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O ćwiczeniach

Prowadzący

o mnie: http://www.igf.fuw.edu.pl/˜ slayoo/
kontakt: sarabas@igf.fuw.edu.pl / pok. 424A, IV piętro IGF

Termin

piątek 09:15 – 11:00 (z przerwą)

Zadania domowe, kolokwia, zasady zaliczenia...

jedno zadanie domowe po każdych ćwiczeniach
(oceniane zero-jedynkowo, wpływa na zaliczenie ćwiczeń)

kolokwium z zadań, egzamin pisemny i ustny

Materiały do ćwiczeń

http://www.igf.fuw.edu.pl/˜ slayoo/fwga2010/

http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/
http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/tafc2009/
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Zadanie 1.1 : polecenie (Stull, rozdział 2.4.2)

dla:

Ai (t, s), Bi (t, s) – i-ty pomiar/przebieg parametru
meteorologicznego zmiannego w czasie (t) i przestrzeni (s)

A, B – średnia:
tA = tAi (s) = 1

T

P∫
t=0
Ai (t, s)dt – średnia po czasie

sA = sAi (t) = 1
S

S∫
s=0
Ai (t, s)ds – średnia po przestrzeni

eA = eA(t, s) = 1
N

N−1∑
i=0
Ai (t, s) – średnia po zespole

pokażmy że:

A+ B = A+ B,
c · A = c · A,
A = A,
A · B = A · B
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Zadanie 1.2 : polecenie (Stull, rozdziały 2.4.3-5)

dla:

A = A+ a′

σ2
A = 1

N−1

N−1∑
i=0

(
Ai − A

)2

cov(A,B) = 1
N

N−1∑
i=0

(
Ai −A

)
·
(
Bi − B

)
r = cov(A,B)

σAσB

pokażmy że:

a′ N→∞= 0

Ba′ = 0

A · B = A · B + a′ · b′

σA =
√
a′2

cov(A,B) = a′b′

rAB = a′b′√
a′2·b′2
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Zadanie 1.3 : polecenie (Stull, rozdziały 2.5-2.7)

dla:

W =W + w ′ – prędkość powietrza (składowa pionowa)

Ek = m
2 ·
(
U2 + V 2 +W 2) – energia kinetyczna

W θρcp – składowa pionowa strumienia ciepła

pokażmy że:

Ek/m = 1/2
(
U

2
+ V

2
+W

2
)

︸ ︷︷ ︸
MKE

+ 1/2
(
u′2 + v ′2 + w ′2

)
︸ ︷︷ ︸

TKE

W θ =W · θ + cov(W , θ)
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Zadanie 1.4 : dane1 i polecenie

przykładowy plik z danymi zawierający pomiary prędkości
wiatru, wykonane anemometrami ultradźwiękowymi na wieży w
Cabauw, z jednego dnia, w rozdzielczości 10Hz
 1 #CABSURF.B10
 2 #[O]s_wind_all.ctr
 3      day btim    sec      WS005      US005      VS005      WS060      US060      VS060      WS100      US100      VS100      WS180      US180      VS180     WS180E     US180E     VS180E
 4   y4mmdd hhmm      s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s        m/s
 5 20080501 0000    0.1 -1.3843E-1 -2.6565E+0 -1.0540E+0 -3.9771E-1 -5.3489E+0  7.2729E+0  1.6113E-1 -2.4170E-1 -9.7522E+0 -1.4209E-1 -3.7383E+0  1.0978E+1 -1.0327E-1 -6.0667E+0  9.5112E+0
 6 20080501 0000    0.2  6.0791E-2 -2.5979E+0 -7.3022E-1 -3.5815E-1 -5.2888E+0  7.3044E+0  3.4790E-1 -2.5269E-1 -9.9976E+0 -3.4424E-2 -3.8196E+0  1.0930E+1 -6.8115E-2 -6.2329E+0  9.3530E+0
 7 20080501 0000    0.3  1.0327E-1 -2.5063E+0 -9.9023E-1 -4.3726E-1 -5.2222E+0  7.2129E+0  1.9409E-1 -3.1128E-1 -9.9756E+0 -1.3257E-1 -3.6680E+0  1.0892E+1 -1.0840E-1 -6.0828E+0  9.5427E+0
 8 20080501 0000    0.4  3.0762E-2 -2.5876E+0 -7.6392E-1 -1.4136E-1 -5.2749E+0  7.2429E+0  2.1973E-2 -6.5186E-1 -9.9390E+0 -1.4429E-1 -3.7896E+0  1.1021E+1 -9.3018E-2 -6.0579E+0  9.8357E+0
 9 20080501 0000    0.5 -5.8594E-2 -2.5071E+0 -8.0054E-1 -2.8638E-1 -5.2983E+0  7.2334E+0  1.8311E-2 -4.0283E-1 -9.8328E+0  1.3916E-2 -3.6731E+0  1.1077E+1 -3.6621E-3 -6.0916E+0  9.8979E+0
10 20080501 0000    0.6 -5.8594E-3 -2.7781E+0 -1.4509E+0 -1.9775E-1 -5.1482E+0  7.1638E+0  1.2451E-1 -4.9805E-1 -9.9243E+0 -1.1353E-1 -3.4885E+0  1.1168E+1  6.0059E-2 -6.2322E+0  9.9148E+0
11 [ciach]

może się przydać

$ less -S plik
$ head -1000 | vim -
$ wc -l plik
$ awk...

1dane pochodzą z eksperymentu EUCAARI-IMPACT (Holandia, maj
2008) i zostały udostępnione przez KNMI, IGFUW jest partnerem w
projekcie EUCAARI (6. PR UE)
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Zadanie 1.4 : polecenie
wykreślmy serię czasową i wartość średnią wybranej prędkości
(pionowa lub jedna z poziomych), dla wybranego anemometru,
dla wybranych 60 sekund pomiaru
gnuplot> ! awk 'NR>4 && NR < 604 {print $0}' s_wind_all_20080501.sot > tmp
gnuplot> avg = `LC_ALL=C awk '{ sum += $7 } END {print sum / NR}' tmp`
gnuplot> set xlabel "czas [s]"
gnuplot> set ylabel "W @60m [m/s]"
gnuplot> plot 'tmp' using ($2*60+$3):7 with linespoints t 'pomiary', avg t 'średnia'
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Zadanie 1.5D : polecenia

Dla pomiarów prędkości pionowej z Cabauw
(dowolny anemometr, dowolny dzień kampanii):

znalezienie „dobrego” okresu uśredniania (patrz wykład),

wyznaczenie odchyleń standardowych (tyle wartości ile
okresów uśredniania w ciągu całej doby),

wyznaczenie wartości pionowego turbulencyjnego
strumienia wybranej składowej pędu.



Ćwiczenia 01

Fizyka
warstwy

granicznej
atmosfery

Wstęp
o ćwiczeniach

Zadania
1.1: polecenie

1.2: polecenie

1.3: polecenie

1.4: dane

1.4: polecenie

1.5D: polecenie

Dygresje
Obserwatorium w
Cabauw

Anemometry
ultradźwiękowe

Gnuplot
wykonanie prog.
zewnętrznych

AWK
O języku

Elementy składni

Obserwatorium KNMI w Cabauw (wieża 180m)

KNMI = Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

(foto: KNMI)

http://www.cesar-database.nl/About.do

http://www.cesar-database.nl/About.do
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Anemometry ultradźwiękowe (@5,60,100,180×2)
zasada działania: mierzenie wpływu wiatru na czasy przebycia
odległości pomiędzy dwoma ramionami instrumentu przez
impuls akustyczny transmitowany w obie strony.

(foto: Fred Bosveld / KNMI)
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Gnuplot: wykonanie programów zewnętrznych

wykonanie programu zewnętrznego

gnuplot> ! echo ”Hello world!”

przypisanie zmiennej wartości ze standardowego wyjścia
programu zewnętrznego

gnuplot> a=‘echo $COLUMNS‘
gnuplot> print a
125
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AWK: o jezyku
AWK to język programowania:

interpretowany, dynamicznie typowany

o składni zbliżonej do C (nawiasy klamrowe ograniczają bloki kodu;
kontrola przepływu – składnia wyrażeń warunkowych, pętli, definicji funkcji;
przypisywanie wartości i odwoływanie się do zmiennych; adresowanie w
tablicach; wywoływanie funkcji) i basha (np. zapis do plików)

przeznaczony do przetwarzania danych tekstowych

zdefiniowany w standardzie POSIX 1003.2

o conajmniej dwóch otwartych implementacjach: nawk i gawk

którego pełna dokumentacja dostępna jest po wykonaniu polecenia „man
awk”

Struktura programu w AWKu

Kod programu w AWKu może zawierać następujące elementy

jeden blok BEGIN z instrukcjami wykonywanymi przed analizą pierwszego
rekordu

jeden blok END z instrukcjami wykonywanymi po analizie ostatniego
rekordu

dowolną liczbę bloków etykietowanych wyrażeniem, wykonywanych gdy
wyrażenie to jest prawdziwe

dowolną liczbę funkcji
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AWK: wybrane elementy składni

wybrane operatory

spacja operator konkatenacji ciągów znaków

$N operator pobrania wartości w kolumnie N w aktualnym wierszu

> w zależności od kontekstu: zapis do pliku bądź porównanie wartości

>> dopisanie do pliku

wybrane zmienne o „znaczeniu specjalnym”

FS separator pól (kolumn) w danych wejciowych (wyrażenie regularne, domyślnie
„blank”)

NF liczba pól (kolumn) w aktualnym rekordzie

NR numer aktualnie analizowanego rekordu

RS separator rekordów (wierszy) w danych wejściowych (domyślnie znak nowej linii)

OFS separator pól (kolumn) w danych wyjściowych (domyślnie „blank”)

ORS separator rekordów (wierszy) w danych wyjściowych (domyślnie znak nowej linii)

wybrane funkcje biblioteczne

print() zapisuje do pliku lub na standardowe wyjście tekstową reprezentację argumentu

int() zwraca liczbę całkowitą najbliższą argumentowi, zawsze „w stronę zera”
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