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Zadanie domowe – rozwiązanie: łatka na zad5 1.pro

pod powłoką

$ diff zad5 1.pro zad5 2D.pro > zad51 52.diff

zad51 52.diff
6c6
< pro zad5_1, tidx
---
> pro zad5_2d, tidx
36c36
<   !P.MULTI = [0,1,3]
---
>   !P.MULTI = [0,2,3,0,1]
44a45,51
>   xt = "ln(rozmiar kropelki / 1 um) [1]"
>   plot,  alog(pdf_x),         pdf_x   * *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n^e_N [cm-3]"
>   oplot, alog(pdf_x),         pdf_x   * *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
>   plot,  alog(pdf_x), !PI   * pdf_x^3 * *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n^e_S [um2 cm-3]"
>   oplot, alog(pdf_x), !PI   * pdf_x^3 * *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
>   plot,  alog(pdf_x), !PI/6 * pdf_x^4 * *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n^e_V [um3 cm-3]"
>   oplot, alog(pdf_x), !PI/6 * pdf_x^4 * *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
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Zadanie 6.1 – klasa IGFLibMetarMap

Zadania 6.1 i 6.2D wykorzystują klasę IGFLibMetarMap automatyzującą
pobieranie aktualnych depeszy METAR z serwera NOAA oraz tworzenie mapy
prezentującej informacje zawarte w tych depeszach.
Klasa wyposażona jest m.in. w następujące metody:

IGFLibMetarMap::init(latrange, lonrange) – konstruktor (funkcja wywoływana przez obj new())
przekazujący definicję obszaru mapy do setRegion

IGFLibMetarMap::setRegion, . . . – metoda inicjalizująca mapę, dodatkowe argumenty nazwane i
flagi przekazuje do map set(), może być wykorzystana do zmiany obszaru lub parametrów mapy

IGFLibMetarMap::getIcaoStationsByMapRegion(latrange, lonrange) – zwraca tablicę kodów ICAO
stacji raportujących depesze METAR znajdujących się w zakresie (latrange, lonrange)

IGFLibMetarMap::getMetarsByIcaoCode(icao, nhours=nhours) – zwraca pobrane z serwera NOAA
depesze METAR dla stacji o kodzie ICAO icao, z ostatnich nhours godzin

IGFLibMetarMap::getTempFromMetar(metar) – zwraca wartość temperatury zakodowaną w depeszy
METAR przekazanej w argumencie

IGFLibMetarMap::plotMap – nakłada na mapę siatkę kartograficzną, kontury wybrzeży i granic
państw

IGFLibMetarMap::plotStations – nakłada na mapę etykiety stacji pomiarowych

IGFLibMetarMap::plotTemperatures – dodaje do etykiet stacji pomiarowych wartość temperatur

IGFLibMetarMap::plotTempGrid, n, m, . . . – nakłada na mapę etykiety z wartościami temperatur w
węzłach siatki, dodatkowe argumenty nazwane i flagi przekazuje do interpolateToGrid
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Zadanie 6.1 – polecenia

Napisanie metody-procedury aproksymującej wartości
temperatury wyekstrahowane z depeszy METAR do siatki
regularnej n×m i zapisującej do zmiennych przekazanych w
argumencie współrzędne węzłów siatki oraz aproksymowane
wartości temperatury:

IGFLibMetarMap::interpolateToGrid, n, m, grid lat, grid lon, grid val

Wartości aproksymowane powinny być średnimi ważonymi
odległością od stacji pomiarowych, liczonymi tylko z wartości
zmierzonych nie dalej niż 1000 km od punktu, w którym
wyliczana jest wartość aproksymowana.

zad6 1.pro
1 pro zad6_1
2   mm = obj_new('igflibmetarmap', [49,55], [14,25])
3   mm->plotTemperatures
4   mm->plotTempGrid, 13, 12
5   mm->plotMap
6   mm->plotStations
7 end
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Zadanie 6.1 – przykładowe rozwiązanie 1/2 (mapa)



Ćwiczenia 06

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadanie 5.2D
łatka na zad5 1.pro

Zadanie 6.1
IGFLibMetarMap

polecenia

rozwiązanie

Zadanie 6.2D
polecenia

GDL
funkcja finite() i
struktura !VALUES

map set

map grid

map continents

map 2points()

rzuty kartograficzne

style linii

Dygresje
diff i patch

Zadanie 6.1 – przykładowe rozwiązanie 2/2 (kod)
igflibmetarmap interpolatetogrid.pro

 1 ;+
 2 ; IGFLib; autor: Sylwester Arabas (sarabas@igf.fuw.edu.pl); licencja: GPL      ;  
 3 ;                                                                              ;
 4 ; Metoda-procedura interpoluj!ca warto"ci temperatury z depeszy METAR na       ;
 5 ; regularn! siatk# n x m. Metoda zapisuje wynik interpolacji do przekazanych   ;
 6 ; w argumencie zmiennych:                                                      ;
 7 ; - grid_lat - szeroko"ci geograficzne punktów siatki                          ;
 8 ; - grid_lon - d$ugo"ci geograficzne punktów siatki                            ;
 9 ; - grid_val - warto"ci temperatury w punktach siatki                          ;
10 ; Przy obecnej fladze /barnes, metoda interpoluje przy u%yciu algorytmu        ;
11 ; iteracyjnego Barnesa, domy"lnie liczona jest "rednia wa%ona odleg$o"ci!      ;
12 ; od punktu pomiarowego dla punktów w promieniu 1000km
13 ;-
14 pro IGFLibMetarMap::interpolateToGrid, n, m, grid_lat, grid_lon, grid_val, $
15   barnes=barnes
16 
17   grid_val = dblarr(n, m)
18   grid_lat = self.latrange[0] $
19     + dindgen(n) * (self.latrange[1] - self.latrange[0]) / (n-1)
20   grid_lon = self.lonrange[0] $
21     + dindgen(m) * (self.lonrange[1] - self.lonrange[0]) / (m-1)
22 
23   if keyword_set(barnes) then begin
24     ; iteracyjna interpolacja algorytmem Barnesa 
25 
26   endif else begin
27     ; "rednie wa%one odwrotno"ci! odleg$o"ci od stacji pomiarowej
28     for ni = 0L, n - 1L do begin
29       for mi = 0L, m - 1L do begin
30         weight_total = 0d
31         for si = 0L, self.stations_n - 1L do begin
32           ; pomini#cie stacji z warto"ciami NaN
33           if finite((*(self.stations_temp))[si]) then begin
34             weight = 1d / map_2points(grid_lon[mi], grid_lat[ni], $
35               (*(self.stations_lons))[si], (*(self.stations_lats))[si], /meters)
36             ; pomini#cie stacji w odleg$o"ci wi#kszej od 1000 km
37             if weight gt .000001d then begin
38               grid_val[ni, mi] += (*(self.stations_temp))[si] * weight
39               weight_total += weight
40             endif ; dist
41           endif ; finite
42         endfor ; si
43         grid_val[ni, mi] /= weight_total
44       endfor ; mi
45     endfor ; ni
46   endelse ; barnes
47 
48 end
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Zadanie 6.2D – polecenia 1/2

Polecenia
Rozszerzenie metody-procedury IGFLibMetarMap::interpolateToGrid o
interpolację iteracyjnym algorytmem Barnesa przy wywołaniu metody z
flagą /barnes (patrz slajdy 34–35 do wykładu nr 2, nast. slajd lub rozdział
3.6 u Daleya)
Przesłanie „łatki” na plik igflibmetarmap interpolatetogrid.pro (wykonanej
programem diff)

Propozycje pomysłów na „drugi punkt”:
dodanie/modyfikacja metod rysujących mapy ciśnienia/wiatru/wilgotności
etc
poprawienie metody-funkcji czytającej temperaturę z depeszy METAR (opis
błędu w kodzie)
dodać metodę-procedurę animującą mapę (procedura pobierająca depesze
może zwracać do ok. stu ostatnich depeszy)
. . .

zad6 2d.pro

1 pro zad6_2D
2   mm = obj_new('igflibmetarmap', [49,55], [14,25])
3   mm->plotTemperatures
4   mm->plotTempGrid, 13, 12, /barnes
5   mm->plotMap
6   mm->plotStations
7 end
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Zadanie 6.2D – polecenia 2/2 (algorytm Barnesa)

f 0A (ri ) =
∑
k
W0(rik )fO(rk )

f j+1A = f jA(ri ) +
∑
k
Wj+1(rik )

[
fO(rk )− f jA(rk )

]
Wj (rik ) =

wj (rik )∑
k
wj (rik )

wj (rik ) = exp
(
− r

2
ik
2L2
j

)
L2j+1 = γ

j+1L20
gdzie:

f jA(ri ) wartość aproksymowana w punkcie ri dla j-tej iteracji

fO dane obserwacyjne

i indeksy siatki regularnej

k indeksy stacji pomiarowych

rik odległość między węzłem siatki i , a stacją k

Wj (rik ) wagi poszczególnych stacji k, wchodzące do wartości pola w
punkcie i , w j-tej iteracji

L0 początkowa skala długości

γ parametr określający szybkość malenia skali przestrzennej
0 < γ ¬ 1
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GDL: funkcja finite() i zmienne systemowe w
strukturze !VALUES

finite() – zwraca prawdę gdy wartość argumentu nie jest ani nieskończona, ani
nieokreślona (NaN)

prawda gdy wyrażenie skończone i określone = finite(wyrażenie)

zmienne systemowe (tylko do odczytu) w strukturze !VALUES

!VALUES.F INFINITY nieskończoność dla typu rzeczywistego 32-bitowego (float)

!VALUES.F NAN wartość nieokreślona dla typu rzeczywistego 32-bitowego (double)

!VALUES.D INFINITY nieskończoność dla typu rzeczywistego 64-bitowego (double)

!VALUES.D NAN wartość nieokreślona dla typu rzeczywistego 64-bitowego (double)

przykład użycia
GDL> print, finite(double(’nan’)) ? ’okreslone’ : ’nieokreslone’
nieokreslone
GDL> print, finite(1) ? ’okreslone’ : ’nieokreslone’
okreslone
GDL> print, finite(!VALUES.D NAN) ? ’okreslone’ : ’nieokreslone’
nieokreslone

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/FINITE.html
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GDL: kartografia: procedura map set

map set – inicjalizuje odwzorowanie kartograficzne dla bieżącego obszaru
rysowania urządzenia wyjściowego

map set

map set, szerokość geograficzna środka płaszczyzny odwzorowania,
długość geograficzna środka płaszczyzny odwzorowania

map set, szerokość geograficzna środka płaszczyzny odwzorowania,
długość geograficzna środka płaszczyzny odwzorowania, kąt obrotu kierunku północnego

wybrane flagi i argumenty nazwane:

limit=TABLICA cztero- lub ośmioelementowa tablica współrzędnych krańców obszaru mapy
([sz min, dl min, sz max, dl max] lub [sz1, dl1, sz2, dl2, sz3, dl3, sz4, dl4]),
argument wyklucza się ze scale

scale=SKALA odwrotność skali mapy przy środku płaszczyzny odwzorowania (przykładowa
wartość pozwalająca zaprezentować terytorium Polski: 6.6e6), argument
wyklucza się ze scale

/advance wybór kolejnego obszaru rysowania na stronie przed inicjalizacją
odwzorowania (do użycia z !P.MULTI)

/noborder pominięcie rysowania obwódki mapy
/grid nałożenie na mapę siatki kartograficznej (więcej opcji daje procedura

map grid)
/continents nałożenie na mapę konturów kontynentów (więcej opcji daje procedura

map continents)
title=tytuł tytuł mapy umieszczany powyżej górnej krawędzi obwódki

charsize=MNOŻNIK mnożnik wielkości czcionki tytułu

flagi określające wybór odwzorowania: /stereographic, /orthographic, /conic, /lambert, /gnomic,
/azimuthal, /cylindrical, /mercator, /aitoff (patrz slajdy o rzutach kartograficznych)
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GDL: kartografia: procedura map grid
map grid – rysuje siatkę kartograficzną
wybrane flagi i argumenty nazwane:

/label nakłada na mapę etykiety z opisami siatki

/nogrid nakłada na mapę jedynie etykiety z opisami siatki, nie rysując samej siatki

glinestyle=I styl linii (patrz slajd z listą stylów linii w GDLu)

glinethick=X mnożnik grubości linii

charsize=X mnożnik wielkości czcionki

orientation=OBR kąt (w stopniach) o jaki obrócić (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) etykiety

latdel odstęp (w stopniach) pomiędzy południkami

latlab południk, przy którym umieścić etykiety szerokości geograficznych

latalign sposób justowania etykiet względem południka:
0. – do lewej, .5 – wyśrodkowane, 1. – do prawej

londel, lonlab, lonalign j.w. dla etykiet długości geograficznych

przykład użycia

GDL> map set, 52, 19, /continents, /cylindrical
GDL> map grid, /label, charsize=2, glinethic=4, glinestyle=0
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GDL: kartografia: procedura map continents
map continents – rysuje kontury wybrzeży, kontynentów, granic państw lub/i rzek
wybrane flagi i argumenty nazwane:

/coasts nakłada na mapę kontury wybrzeży

/continents nakłada na mapę kontury kontynentów

/countries nakłada na mapę kontury granic państw

/rivers nakłada na mapę kontury wybranych rzek

mlinestyle=I styl linii (patrz slajd z listą stylów linii w GDLu)

mlinethick=X mnożnik grubości linii

przykład użycia
GDL> map set, 52, 19, scale=1.3e7, /grid, title=”grid”
GDL> map set, 52, 19, scale=1.3e7, /grid, title=”grid+countries”, /advance
GDL> map continents, /countries
GDL> map set, 52, 19, scale=1.3e7, /grid, title=”grid+coasts”, /advance
GDL> map continents, /coasts
GDL> map set, 52, 19, scale=1.3e7, /grid, title=”grid+rivers”, /advance
GDL> map continents, /rivers
GDL> map set, 52, 19, scale=1.3e7, /grid, title=”grid+countries”, /advance
GDL> map continents, /continents
GDL> map set, 52, 19, scale=1.3e7, /grid, title=”grid+countries+coasts”, /advance
GDL> map continents, /countries, /coasts
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GDL: kartografia: funkcja map 2points()
map 2points() – zwraca długość, azymut i współrzędne odcinka ortodromy lub
loksodromy łączącej dwa punkty o współrzędnych przekazanych w argumentach

tablica z długością w stopniach i azymutem odcinka ortodromy = map 2points(dl1 stp, sz1 stp,
dl2 stp, sz2 stp)

dł. odcinka ortodromy w metrach = map 2points(dl1 stp, sz1 stp, dl2 stp, sz2 stp, /meters)

dł. odcinka ortodromy w radianach = map 2points(dl1 rad, sz1 rad, dl2 rad, sz2 rad, /radians)

dł. odcinka ortodromy w milach = map 2points(dl1 stp, sz1 stp, dl2 stp, sz2 stp, /miles)

n współrzędnych punktów odcinka ortodromy = map 2points(dl1 stp, sz1 stp, dl2 stp, sz2 stp,
npath=n)

inne (wybrane) flagi i argumenty nazwane:

/rhumb zwracane są parametry odcinka loksodromy (a nie ortodromy)
/radians argumenty i wartości zwracane wyrażane są w radianach

radius=promień promień planety, którego użyć do obliczeń ([m] lub w milach gdy flaga /miles

przykład użycia
GDL> wawsz = 52.17 & wawdl = 20.97
GDL> krksz = 50.07 & krkdl = 19.80

GDL> print, ’Wawa-Krak po ortodromie [m]: ’, map 2points(wawdl, wawsz, krkdl, krksz, /meters)
Wawa-Krak po ortodromie [m]: 247647.53
GDL> print, ’Wawa-Krak po loksodromie [m]: ’, map 2points(wawdl, wawsz, krkdl, krksz, /meters, /rhumb)
Wawa-Krak po loksodromie [m]: 247650.14

GDL> print, map 2points(wawdl, wawsz, krkdl, kraksz)
2.2246314 -160.26745
GDL> print, map 2points(krkdl, krksz, wawdl, wawsz)
2.2246314 18.821585
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GDL: obsługiwane rzuty kartograficzne 1/3 (tab.)
flaga map set polskie nazwy odwzorowania1 informacje na www
/stereographic stereograficzne MathW. Wikip. PWN

/orthographic ortograficzne MathW. Wikip. PWN

/conic stożkowe równokątne Lamberta MathW. Wikip. —
/lambert azymutalne równopolowe Lamberta MathW. Wikip. PWN

/gnomic centralne/środkowe/gnomoniczne MathW. Wikip. PWN

/azimuthal azymutalne równoodległościowe Postela MathW. Wikip. —
/cylindrical2 walcowe równoodległościowe MathW. Wikip. —
/mercator walcowe równokątne Merkatora MathW. Wikip. PWN

/aitoff umowne Aitowa — Wikip. —

(ilustracja Rubensa do „Opticorum libri sex philosophis juxta ac mathematicis utiles” François d’Aiguillon)

1
wg norm katalogu Biblioteki Narodowej lub Encyklopedii PWN
2
domyślne w GDL, gdy punkt (0,0) jest środkiem płaszczyzny odwzorowania, równoleżniki i południki

to linie proste przecinające się pod kątem prostym– wygodna do odwzorowywania na mapie danych
rastrowych wyrażonych we wsp. dł./szer.

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Azimuthal_Projections.html#wp687456
http://MathW..wolfram.com/StereographicProjection.html
http://en.Wikip..org/wiki/Stereographic_projection
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3979603
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Azimuthal_Projections.html#wp698826
http://MathW..wolfram.com/OrthographicProjection.html
http://en.Wikip..org/wiki/Orthographic_projection_(cartography)
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3951999
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Cylindrical_Projections.html#wp687371
http://MathW..wolfram.com/LambertConformalConicProjection.html
http://en.Wikip..org/wiki/Lambert_conformal_conic_projection
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Azimuthal_Projections.html#wp697387
http://MathW..wolfram.com/LambertAzimuthalEqual-AreaProjection.html
http://en.Wikip..org/wiki/Lambert_azimuthal_equal-area_projection
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3930239
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Azimuthal_Projections.html#wp693386
http://MathW..wolfram.com/GnomonicProjection.html
http://en.Wikip..org/wiki/Gnomonic_projection
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3906253
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Azimuthal_Projections.html#wp716460
http://MathW..wolfram.com/AzimuthalEquidistantProjection.html
http://en.Wikip..org/wiki/Azimuthal_equidistant_projection
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Cylindrical_Projections.html#wp700217
http://MathW..wolfram.com/CylindricalEquidistantProjection.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Cylindrical_Projections.html#wp687492
http://MathW..wolfram.com/MercatorProjection.html
http://en.Wikip..org/wiki/Mercator_projection
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3939813
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Azimuthal_Projections.html#wp687479
http://en.Wikip..org/wiki/Aitoff_projection


Ćwiczenia 06

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadanie 5.2D
łatka na zad5 1.pro

Zadanie 6.1
IGFLibMetarMap

polecenia

rozwiązanie

Zadanie 6.2D
polecenia

GDL
funkcja finite() i
struktura !VALUES

map set

map grid

map continents

map 2points()

rzuty kartograficzne

style linii
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diff i patch

GDL: obsługiwane rzuty kartograficzne 2/3 (wykr.)

Środek płaszczyzny odwzorowania ustawiony na Warszawę (o ile dane odwzorowanie to umożliwia)
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GDL: obsługiwane rzuty kartograficzne 2/3 (kod)

projlist.pro kod generujący wykres z poprzedniego slajdu
 1 ;+
 2 ; Procedura prezentuj!ca dost"pne w GDLu rzuty kartograficzne 
 3 ; (mapy, o ile to mo#liwe, wycentrowane s! na Warszaw")
 4 ;-
 5 pro projlist
 6 
 7   !P.MULTI = [0,3,3]
 8   !P.CHARSIZE = 3
 9 
10   wawa_lat = 52.17
11   wawa_lon = 20.97
12 
13   set_plot, 'ps'
14   device, filename='projlist.ps'
15 
16   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /stereographic, title="/stereographic",          /grid, /continents
17   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /orthographic,  title="/orthographic", /advance, /grid, /continents
18   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /conic,         title="/conic",        /advance, /grid, /continents
19   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /lambert,       title="/lambert",      /advance, /grid, /continents
20   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /gnomic,        title="/gnomic",       /advance, /grid, /continents
21   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /azimuthal,     title="/azimuthal",    /advance, /grid, /continents
22   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /cylindrical,   title="/cylindrical",  /advance, /grid, /continents
23   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /mercator,      title="/mercator",     /advance, /grid, /continents
24   map_set, wawa_lat, wawa_lon, /aitoff,        title="/aitoff",       /advance, /grid, /continents
25 
26   device, /close
27 
28 end
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GDL: style linii i ich numeracja

———— linestyle=0 lub !P.LINESTYLE=0

· · · · · · · linestyle=1 lub !P.LINESTYLE=1
- - - - - - - linestyle=2 lub !P.LINESTYLE=2

- · - · - · - linestyle=3 lub !P.LINESTYLE=3
- · · - · · - linestyle=4 lub !P.LINESTYLE=4
— — — linestyle=5 lub !P.LINESTYLE=5



Ćwiczenia 06

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadanie 5.2D
łatka na zad5 1.pro

Zadanie 6.1
IGFLibMetarMap

polecenia

rozwiązanie

Zadanie 6.2D
polecenia

GDL
funkcja finite() i
struktura !VALUES

map set

map grid

map continents

map 2points()

rzuty kartograficzne

style linii

Dygresje
diff i patch

Narzędzie UNIXowe: diff i patch

diff – tworzenie łatek na podstawie dwóch wersji pliku

$ man diff
$ diff plik stary plik nowy > łatka.diff (zapis łatki do pliku plik.diff poprzez
przekierowanie do pliku standardowego wyjścia)
$ diff -y plik stary plik nowy (porównywanie w dwóch kolumnach)
$ diff -y plik stary plik nowy | vim - (porównywanie w dwóch kolumnach oglądane
w vimie, na którego standardowe wejście przekierowane zostało standardowe
wyjście diffa)

(przykład na slajdzie prezentującym rozwiązanie zadania domowego)

patch – zakładanie łatek na pliki

$ man patch
$ patch plik stary łatka.diff (założenie łatki na stary plik)
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