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Zadanie 1.2D : rozwiązanie

isa p.pro

 1 ; funkcja zwracająca wartości ciśnienia [Pa] dla zadanej w argumencie
 2 ; wysokości [m] (może być wektor lub skalar), wg modelu ISA 
 3 
 4 function isa_p, h 
 5 
 6   h0   = [0.,     11000, 20000,  32000,  47000,  51000,  71000, 84852]   
 7   dtdh = [-6.5,   0,     1,      2.8,    0,      -2.8,   -2   ] / 1000
 8   T0   = [15,     -56.5, -56.5, -44.5,   -2.5,   -2.5,   -58.5] + 273.15
 9   p0   = [101325, 22632, 5474.9, 868.02, 110.91, 66.939, 3.9564] 
10   g    = 9.80665         ; przyspieszenie ziemskie [m s-2]
11   M    = 0.0289644       ; masa cząsteczkowa powietrza [kg mol-1]
12   R    = 8.31432         ; stała gazowa [J mol-1 K-1]
13 
14   p = h                  ; kopia h (ten sam rozmiar, kształt, typ)
15   p[*] = !VALUES.F_NAN   ; przypisanie wszystkim elem. wartości NaN
16   T = isa_T(h)
17   for lev = 0, n_elements(h0) - 2 do begin
18     idx = where(h ge h0[lev] and h lt h0[lev + 1], cnt)
19     if cnt gt 0 then p[idx] = p0[lev] * exp(-g * M / R * (dtdh[lev] eq 0 $
20       ? (h[idx] - h0[lev]) / T[idx] $
21       : alog(1 + dtdh[lev] * (h[idx] - h0[lev]) / T0[lev]) / dtdh[lev] $
22     ))
23   endfor
24   return, p
25 
26 end 
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Zadanie 2.1 : polecenie

Home People Research Publications Models Data Resources

Land Surface Hydrology Research Group
Princeton University

Global Meteorological Forcing Dataset for land surface modeling

Data Access

The dataset is freely available but we ask that you leave a few details about yourself and

how you intend to use the dataset. Also, please cite the reference below if you use the data.

As of 18th Sep 2006, the data are available at 3-hourly and monthly at 1.0-degree

resolution. A daily version is available and will be added to the website in the near future.

 Download Data locally

Download from NCAR DSS

Flood in Australia.

Quick Links

Download Data locally

Download from NCAR DSS

Polecenia:

pobranie ze strony Princeton University pliku/ów netCDF ze
średnimi miesięcznymi parametrów meteorologicznych
(sprawdzałem metodę „Download Data locally”)

wykreślenie średnich temperatur dla wybranych miesięcy w
funkcji czasu (zakres 1948-2006) dla wybranego oczka siatki
modelu (np. okolice Warszawy)

Sheffield, J., G. Goteti, and E. F. Wood, 2006: Development of a 50-yr high-resolution global dataset of
meteorological forcings for land surface modeling, J. Climate, 19 (13), 3088-3111

http://hydrology.princeton.edu/data.pgf.php
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Zadanie 2.1 : rozwiązanie (wykres)
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Zadanie 2.1 : rozwiązanie (kod)

zad2 1.pro

 1 pro zad2_1
 2   lon0 = 21. & lat0 = 52.2                        ; wsp. Warszawy
 3   nc = ncdf_open('tas_monthly_1948-2006.nc')
 4   ncdf_varget, nc, 'longitude', lon
 5   ncdf_varget, nc, 'latitude', lat
 6   lon0_diff = min(abs(lon - lon0), lon0_idx)      ; najbliższe oczko siatki
 7   lat0_diff = min(abs(lat - lat0), lat0_idx)      
 8   offset = [lon0_idx, lat0_idx, 0, 0]             ; w CDL odwrotna kolejność!
 9   years = 1948 + indgen(2006 - 1948 + 1)          
10   count = [1, 1, 1, n_elements(years) * 12]       
11   ncdf_varget, nc, 'tas', temp, offset=offset, count=count
12   temp -= 273.15                                  ; Kelvin -> Celsius
13   ncdf_varget, nc, 'time', time
14   time = fix(time)                                ; float -> int
15   ncdf_close, nc
16   plot, temp, xrange=[1948, 2006], /nodata, $     ; tylko osie i opisy
17     xtitle='rok', ytitle='temperatura [C]', title='dane dla Warszawy'
18   for month = 0, 12 - 1, 6 do begin               ; styczeń, czerwiec
19     wh = where(time mod 12 eq month)
20     oplot, years, temp[wh], thick=(month+1.)/1.5
21     oplot, years, replicate(mean(temp[wh]), n_elements(years))
22   endfor
23 end
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Zadanie 2.2D : polecenie

polecenia

stworzenie opisu CDL
pliku netCDF
przeznaczonego do
przechowywania danych
z sondażu aerologicznego

utworzenie pliku netCDF
na podstawie tego opisu
(ncgen -b)

spakowanie tych dwóch
plików do
skompresowanego
archiwum tar

wskazówki
Polecam zapoznanie się z artykułem
„Writing NetCDF Files: Best Practices” na
stronach UNIDATA – organizacji rozwijającej
format netCDF. Może się przydać też
„Description of Sounding Columns”

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/BestPractices.html
http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/BestPractices.html
http://weather.uwyo.edu/upperair/columns.html
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GDL: procedury plot i oplot, zm. syst. !P.MULTI
plot – rysuje wykresy wektorów przekazanych w argumentach

plot, wektor z danymi y

plot, wektor z danymi x, wektor z danymi y

wybrane argumenty nazwane:

psym tryb wykreślania:
0 : łączenie punktów liniami, brak symboli
1 – 7 : rysowanie symboli (odpowiednio: +, *, ., 3, 4, 2, X)
8 : rysowanie symbolu określonego przy pomocy procedury usersym
10 : rysowanie krzywej schodkowej

thick mnożnik grubości kreski używanej do wykreślania
title tytuł umieszczany nad (każdym w !P.MULTI) wykresem

xtitle, ytitle opis osi x/y
charsize mnożnik wielkości czcionki

xrange, yrange dwuelementowa tablica z (sugerowanym) zakresem wartości na osi x/y

wybrane flagi:

/nodata wykreślenie jedynie osi, tytułu, etc - bez samego wykresu
/xlog, /ylog oś x/y w skali logarytmicznej
/ynozero wyłączenie domyślnego wymuszania zakresu obejmującego zero dla osi y

oplot: nakłada nowy wykres na wcześniej wyrysowany

przyjmuje te same argumenty co plot, z pominięciem tych które sterują wyglądem i skalowaniem osi

zmienna systemowa !P.MULTI
określa sposób rozkładania wykresów na „stronie”: !P.MULTI = [0, liczba kolumn, liczba wierszy, 0,
kierunek wypełniania 0 lub 1]

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/PLOT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/OPLOT.html
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GDL: odczyt danych z plików netCDF
ncdf open(), ncdf close – otwieranie i zamykanie pliku

id pliku = ncdf open(ścieżka do pliku)

ncdf close(id pliku)

ncdf varget – odczyt danych ze zmiennych

ncdf varget, id pliku, nazwa zmiennej, wartość

wymiary „wartości”, zmiennej do której zostaną zapisane dane,
są zgodne z wymiarami zmiennej zdefiniowanej w pliku netCDF

wybranie zakresu danych, które mają być odczytane możliwe
jest poprzez przypisanie argumentom count i offset tablic
złożonych z tylu liczb całkowitych, na ilu wymiarach
zdefiniowana jest zmienna

ncdf attget – odczyt danych z atrybutów

ncdf attget, id pliku, nazwa zmiennej, wartość

ncdf attget, id pliku, wartość, /global

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_OPEN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_CLOSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_VARGET.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_ATTGET.html
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GDL: funkcje min(), max() i mean()
min() – zwraca wartość najmniejszego elementu tablicy

wartość minimum = min(tablica)

wartość minimum = min(tablica,
zmienna w której zapisać indeks minimum)

wartość minimum = min(tablica,
max=zmienna w której zapisać wartość maksimum)

wartość minimum = min(tablica,
subscript max=zmienna w której zapisać indeks maksimum)

max() – zwraca wartość największego elementu tablicy

wartość maksimum = max(tablica)

wartość maksimum = max(tablica,
zmienna w której zapisać indeks maksimum)

wartość maksimum = max(tablica,
min=zmienna w której zapisać wartość minimum)

wartość maksimum = max(tablica,
subscript min=zmienna w której zapisać indeks minimum)

mean() – zwraca wartość średnią elementów tablicy

wartość średnia = mean(tablica)

wartość średnia pomijając wartości NaN = mean(tablica, /nan)

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MIN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MAX.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MEAN.html
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Narzędzia UNIXowe: tar, wget, md5
tar – archiwizacja (i kompresja) danych

$ man tar
$ tar cvf nazwa archiwum.tar katalog do zarchiwizowania
$ tar xvf nazwa archiwum.tar
$ tar cvzf nazwa archiwum.tar.gz katalog do zarchiwizowania
$ tar xvzf nazwa archiwum.tar.gz
$ tar cvjf nazwa archiwum.tar.bz2 katalog do zarchiwizowania
$ tar xvjf nazwa archiwum.tar.bz2

wget – pobieranie plików protokołami http i ftp

$ man wget
$ wget http://hydrology.princeton.edu/ . . . tas monthly 1948-2006.nc
$ wget - -continue . . .
$ wget - -tries=10 . . .
$ wget - -user=użytkownik - -password=hasło . . . $ . . .

md5 – obliczanie sumy kontrolnej

$ man md5
$ md5 plik
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Narzędzia UNIXowe: ncdump, ncgen
ncdump – konwertuje z formatu netCDF do opisu CDL

$ man ncdump
$ ncdump -c PLIK.nc | vim -
:set syntax=c

przykład
  1 netcdf tmin_daily_1948-1948 {
  2 dimensions:
  3         longitude = 360 ;
  4         latitude = 180 ;
  5         z = 1 ;
  6         time = UNLIMITED ; // (366 currently)
  7 variables:
  8         float longitude(longitude) ;
  9                 longitude:units = "degrees_east" ;
 10                 longitude:point_spacing = "even" ;
 11                 longitude:modulo = " " ;
 12         float latitude(latitude) ;
 13                 latitude:units = "degrees_north" ;
 14                 latitude:point_spacing = "even" ;
 15         float z(z) ;
 16                 z:units = "level" ;
 17         float time(time) ;
 18                 time:units = "days since 1948-01-01 00:00:00" ;
 19                 time:time_origin = "01-JAN-1948:00:00:00" ;
 20         float tmin(time, z, latitude, longitude) ;
 21                 tmin:source = "Reanalysis minimum daily temperature interpolated to 1.0deg with account for elevation
changes and scaled to match the CRU TS2.0 monthly dataset" ;
 22                 tmin:name = "tmin" ;
 23                 tmin:title = "Daily bias corrected minimum temperature" ;
 24                 tmin:date = "01/01/48" ;
 25                 tmin:time = "00:00" ;
 26                 tmin:long_name = "Minimum temperature" ;
 27                 tmin:units = "K" ;
 28                 tmin:missing_value = 2.e+20f ;
 29                 tmin:_FillValue = 2.e+20f ;
 30                 tmin:valid_min = 144.4047f ;
 31                 tmin:valid_max = 310.3121f ;
 32 
 33 // global attributes:
 34                 :history = "Mon Jan 29 11:08:04 EST 2007: created by JS using convert2alma.sh" ;
 35                 :title = "Princeton University Hydroclimatology Group Bias Corrected 50-yr (1948-2000) Meteorological
Forcing Dataset" ;
 36                 :institution = "Princeton University" ;
 37                 :contact = "Justin Sheffield (justin@princeton.edu)" ;
 38                 :source = "Forcings are a hybrid of NCEP/NCAR reanalysis and observations" ;
 39                 :comment = "See Sheffield et al., J. Climate (2006) for details of the observations used and the bias
correction and downscaling methodology" ;
 40 data:
 41 

ncgen – tworzy plik netCDF na podstawie opisu w CDL

$ man ncgen
$ ncgen -b PLIK.cdl -o PLIK.nc
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