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Zadanie 12.2D : rozwiązanie

zad12 2d.pro (wycinek)

 1 pro zad12_2D
 2 
 3   ; ustawienia
 4   listahdf = 'data/MERRA*.prod.assim.tavgM_2d_slv_Nx.*01.hdf'
 5   maplimit = [45, 10, 60, 30]; lat_min, lon_min, lat_max, lon_max
 6   loadct, 1
 7   
 8   ; pobranie z plików HDF danych ograniczonych do obszaru okolic Polski
 9   pliki = file_search(listahdf, count=cnt)
10   if cnt eq 0 then message, 'Brak plikow pasujacych do: ' + listahdf
11   for i = 0, n_elements(pliki) -1 do begin
12     id_hdf = hdf_sd_start(pliki[i], /read)
13     id_sds = hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'SLP'))
14     if i eq 0 then begin
15       hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 0), scale=data_lon
16       hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 1), scale=data_lat
17       lons = where(data_lon ge maplimit[1] and data_lon le maplimit[3])
18       lats = where(data_lat ge maplimit[0] and data_lat le maplimit[2])
19       data = fltarr(n_elements(lats) * n_elements(lons), n_elements(pliki), /nozero)
20     endif
21     hdf_sd_getdata, id_sds, tmp, $
22       start=[lons[0], lats[0], 0], count=[n_elements(lons), n_elements(lats), 1]
23     hdf_sd_end, id_hdf
24     data[*, i] = temporary(tmp)
25   endfor
26   data_lon = data_lon(lons)
27   data_lat = data_lat(lats)
28 
29   neof = 3
30 
31   ; wyznaczanie empirycznych funkcji ortogonalnych
32   ; 1. dla ka!dego z punktów pomiarowych odj"cie #redniej ze wszystkich lat obserwacji
33   data -= rebin(total(data, 2)/n_elements(pliki), n_elements(lats) * n_elements(lons), n_elements(pliki), /sample)
34 
35   ; 2. wyznaczenie macierzy kowriancji anomalii
36   cov = correlate(data, /covariance)
37 
38   ; 3. wyznaczenie wektorów i warto#ci w$asnych cov
39   eigval = eigenql(cov, eigenvec=eigvec) 
40 
41   ; 4. wypisanie kilku pierwszych warto#ci w$asnych (stosunki warto#ci do sumy wszyskich)
42   print, eigval[indgen(neof)]/total(eigval)
43   
44   ; 5. wyznaczenie wspó$czynników rozk$adu dla wszystkich lat obserwacji
45   rzut = fltarr(n_elements(pliki), neof)
46   for i=0, n_elements(pliki) - 1 do for j=0, 2 do rzut[i, j] = total(eigvec[*, j] * data[*, i])
47 
48 end
49 ; EOF :)



Ćwiczenia 13

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadania
12.2D: rozwiązanie

13.1: polecenia

13.1: wynik

13.1: kod

13.2D: wprowadzenie

13.2D: przykład

13.2D: kod

13.2D: polecenia

GDL
opis osi na wykresach
(TEXtoIDL)

operowanie na
składowych RGB
kolorów

proste operacje na
obrazach (tablicach
pikseli): bytscl() i
rotate()

obsługa myszy i
wielu okien

generator liczb
pseudolosowych

Zadanie 13.1 : dane (MODIS) i polecenia2
pobranie, np. za pomocą strony NASA RAPIDFIRE, danych z pomiarów
spektrometrem MODIS na satelicie Terra lub Aqua, a ściślej produktu 1-go
poziomu o rozdzielczości 1km (MOD021KM dla Terra lub MYD021KM dla
Aqua) dla dowolnej lokalizacji i dowolnego momentu czasu

Mission MODIS Image of the Day

The MODIS Rapid Response System was developed to provide daily
satellite images of the Earth's landmasses in near real time. True-color,
photo-like imagery and false-color imagery are available within a few hours
of being collected, making the system a valuable resource for organizations
like the U.S. Forest Service and the international fire monitoring community,
who use the images to track fires; the United States Department of

: Plume from Soufriere Hills Volcano

wyświetlenie w oknie X-windows barwnego obrazu satelitarnego będącego
kompozycją pomiarów w trzech różnych kanałach (R-G-B najlepiej
odpowiadają kanały 1-4-3)
wykreślenie, w osobnym oknie GDLa, mapy1 konturowej zawierającej obrys
kontynentów oraz kontur obszaru przedstawionego na zdjęciu satelitarnym
rozszerzenie programu o możliwość odczytu kodu koloru dla danego piksela
na podstawie wskazania (i kliknięcia) myszką

1
procedura map set umożliwia również wyświetlenie mapy w uogólnionym odwzorowaniu

perspektywicznym przy zadanej geometrii układu obserwator/Ziemia (map set, φ, λ, /satellite,
p sat=[P,Ω,Γ]) – zasymulowanie „punktu widzenia” satelity
2
w tym tygodniu drugi punkt z ćwiczeń można zdobyć również rozszerzając funkcjonalność pierwszego

zadania – o obliczanie i wizualizację współczynnika NDVI.

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/filespecs/MOD021KM.fs
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/filespecs/MYD021KM.fs
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MAP_SET.html
http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/NDVI/index.html
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Zadanie 13.1 : przykład (dzień lotu rf03 SEASALT)

pod powłoką
$ gdl
GDL> zad13 1,
’data/MOD021KM.A2008066.1015.005.2008066203258.hdf’
(kliknięcia myszką)
x 330 y 103 RGB: 124 122 119
x 305 y 252 RGB: 143 143 145
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Zadanie 13.1 : kod rozwiązania (1/2)

 1 pro zad13_1, plik
 2 
 3   ; MODIS Level 1B 1km earth-view (EV) product (http://ladsweb.nascom.nasa.gov/filespecs/MOD021KM.fs)
 4   id_hdf = hdf_sd_start(plik, /read)
 5   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'Latitude')), lat  
 6   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'Longitude')), lon 
 7   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'EV_500_Aggr1km_RefSB')), dane500
 8   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'EV_250_Aggr1km_RefSB')), dane250
 9   hdf_sd_end, id_hdf
10 
11   ; utworzenie obrazu w naturalnych kolorach
12   rzmr = size(dane500)
13   obrz = bytarr(rzmr[1], rzmr[2], 3)
14   obrz[*,*,0] = rotate(bytscl(dane250[*,*,0]), 7)
15   obrz[*,*,1] = rotate(bytscl(dane500[*,*,1]), 7)
16   obrz[*,*,2] = rotate(bytscl(dane500[*,*,0]), 7)
17   lat = rotate(temporary(lat), 7)
18   lon = rotate(temporary(lon), 7)
19 
20   ; przeskalowanie i wy!wietlenie obrazu
21   rzmr = size(obrz)
22   scl_x = 2 & scl_y = 5
23   obrz = rebin(temporary(obrz), rzmr[1]/scl_x, rzmr[2]/scl_y, 3)
24   window, 0, xsize=(size(obrz))[1], ysize=(size(obrz))[2]
25   device, /decomposed
26   tv, obrz, true=3
27 
28   ; wy!wietlenie mapy pogl"dowej
29   window, 1
30   lat_min = min(lat, max=lat_max)
31   lon_min = min(lon, max=lon_max)
32   map_set, limit=[lat_min, lon_min, lat_max, lon_max], /continents, /grid, title=plik
33   ; kontur granic obszaru przedstawionego na zdj#ciu
34   n_lon = (size(lon))[1] & n_lat = (size(lon))[2] & n_tot = n_lon * n_lat
35   plots, lon[0 : n_lon - 1], lat[0 : n_lon - 1]
36   plots, lon[n_tot - n_lon : n_tot - 1], lat[n_tot - n_lon : n_tot - 1]
37   plots, lon[indgen(n_lat) * n_lon], lat[indgen(n_lat) * n_lon]
38   plots, lon[indgen(n_lat) * n_lon + n_lon - 1], lat[indgen(n_lat) * n_lon + n_lon - 1]
39 
40   ; podanie warto!ci koloru w pikselu wskazanym myszk" (koniec gdzy x<10, y<10)
41   wset, 0
42   while 1 do begin
43     cursor, x, y, /device
44     if x lt 10 and y lt 10 then break
45     print, 'x', x, ' y', y, ' RGB:', obrz[x,y,0], obrz[x,y,1], obrz[x,y,2]
46   endwhile
47 
48 end
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Zadanie 13.1 : kod rozwiązania (2/2)

 1 pro zad13_1, plik
 2 
 3   ; MODIS Level 1B 1km earth-view (EV) product (http://ladsweb.nascom.nasa.gov/filespecs/MOD021KM.fs)
 4   id_hdf = hdf_sd_start(plik, /read)
 5   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'Latitude')), lat  
 6   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'Longitude')), lon 
 7   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'EV_500_Aggr1km_RefSB')), dane500
 8   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'EV_250_Aggr1km_RefSB')), dane250
 9   hdf_sd_end, id_hdf
10 
11   ; utworzenie obrazu w naturalnych kolorach
12   rzmr = size(dane500)
13   obrz = bytarr(rzmr[1], rzmr[2], 3)
14   obrz[*,*,0] = rotate(bytscl(dane250[*,*,0]), 7)
15   obrz[*,*,1] = rotate(bytscl(dane500[*,*,1]), 7)
16   obrz[*,*,2] = rotate(bytscl(dane500[*,*,0]), 7)
17   lat = rotate(temporary(lat), 7)
18   lon = rotate(temporary(lon), 7)
19 
20   ; przeskalowanie i wy!wietlenie obrazu
21   rzmr = size(obrz)
22   scl_x = 2 & scl_y = 5
23   obrz = rebin(temporary(obrz), rzmr[1]/scl_x, rzmr[2]/scl_y, 3)
24   window, 0, xsize=(size(obrz))[1], ysize=(size(obrz))[2]
25   device, /decomposed
26   tv, obrz, true=3
27 
28   ; wy!wietlenie mapy pogl"dowej
29   window, 1
30   lat_min = min(lat, max=lat_max)
31   lon_min = min(lon, max=lon_max)
32   map_set, limit=[lat_min, lon_min, lat_max, lon_max], /continents, /grid, title=plik
33   ; kontur granic obszaru przedstawionego na zdj#ciu
34   n_lon = (size(lon))[1] & n_lat = (size(lon))[2] & n_tot = n_lon * n_lat
35   plots, lon[0 : n_lon - 1], lat[0 : n_lon - 1]
36   plots, lon[n_tot - n_lon : n_tot - 1], lat[n_tot - n_lon : n_tot - 1]
37   plots, lon[indgen(n_lat) * n_lon], lat[indgen(n_lat) * n_lon]
38   plots, lon[indgen(n_lat) * n_lon + n_lon - 1], lat[indgen(n_lat) * n_lon + n_lon - 1]
39 
40   ; podanie warto!ci koloru w pikselu wskazanym myszk" (koniec gdzy x<10, y<10)
41   wset, 0
42   while 1 do begin
43     cursor, x, y, /device
44     if x lt 10 and y lt 10 then break
45     print, 'x', x, ' y', y, ' RGB:', obrz[x,y,0], obrz[x,y,1], obrz[x,y,2]
46   endwhile
47 
48 end
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Zadanie 13.2D3 : wprowadzenie (filtr Kalmana)
Rozważamy jednorodny łańcuch Markowa 1-go rzędu: x(t) = Fx(t − 1) + w(t)
łańcuch Markowa ciąg zmiennych losowych, w którym rozkład prawdopodobieństwa zmiennej w t-tym

kroku zależy tylko i wyłącznie od wyniku uzyskanego w (t − 1)-ym kroku (PWN)
jednorodny ł.M. ł.M. dla którego rozkład prawdopodobieństwa zmiennej w t-tym kroku nie zależy od t

(tu F nie zależy od t)

ł.M. m-tego rzędu ł.M. dla którego prawdopodobieństwa zmiennej w t-tym kroku zależą od wyników
uzyskanych w m poprzednich krokach

Sprawdzamy skuteczność filtru Kalmana (wykład 7, starałem się zachować
spójność oznaczeń) w następujący sposób:

zakładamy pewien model procesu (macierz F ) oraz macierz kowariancji dla
błędu modelu (macierz Q) – macierz P jest więc stała i równa Q

tworzymy „prawdziwą” realizację procesu (liczymy x(t) dla zadanego
zakresu t, patrz rysunek na następnym slajdzie)

tworzymy realizację „obserwowaną” procesu poprzez wylosowanie punktów
pomiarowych i przypisanie im „zaszumionych” (szumem o rozkładzie
normalnym z odchyleniem standardowym σ) wartości z realizacji
„prawdziwej”

wyznaczamy realizację „szacowaną” za pomocą filtru Kalmana
(wykorzystując znany model procesu (F ), znany model błędów procesu (Q)
oraz watości „obserwowane”)

3
na podstawie materiałów do zajęć z ,Oxford/RAL Spring School in Quantitative Earth Observation:

Data Assimilation and Grid Computing, Spring School 2003”

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3937950
ftp://ftp.atm.ox.ac.uk/pub/springschool/kalman/kalman.readme.txt
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Zadanie 13.2D : przykładowy wynik
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Zadanie 13.2D : kod programu (1/2)

  1 pro zad13_2D, n_xx=n_x, n_t=n_t, sgma=sgma, frac=frac, rngs=rngs
  2 
  3   ; ustawienia (z argumentów nazwanych lub domy!lne)
  4   n_x  = keyword_set(n_x)  ? n_x  : 200             ; d"ugo!# wektora stanu
  5   n_t  = keyword_set(n_t)  ? n_t  : 400            ; liczba kroków czasowych
  6   sgma = keyword_set(sgma) ? sgma : 5.             ; odchylenie standardowe b"$du obserwacji
  7   frac = keyword_set(frac) ? frac : .2             ; prawdopodobie%stwo wykonania obserwacji
  8   rngs = keyword_set(rngs) ? rngs : long(10e7*!PI) ; ziarno dla generatora liczb pseudolosowych
  9 
 10   ; tablice z trzema realizacjami procesu markowa (prawdziwa, obserwowana i szacowana)
 11   X_tru = fltarr(n_x, n_t) 
 12   X_obs = replicate(!VALUES.F_NAN, n_x, n_t) 
 13   X_est = replicate(!VALUES.F_NAN, n_x, n_t)
 14 
 15   ; rozpatrujemy przyk"adowy proces Markowa: x(t) = F X(t-1) + w(t) 
 16   ; (poni&sze linijki generuj' jedynie macierz propaguj'c' wymy!lny falowy kszta")
 17   F = fltarr(n_x, n_x)
 18   pnkt = indgen(n_x) - (n_x - 1.) / 2.
 19   wzor = exp(-(pnkt/20)^2 + complex(0,1)*2*!PI*pnkt/24)
 20   wzor_r = float(wzor)/sqrt(total(float(wzor)^2))
 21   wzor_i = imaginary(wzor)/sqrt(total(imaginary(wzor)^2))
 22   ksztalt = [[wzor_r], [wzor_i]]
 23   kat = !DTOR * 40
 24   obrot = [[cos(kat), -sin(kat)], [sin(kat), cos(kat)]]
 25   F = ksztalt # obrot # transpose(ksztalt)
 26 
 27   ; okre!lenie macierzy kowariancji b"$du (zadanie jej z góry)
 28   Q = fltarr(n_x, n_x)
 29   for j = 0, n_x - 1 do for i = 0, n_x - 1 do Q[i, j] = .9^(abs(i-j))
 30 
 31   ; rozpisujemy: w(t) na iloczyn macierzy i wektora warto!ci losowych o rozk"adzie norm.
 32   ; wyznaczamy E (za pomoc' dekompozycji SVD), tak aby Q = E # transpose(E)
 33   svdc, Q, W, E, V, /column
 34   for j = 0, n_x - 1 do E[*, j] *= sqrt(W[j])
 35 
 36   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 37   ; p$tla wyliczaj'ca prawdziw' realizacj$ oraz symulowane obserwacje
 38   for t = 0, n_t - 1 do begin
 39     ; ,,prawdziwa'' realizacja procesu (dla t=0 sam szum)
 40     X_tru[*, t] = t eq 0 ? 0 : F # X_tru[*, t - 1] + E # randomn(rngs, n_x) 
 41 
 42     ; ,,obserwowana'' realizacja procesu, czyli symulowane pomiary:
 43     ;  - obci'&one b"$dem o rozk"adzie normalnym o odchyleniu standardowym _sgma_, 
 44     ;  - wykonywane dla cz$!ci _frac_ losowo wybranych punktów wektora stanu
 45     obsidx = where(randomu(rngs, n_x) lt frac, n_o)
 46     if n_o gt 0 then X_obs[obsidx, t] = X_tru[obsidx, t] + sgma * randomn(rngs, n_o)
 47   endfor
 48 
 49   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 50   ; Wyznaczenie realizacji ,,szacowanej'' za pomoc' filtru Kalmana
 51   ; (P=Q bo znamy dok"adnie macierz kowariancji b"$du w modelu - zadali!my j' powy&ej)
 52 
 53   ; znajduj$ t0 - numer pierwszego kroku w którym s' pomiary, dla chwili X_est[t0] = mean(X_obs[t0]) 
 54   for t0 = 0, n_t - 1 do begin
 55     avg = mean(X_obs[*, t0], /nan)
 56     if finite(avg) then begin
 57       X_est[*, t0] = avg
 58       break
 59     endif
 60   endfor
 61   if t0 ge n_t - 1 then message, 'za ma"o kroków czasowych z pomiarami'
 62 
 63   for t = t0 + 1, n_t - 1 do begin
 64 
 65     ; odtworzenie obsidx z poprzedniej p$tli (tylko dla pokzania, &e to nie musi by# w tej samej p$tli)
 66     obsidx = where(finite(X_obs[*, t]), n_o)
 67     if n_o eq 0 then begin
 68       message, /continue, 'brak obserwacji w chwili' + strtrim(string(t), 2) + ', powielam X_est[t-1]'
 69       X_est[*, t] = X_est[*, t - 1]
 70       continue
 71     endif
 72 
 73     ; macierz kowariancji b"$du obserwacji (sgma^2 na diagonali)
 74     R = fltarr(n_o, n_o)
 75     R[indgen(n_o) * (n_o + 1)] = sgma^2
 76 
 77     ; operator obserwacji (transformuj'cy wektor stanu do przestrzeni obserwacji)
 78     H = fltarr(n_o, n_x)
 79     if n_o gt 0 then for o = 0, n_o - 1 do H[o, obsidx[o]] = 1
 80 
 81     ; predykcja (nie zale&y od obserwacji, zale&y od modelu procesu)
 82     X_est[*, t] = F # X_est[*, t - 1]
 83     
 84     ; uaktualnienie (zale&y od predykcji i obserwacji)
 85     K = Q # transpose(H) # invert((H # Q # transpose(H) + temporary(R)))
 86     X_est[*, t] += temporary(K) # (X_obs[obsidx, t] - temporary(H) # X_est[*, t])
 87 
 88   endfor
 89 
 90   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91   ; wizualizacja wyników
 92 
 93   loadct, 1
 94   zrange=max(abs(X_tru), /nan)
 95   window, 1, xsize=700, ysize=500
 96   tv, rebin(bytscl(X_tru, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 10, 10
 97   xyouts,  10, 440, 'prawdziwa', /device
 98   tv, rebin(bytscl(X_obs, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 250, 10
 99   xyouts, 250, 440,'obserwowana', /device
100   tv, rebin(bytscl(X_est, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 490, 10
101   xyouts, 490, 440, 'szacowana', /device
102 
103   window,2
104   plot, X_tru(*, 50), line=1, title='Przyklad kroku czasowego (50)'
105   oplot, X_est(*, 50)
106   obsidx = where(finite(X_obs(*, 50)))
107   oplot, obsidx, X_obs(obsidx, 50), psym=4
108 
109 end
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Zadanie 13.2D : kod programu (2/2)

  1 pro zad13_2D, n_xx=n_x, n_t=n_t, sgma=sgma, frac=frac, rngs=rngs
  2 
  3   ; ustawienia (z argumentów nazwanych lub domy!lne)
  4   n_x  = keyword_set(n_x)  ? n_x  : 200             ; d"ugo!# wektora stanu
  5   n_t  = keyword_set(n_t)  ? n_t  : 400            ; liczba kroków czasowych
  6   sgma = keyword_set(sgma) ? sgma : 5.             ; odchylenie standardowe b"$du obserwacji
  7   frac = keyword_set(frac) ? frac : .2             ; prawdopodobie%stwo wykonania obserwacji
  8   rngs = keyword_set(rngs) ? rngs : long(10e7*!PI) ; ziarno dla generatora liczb pseudolosowych
  9 
 10   ; tablice z trzema realizacjami procesu markowa (prawdziwa, obserwowana i szacowana)
 11   X_tru = fltarr(n_x, n_t) 
 12   X_obs = replicate(!VALUES.F_NAN, n_x, n_t) 
 13   X_est = replicate(!VALUES.F_NAN, n_x, n_t)
 14 
 15   ; rozpatrujemy przyk"adowy proces Markowa: x(t) = F X(t-1) + w(t) 
 16   ; (poni&sze linijki generuj' jedynie macierz propaguj'c' wymy!lny falowy kszta")
 17   F = fltarr(n_x, n_x)
 18   pnkt = indgen(n_x) - (n_x - 1.) / 2.
 19   wzor = exp(-(pnkt/20)^2 + complex(0,1)*2*!PI*pnkt/24)
 20   wzor_r = float(wzor)/sqrt(total(float(wzor)^2))
 21   wzor_i = imaginary(wzor)/sqrt(total(imaginary(wzor)^2))
 22   ksztalt = [[wzor_r], [wzor_i]]
 23   kat = !DTOR * 40
 24   obrot = [[cos(kat), -sin(kat)], [sin(kat), cos(kat)]]
 25   F = ksztalt # obrot # transpose(ksztalt)
 26 
 27   ; okre!lenie macierzy kowariancji b"$du (zadanie jej z góry)
 28   Q = fltarr(n_x, n_x)
 29   for j = 0, n_x - 1 do for i = 0, n_x - 1 do Q[i, j] = .9^(abs(i-j))
 30 
 31   ; rozpisujemy: w(t) na iloczyn macierzy i wektora warto!ci losowych o rozk"adzie norm.
 32   ; wyznaczamy E (za pomoc' dekompozycji SVD), tak aby Q = E # transpose(E)
 33   svdc, Q, W, E, V, /column
 34   for j = 0, n_x - 1 do E[*, j] *= sqrt(W[j])
 35 
 36   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 37   ; p$tla wyliczaj'ca prawdziw' realizacj$ oraz symulowane obserwacje
 38   for t = 0, n_t - 1 do begin
 39     ; ,,prawdziwa'' realizacja procesu (dla t=0 sam szum)
 40     X_tru[*, t] = t eq 0 ? 0 : F # X_tru[*, t - 1] + E # randomn(rngs, n_x) 
 41 
 42     ; ,,obserwowana'' realizacja procesu, czyli symulowane pomiary:
 43     ;  - obci'&one b"$dem o rozk"adzie normalnym o odchyleniu standardowym _sgma_, 
 44     ;  - wykonywane dla cz$!ci _frac_ losowo wybranych punktów wektora stanu
 45     obsidx = where(randomu(rngs, n_x) lt frac, n_o)
 46     if n_o gt 0 then X_obs[obsidx, t] = X_tru[obsidx, t] + sgma * randomn(rngs, n_o)
 47   endfor
 48 
 49   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 50   ; Wyznaczenie realizacji ,,szacowanej'' za pomoc' filtru Kalmana
 51   ; (P=Q bo znamy dok"adnie macierz kowariancji b"$du w modelu - zadali!my j' powy&ej)
 52 
 53   ; znajduj$ t0 - numer pierwszego kroku w którym s' pomiary, dla chwili X_est[t0] = mean(X_obs[t0]) 
 54   for t0 = 0, n_t - 1 do begin
 55     avg = mean(X_obs[*, t0], /nan)
 56     if finite(avg) then begin
 57       X_est[*, t0] = avg
 58       break
 59     endif
 60   endfor
 61   if t0 ge n_t - 1 then message, 'za ma"o kroków czasowych z pomiarami'
 62 
 63   for t = t0 + 1, n_t - 1 do begin
 64 
 65     ; odtworzenie obsidx z poprzedniej p$tli (tylko dla pokzania, &e to nie musi by# w tej samej p$tli)
 66     obsidx = where(finite(X_obs[*, t]), n_o)
 67     if n_o eq 0 then begin
 68       message, /continue, 'brak obserwacji w chwili' + strtrim(string(t), 2) + ', powielam X_est[t-1]'
 69       X_est[*, t] = X_est[*, t - 1]
 70       continue
 71     endif
 72 
 73     ; macierz kowariancji b"$du obserwacji (sgma^2 na diagonali)
 74     R = fltarr(n_o, n_o)
 75     R[indgen(n_o) * (n_o + 1)] = sgma^2
 76 
 77     ; operator obserwacji (transformuj'cy wektor stanu do przestrzeni obserwacji)
 78     H = fltarr(n_o, n_x)
 79     if n_o gt 0 then for o = 0, n_o - 1 do H[o, obsidx[o]] = 1
 80 
 81     ; predykcja (nie zale&y od obserwacji, zale&y od modelu procesu)
 82     X_est[*, t] = F # X_est[*, t - 1]
 83     
 84     ; uaktualnienie (zale&y od predykcji i obserwacji)
 85     K = Q # transpose(H) # invert((H # Q # transpose(H) + temporary(R)))
 86     X_est[*, t] += temporary(K) # (X_obs[obsidx, t] - temporary(H) # X_est[*, t])
 87 
 88   endfor
 89 
 90   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91   ; wizualizacja wyników
 92 
 93   loadct, 1
 94   zrange=max(abs(X_tru), /nan)
 95   window, 1, xsize=700, ysize=500
 96   tv, rebin(bytscl(X_tru, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 10, 10
 97   xyouts,  10, 440, 'prawdziwa', /device
 98   tv, rebin(bytscl(X_obs, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 250, 10
 99   xyouts, 250, 440,'obserwowana', /device
100   tv, rebin(bytscl(X_est, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 490, 10
101   xyouts, 490, 440, 'szacowana', /device
102 
103   window,2
104   plot, X_tru(*, 50), line=1, title='Przyklad kroku czasowego (50)'
105   oplot, X_est(*, 50)
106   obsidx = where(finite(X_obs(*, 50)))
107   oplot, obsidx, X_obs(obsidx, 50), psym=4
108 
109 end
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Zadanie 13.2D : kod programu (3/2)

  1 pro zad13_2D, n_xx=n_x, n_t=n_t, sgma=sgma, frac=frac, rngs=rngs
  2 
  3   ; ustawienia (z argumentów nazwanych lub domy!lne)
  4   n_x  = keyword_set(n_x)  ? n_x  : 200             ; d"ugo!# wektora stanu
  5   n_t  = keyword_set(n_t)  ? n_t  : 400            ; liczba kroków czasowych
  6   sgma = keyword_set(sgma) ? sgma : 5.             ; odchylenie standardowe b"$du obserwacji
  7   frac = keyword_set(frac) ? frac : .2             ; prawdopodobie%stwo wykonania obserwacji
  8   rngs = keyword_set(rngs) ? rngs : long(10e7*!PI) ; ziarno dla generatora liczb pseudolosowych
  9 
 10   ; tablice z trzema realizacjami procesu markowa (prawdziwa, obserwowana i szacowana)
 11   X_tru = fltarr(n_x, n_t) 
 12   X_obs = replicate(!VALUES.F_NAN, n_x, n_t) 
 13   X_est = replicate(!VALUES.F_NAN, n_x, n_t)
 14 
 15   ; rozpatrujemy przyk"adowy proces Markowa: x(t) = F X(t-1) + w(t) 
 16   ; (poni&sze linijki generuj' jedynie macierz propaguj'c' wymy!lny falowy kszta")
 17   F = fltarr(n_x, n_x)
 18   pnkt = indgen(n_x) - (n_x - 1.) / 2.
 19   wzor = exp(-(pnkt/20)^2 + complex(0,1)*2*!PI*pnkt/24)
 20   wzor_r = float(wzor)/sqrt(total(float(wzor)^2))
 21   wzor_i = imaginary(wzor)/sqrt(total(imaginary(wzor)^2))
 22   ksztalt = [[wzor_r], [wzor_i]]
 23   kat = !DTOR * 40
 24   obrot = [[cos(kat), -sin(kat)], [sin(kat), cos(kat)]]
 25   F = ksztalt # obrot # transpose(ksztalt)
 26 
 27   ; okre!lenie macierzy kowariancji b"$du (zadanie jej z góry)
 28   Q = fltarr(n_x, n_x)
 29   for j = 0, n_x - 1 do for i = 0, n_x - 1 do Q[i, j] = .9^(abs(i-j))
 30 
 31   ; rozpisujemy: w(t) na iloczyn macierzy i wektora warto!ci losowych o rozk"adzie norm.
 32   ; wyznaczamy E (za pomoc' dekompozycji SVD), tak aby Q = E # transpose(E)
 33   svdc, Q, W, E, V, /column
 34   for j = 0, n_x - 1 do E[*, j] *= sqrt(W[j])
 35 
 36   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 37   ; p$tla wyliczaj'ca prawdziw' realizacj$ oraz symulowane obserwacje
 38   for t = 0, n_t - 1 do begin
 39     ; ,,prawdziwa'' realizacja procesu (dla t=0 sam szum)
 40     X_tru[*, t] = t eq 0 ? 0 : F # X_tru[*, t - 1] + E # randomn(rngs, n_x) 
 41 
 42     ; ,,obserwowana'' realizacja procesu, czyli symulowane pomiary:
 43     ;  - obci'&one b"$dem o rozk"adzie normalnym o odchyleniu standardowym _sgma_, 
 44     ;  - wykonywane dla cz$!ci _frac_ losowo wybranych punktów wektora stanu
 45     obsidx = where(randomu(rngs, n_x) lt frac, n_o)
 46     if n_o gt 0 then X_obs[obsidx, t] = X_tru[obsidx, t] + sgma * randomn(rngs, n_o)
 47   endfor
 48 
 49   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 50   ; Wyznaczenie realizacji ,,szacowanej'' za pomoc' filtru Kalmana
 51   ; (P=Q bo znamy dok"adnie macierz kowariancji b"$du w modelu - zadali!my j' powy&ej)
 52 
 53   ; znajduj$ t0 - numer pierwszego kroku w którym s' pomiary, dla chwili X_est[t0] = mean(X_obs[t0]) 
 54   for t0 = 0, n_t - 1 do begin
 55     avg = mean(X_obs[*, t0], /nan)
 56     if finite(avg) then begin
 57       X_est[*, t0] = avg
 58       break
 59     endif
 60   endfor
 61   if t0 ge n_t - 1 then message, 'za ma"o kroków czasowych z pomiarami'
 62 
 63   for t = t0 + 1, n_t - 1 do begin
 64 
 65     ; odtworzenie obsidx z poprzedniej p$tli (tylko dla pokzania, &e to nie musi by# w tej samej p$tli)
 66     obsidx = where(finite(X_obs[*, t]), n_o)
 67     if n_o eq 0 then begin
 68       message, /continue, 'brak obserwacji w chwili' + strtrim(string(t), 2) + ', powielam X_est[t-1]'
 69       X_est[*, t] = X_est[*, t - 1]
 70       continue
 71     endif
 72 
 73     ; macierz kowariancji b"$du obserwacji (sgma^2 na diagonali)
 74     R = fltarr(n_o, n_o)
 75     R[indgen(n_o) * (n_o + 1)] = sgma^2
 76 
 77     ; operator obserwacji (transformuj'cy wektor stanu do przestrzeni obserwacji)
 78     H = fltarr(n_o, n_x)
 79     if n_o gt 0 then for o = 0, n_o - 1 do H[o, obsidx[o]] = 1
 80 
 81     ; predykcja (nie zale&y od obserwacji, zale&y od modelu procesu)
 82     X_est[*, t] = F # X_est[*, t - 1]
 83     
 84     ; uaktualnienie (zale&y od predykcji i obserwacji)
 85     K = Q # transpose(H) # invert((H # Q # transpose(H) + temporary(R)))
 86     X_est[*, t] += temporary(K) # (X_obs[obsidx, t] - temporary(H) # X_est[*, t])
 87 
 88   endfor
 89 
 90   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91   ; wizualizacja wyników
 92 
 93   loadct, 1
 94   zrange=max(abs(X_tru), /nan)
 95   window, 1, xsize=700, ysize=500
 96   tv, rebin(bytscl(X_tru, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 10, 10
 97   xyouts,  10, 440, 'prawdziwa', /device
 98   tv, rebin(bytscl(X_obs, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 250, 10
 99   xyouts, 250, 440,'obserwowana', /device
100   tv, rebin(bytscl(X_est, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 490, 10
101   xyouts, 490, 440, 'szacowana', /device
102 
103   window,2
104   plot, X_tru(*, 50), line=1, title='Przyklad kroku czasowego (50)'
105   oplot, X_est(*, 50)
106   obsidx = where(finite(X_obs(*, 50)))
107   oplot, obsidx, X_obs(obsidx, 50), psym=4
108 
109 end
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Zadanie 13.2D: polecenia

przesłanie odpowiedzi na następujące pytania:

jakie są wymiary macierzy Q, R, H, K w funkcji n x , n t i n o?
które z ww. macierzy są stałe, a które zmieniają się z czasem?
czy jest wśród tych macierzy macierz o kształcie zmiennym w czasie?
- jeśli tak, to która to macierz i dlaczego jej kształt się zmienia?

przesłanie kilku (minimum trzech) przykładów (w formie zrzutu ekranu oraz

krótkiego komentarza) wyników filtrowania przy różnych parametrach

modelu/programu, np.:

różne odchylenia standardowe σ błędów pomiarowych
(argument nazwany sgma)
różne prawdopodobieństwa wykonania pomiarów
(argument nazwany frac)
przypadek braku informacji o modelu błędów w procesie podczas
filtrowania
przypadek braku informacji o modelu procesu podczas filtrowania
. . .
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GDL: formatowanie tekstu i użycie symboli spoza
ASCII (za pomocą TEXtoIDL, np. przy opisie osi)

textoidl() – zwraca ciąg znaków przekazany w argumencie, po podmianie
występujących w nim wybranych instrukcji LATEXa instrukcjami zgodnymi ze
składnią formatowania tekstu GDLa (bezpłatny pakiet autorstwa Matta Craiga)

napis z instrukcjami GDLa = textoidl(napis z instrukcjami LATEXa)
plot, . . . , title=textoidl(. . . ), xtitle=textoidl(. . . ), ytitle=textoidl(. . . )
xyouts, x, y, textoidl(. . . )
. . .

showtex – procedura wyświetlająca okno z listą symboli obsługiwanych przez
funkcję TEXtoIDL oraz odpowiadających im instrukcji LATEXa

showtex

wybrane instrukcje LATEXa rozumiane przez TEXtoIDL

litery greckie: \alpha (α), \beta (β), \gamma (γ), \Gamma (Γ), . . .
indeksy dolne i górne: , ˆ , {. . .}, ˆ{. . .}
symbole matematyczne: \pm (±), \circ (◦), \nabla (∇), \infty (∞)

przykład użycia
GDL> xyouts, .5, .5, textoidl(”\Gamma=10ˆ{\circ}C/km”), /normal

http://physweb.mnstate.edu/mcraig/textoidl/textoidl-2-1-2/README
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Embedded_Formatting_Commands.html
http://physweb.mnstate.edu/mcraig/textoidl/
http://physweb.mnstate.edu/mcraig/textoidl/textoidl-2-1-2/README
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Kolory w GDLu c.d.: składanie barw
ustawianie trybu obsługi kolorów

device, /decomposed ustawienie trybu „zdekomponowanego”
device, decomposed=0 powrot do (domyślnego) trybu indeksowanego (ćw. 12)

przekazywanie wartości poszczególnych składowych do procedury tv i tvscl

tv, tablica bajtów X×Y×RGB, true=3
tv, tablica bajtów X×RGB×Y, true=2
tv, tablica bajtów RGB×X×Y, true=1
tv, tablica bajtów dla składowej czerwonej X×Y, channel=1
tv, tablica bajtów dla składowej zielonej X×Y, channel=2
tv, tablica bajtów dla składowej niebieskiej X×Y, channel=3

tvscl, dowolna tablica X×Y×RGB, true=3
. . .

przykład użycia – modyfikacja kodu zad 13.1:

 1 pro zad13_1, plik
 2 
 3   ; MODIS Level 1B 1km earth-view (EV) product (http://ladsweb.nascom.nasa.gov/filespecs/MOD021KM.fs)
 4   id_hdf = hdf_sd_start(plik, /read)
 5   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'Latitude')), lat  
 6   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'Longitude')), lon 
 7   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'EV_500_Aggr1km_RefSB')), dane500
 8   hdf_sd_getdata, hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'EV_250_Aggr1km_RefSB')), dane250
 9   hdf_sd_end, id_hdf
10 
11   ; utworzenie obrazu w naturalnych kolorach
12   rzmr = size(dane500)
13   obrz = bytarr(rzmr[1], rzmr[2], 3)
14   obrz[*,*,0] = rotate(bytscl(dane250[*,*,0]), 7)
15   obrz[*,*,1] = rotate(bytscl(dane500[*,*,1]), 7)
16   obrz[*,*,2] = rotate(bytscl(dane500[*,*,0]), 7)
17   lat = rotate(temporary(lat), 7)
18   lon = rotate(temporary(lon), 7)
19 
20   ; przeskalowanie i wy¶wietlenie obrazu
21   rzmr = size(obrz)
22   scl_x = 2 & scl_y = 5
23   obrz = rebin(temporary(obrz), rzmr[1]/scl_x, rzmr[2]/scl_y, 3)
24   window, 0, xsize=(size(obrz))[1], ysize=(size(obrz))[2]
25   device, /decomposed
26   tv, obrz, true=3
27   window, /free, xsize=(size(obrz))[1], ysize=(size(obrz))[2] & tv, obrz[*,*,0], channel=1
28   window, /free, xsize=(size(obrz))[1], ysize=(size(obrz))[2] & tv, obrz[*,*,1], channel=2
29   window, /free, xsize=(size(obrz))[1], ysize=(size(obrz))[2] & tv, obrz[*,*,2], channel=3
30 
31   ; wy¶wietlenie mapy pogl±dowej
32   window, 1
33   lat_min = min(lat, max=lat_max)
34   lon_min = min(lon, max=lon_max)
35   map_set, limit=[lat_min, lon_min, lat_max, lon_max], /continents, /grid, title=plik
36   ; kontur granic obszaru przedstawionego na zdjêciu
37   n_lon = (size(lon))[1] & n_lat = (size(lon))[2] & n_tot = n_lon * n_lat
38   plots, lon[0 : n_lon - 1], lat[0 : n_lon - 1]
39   plots, lon[n_tot - n_lon : n_tot - 1], lat[n_tot - n_lon : n_tot - 1]
40   plots, lon[indgen(n_lat) * n_lon], lat[indgen(n_lat) * n_lon]
41   plots, lon[indgen(n_lat) * n_lon + n_lon - 1], lat[indgen(n_lat) * n_lon + n_lon - 1]
42 
43   ; podanie warto¶ci koloru w pikselu wskazanym myszk± (koniec gdzy x<10, y<10)
44   wset, 0

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/TV.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/TVSCL.html


Ćwiczenia 13

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadania
12.2D: rozwiązanie

13.1: polecenia

13.1: wynik

13.1: kod

13.2D: wprowadzenie

13.2D: przykład

13.2D: kod

13.2D: polecenia

GDL
opis osi na wykresach
(TEXtoIDL)

operowanie na
składowych RGB
kolorów

proste operacje na
obrazach (tablicach
pikseli): bytscl() i
rotate()

obsługa myszy i
wielu okien

generator liczb
pseudolosowych

GDL: podstawowe przekształcenia tablic przydatne
przy operowaniu obrazami (rotate() i bytscl())
rotate() – zwraca obróconą kopię tablicy (ew. po transpozycji)

tablica obrócona = rotate(tablica wejściowa, kod przekształcenia)

kody przekształceń:
0 identyczność

1 obrót o 90◦

2 obrót o 180◦

3 obrót o 270◦

4 transpozycja

5 obrót o 90◦ z transpozycją

6 obrót o 180◦ z transpozycją

7 obrót o 270◦ z transpozycją

kierunek obrotu zależy od kontekstu – przy wyświetlaniu obrazów są to
obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (piksel 0,0 jest
domyślnie w lewym dolnym rogu okna, ale można to zmienić ustawiając
wartość zmiennej systemowej !ORDER na 1)

bytscl() – zwraca tablicę bajtów, o rozmiarze tablicy przekazanej w argumencie,
przeskalowując wartości elementów tak aby pokrywały pełen zakres typu
bajtowego (pełną skalę koloru)

tablica bajtów = bytscl(dowolna tablica)
tablica bajtów = bytscl(dowolna tablica, min=dolna granica skali wejściowej, $
max=górna granica skali wejściowej)

tablica bajtów = bytscl(dowolna tablica, top=górna granica skali wyjściowej)

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/ROTATE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/BYTSCL.html
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pikseli): bytscl() i
rotate()

obsługa myszy i
wielu okien

generator liczb
pseudolosowych

GDL: obsługa myszy i wielu okien (cursor, window,
wset, wdelete)

cursor – zapisuje do zmiennych przekazanych w argumentach położenie punktu
wskazanego myszką (domyślnie po kliknięciu, patrz zad. 13.1)

cursor, x, y we wsp. danych
cursor, x, y, /device we wsp. sprzętowych (numery pikseli)
cursor, x, y, /normal w unormowanych (do 1) wsp. sprzętowych

window – tworzy nowe okna o zadanych parametrach

window, numer okna
window, numer okna, xsize=szerokość, ysize=wysokość
window, /free tworzy okno o najniższym dostępnym numerze  32
window, numer okna, title=tytuł okna

wset – ustala do którego okna będą odnosiły się polecenia graficzne (tv, tvscl,
plot, . . . )

wset, numer okna

wdelete – zamyka okno

wdelete, numer okna

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/CURSOR.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/WINDOW.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/WSET.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/WDELETE.html
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GDL: generowanie liczb pseudolosowych
randomu() – zwraca liczby pseudolosowe (z zakresu (0, 1) dla liczb rzecz. i
(1, 231 − 2) dla liczb całkowitych) o rozkładzie jednorodnym
tablica liczb rzeczywistych pojedynczej precyzji o długości N = randomu(ziarno, N)
tablica liczb rzeczywistych podwójnej precyzji o długości N = randomu(ziarno, N, /double)
tablica liczb całkowitych o długości N = randomu(ziarno, N, /long)

randomn() – zwraca liczby pseudolosowe o rozkładzie normalnym o wartości
średniej 0 i odchyleniu standardowym 1
tablica liczb rzeczywistych pojedynczej precyzji o długości N = randomn(ziarno, N)
tablica liczb rzeczywistych podwójnej precyzji o długości N = randomn(ziarno, N, /double)

zadawanie i przechowywanie ziarna generatora liczb pseudolosowych

jeżeli ziarno jest wyrażaniem lub zdefiniowaną zmienną, jest używane jako
ziarno dla generatora

jeżeli ziarno jest zmienną (zdefiniowaną lub nie) zapisywany jest do niej
nowy stan ziarna

charakterystyka rozkładu (jednorodnego lub normalnego) zachowywana jest
tylko gdy ziarno przekazywane jest pomiędzy wykonaniami funkcji (por. kod
zadania 13.2D)

wartość ziarna definiuje sekwencję liczb zwracanych przez generator liczb
losowych!

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/RANDOMU.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/RANDOMN.html
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