velik vpliv na zadovoljstvo uporabnikov ima
tudi skrbna izbira in validacija uporabljenih merilnih metod in pa skrbna izbira in
validacija avtomatske merilne postaje. Slednja je osrednji del vsakega merilnega
mesta in z razvojem tehnike sedaj omogoča vrsto novih funkcionalnosti, ki do sedaj
niso bile možne ali poznane in ki vsaka zase ne doprinesejo veliko k zadovoljstvu
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uporabnikov, vendar pa je to področje tisto, ki trenutno omogoča največ prostora za
razvoj na področju meteoroloških merjenj.
Nove funkcionalnosti, ki jih prinaša predvsem možnost programiranja aplikacij
oziroma delovnih procedur na nivoju avtomatske merilne postaje, so predstavljene v
zadnjem delu magistrskega dela, v drugi hiši kakovosti (Priloga 2). V njej so tehnične
rešitve iz prve hiše kakovosti pretvorjene v možne tehnične karakteristike sodobne
merilne postaje. Iz druge hiše kakovosti izhaja, da lahko nove ključne funkcionalnosti
merilne postaje dosežemo z možnostjo nadgradenj njene programske opreme in da
je vztrajanje velikih svetovnih proizvajalcev merilnih postaj pri zaprtih, uporabniku
nedostopnih sistemih, očitno preživeto.
Glede na navedeno lahko potrdimo vse tri zastavljene hipoteze. Metoda QFD se je
izkazala kot uporabno in pregledno orodje pri iskanju ustreznih tehničnih rešitev za
avtomatski meteorološki merilni sistem, ki bi ustrezno odgovoril na zahteve
uporabnikov meteoroloških meritev (potrditev 1. hipoteze). Pri tem moramo
meteorološki meritvi pripisati ustrezne lastnosti, ki so pomembne za uporabnike
(potrditev 2. hipoteze). Na izpostavljene zahteve uporabnikov ter s tem povezane
tehnične rešitve najbolje odgovori merilni sistem, ki ga je mogoče stalno nadzorovati
na daljavo ter na daljavo obvladovati tudi njegovo programsko izvedbo. Tega
komercialni proizvajalci merilnih sistemov zaenkrat še ne omogočajo, zato je edina
možna rešitev razvoj lastnega merilnega sistema (potrditev 3. hipoteze).
Raziskava je bila praktično implementirana na Agenciji Republike Slovenije za okolje,
kjer je bila razvita lastna merilna postaja in kasneje nameščena na 281 merilnih
mestih po vsej državi, in sicer tako za merjenje meteoroloških kot tudi hidroloških
veličin. Izgrajeni merilni sistem je eden najsodobnejših v Evropi in predstavlja nov
pomemben korak pri razvoju meteoroloških merilnih sistemov. Razvoj lastne merilne
postaje z naštetimi funkcionalnostmi in njena implementacija v operativni
meteorološki merilni sistem je podoben korak v razvoju kot prihod pametnih telefonov
na tržišče. V obeh primerih gre namreč za prehod iz osnovne na poljubno
funkcionalnost z dodajanjem novih programskih nadgradenj oziroma aplikacij.
Magistrsko delo kaže na možnost učinkovite uporabe metode z drugega delovnega
področja na področju metrologije v meteorologiji. Z interdisciplinarno uporabo metode
iz industrije na področju metrologije in meteorologije je dosežen tudi osnovni namen
horizontalnega povezovanja različnih ved in znanosti pri univerzitetnem študiju
varstva okolja.
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