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Zadanie 2.2D : rozwiązanie
zad2.2.cdl
 1 netcdf sounding {
 2 dimensions:
 3         Height = UNLIMITED ;
 4 variables:
 5         float PRES(Height) ;
 6                 PRES:units = "hPa" ;
 7                 PRES:long_name = "Atmospheric Pressure" ;
 8         float HGHT(Height) ;
 9                 HGHT:units = "m" ;
10                 HGHT:long_name = "Geopotential Height" ;
11         float TEMP(Height) ;
12                 TEMP:units = "deg_C" ;
13                 TEMP:long_name = "Temperature" ;
14         float DWPT(Height) ;
15                 DWPT:units = "deg_C" ;
16                 DWPT:long_name = "Dewpoint Temperature" ;
17         float RELH(Height) ;
18                 RELH:units = "percent" ;
19                 RELH:long_name = "Relative Humidity" ;
20         float MIXR(Height) ;
21                 MIXR:units = "g/kg" ;
22                 MIXR:long_name = "Water Vapour Mixing Ratio" ;
23         float DRCT(Height) ;
24                 DRCT:units = "degress true" ;
25                 DRCT:long_name = "Wind Direction" ;
26         float SKNT(Height) ;
27                 SKNT:units = "knot" ;
28                 SKNT:long_name = "Wind Speed" ;
29         float THTA(Height) ;
30                 THTA:units = "deg_K" ;
31                 THTA:long_name = "Potential Temperature" ;
32         float THTE(Height) ;
33                 THTE:units = "deg_K" ;
34                 THTE:long_name = "Equivalent Potential Temperature" ;
35         float THTV(Height) ;
36                 THTV:units = "deg_K" ;
37                 THTV:long_name = "Virtual Potential Temperature" ;
38 
39 // global attributes:
40                 :DataDescription = "" ;
41 }



Ćwiczenia 03

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadania
2.2D: rozwiązanie

3.1: polecenie

3.1: rozwiązanie

3.2: polecenie

3.2: rozw. kod

3.3D: polecenie

GDL
spawn, $

ncdf . . .

read ascii()

device, set plot

interpol()

xyouts

keyword set(),
n params(), message

SVG
Raster a wektor

oprogramowanie

WMO o SVG

Zadanie 3.1 : polecenie

Napisanie procedury:

pobierającej ze strony weather.uwyo.edu sondaż
aerologiczny dla zadanej daty i numeru stacji,

wczytującej pobrane dane do tablicy,

zapisującej pobrane dane do wskazanego pliku netCDF.
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Zadanie 3.1 : rozwiązanie
sounding.pro
 1 ; a (quick & dirty) script to get a souding from UWyo and put it in a netCDF file
 2 pro sounding, yy, mm, dd, hh, station, netcdf
 3 
 4   ; sanity check for number of arguments
 5   if n_params() ne 6 then message, "usage example: " $
 6     + "sounding, '2009', '10', '18', '12', '12374', 'Legionowo.nc'"
 7 
 8   ; using wget to get the sounding
 9   url = '"http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?' $
10     + 'region=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=' + yy + '&MONTH=' + mm $
11     + '&FROM=' + dd + hh + '&TO=' + dd + hh + '&STNM=' + station + '"'
12   file = 'sounding_tmp'
13   spawn, 'rm ' + file + ';wget -O ' + file + ' ' + url + ' 2>&1', tmp, exit=stts
14   if stts ne 0 then message, 'failed to download sounding from: ' + url
15   nlines = file_lines(file)
16   if nlines lt 5 then message, 'short server response, check file: ' + file
17 
18   ; reading the data and putting it in the netCDF file
19   data = (read_ascii(file, data_start=11, num_records=nlines - 73)).FIELD1
20   cols = ['PRES','HGHT','TEMP','DWPT','RELH','MIXR','DRCT','SKNT','THTA','THTE','THTV']
21   spawn, 'ncgen -b -o ' + netcdf + ' skel.cdl', exit=stts
22   if stts ne 0 then message, 'failed to create netCDF file!'
23   nc = ncdf_open(netcdf, /write)
24   for rec = 0, n_elements(data)/11 - 1 do for col = 0, n_elements(cols) - 1 do $
25     ncdf_varput, nc, cols[col], data[col, rec], offset=rec
26   ncdf_control, nc, /redef
27   spawn, "fgrep 'Station latitude' " + file + ' | cut -d : -f 2', tmp
28   ncdf_attput, nc, 'latitude', float(tmp), /global
29   spawn, "fgrep 'Station longitude' " + file + ' | cut -d : -f 2', tmp
30   ncdf_attput, nc, 'longitude', float(tmp), /global
31   spawn, "fgrep 'Station number' " + file + ' | cut -d : -f 2', tmp
32   ncdf_attput, nc, 'station', fix(tmp), /global
33   spawn, "fgrep 'Observation time' " + file + ' | cut -d : -f 2', tmp
34   ncdf_attput, nc, 'time', tmp, /global
35   ncdf_close, nc
36   print, 'Sounding data written to netCDF file: ' + netcdf
37 end
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Zadanie 3.2 : polecenie

Znalezienie wartości dowolnego parametru meteorlogicznego,
interpolowanej do zadanej wysokości, na podstawie danych z
kilku sondaży aerologicznych. Interpolacja, w zależności od
parametru funkcji:

liniowa (dwa sąsiednie punkty)

kwadratowa (trzy sąsiednie punkty)

kwadratowa, metodą najmniejszych kwadratów (cztery
sąsiednie punkty)

funkcjami sklejanymi (spline, cztery sąsiednie punkty)
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Zadanie 3.2 : rozwiązanie (kod)
zad3 2.pro

 1 pro zad3_2, lsquadratic=lsquadratic, quadratic=quadratic, spline=spline
 2   ;           Legionowo Wrocław  Łeba     Greifswald Lindenberg Praga
 3   stations = ['12374',  '12425', '12120', '10184',   '10393',   '11520', $
 4   ;           Visby     Velikie Luki Kijów    Poprad   Smoleńsk
 5               '02591',  '26477',     '33345', '11952', '26781']
 6   var = 'TEMP' & height = 2000.
 7   yy = '2009' & mm = '10' & dd = '18' & hh = '12'
 8 
 9   lats = fltarr(n_elements(stations))
10   lons = fltarr(n_elements(stations))
11   vals = fltarr(n_elements(stations))
12   for s = 0, n_elements(stations) - 1 do begin
13     file = stations[s] + '.nc'
14     if ~file_test(file) then sounding, yy, mm, dd, hh, stations[s], file
15     nc = ncdf_open(file)
16     ncdf_attget, nc, 'latitude',  lat, /global & lats[s] = lat 
17     ncdf_attget, nc, 'longitude', lon, /global & lons[s] = lon
18     ncdf_varget, nc, 'HGHT', hght 
19     ncdf_varget, nc, var, temp
20     vals[s] = $
21       keyword_set(lsquadratic) ? interpol(temp, hght, height, /lsquadratic) : $
22       keyword_set(quadratic)   ? interpol(temp, hght, height, /quadratic)   : $
23       keyword_set(spline)      ? interpol(temp, hght, height, /spline)      : $
24       interpol(temp, hght, [height])
25     ncdf_close, nc 
26   endfor
27   plot, lons, lats, /nodata
28   xyouts, lons, lats, vals
29   ; praca domowa: wartość dla Poznania
30   ;lon0 = 16 + 55./60 & lat0 = 52 + 24./60
31   ;print, 'nad Poznaniem: ', pracadomowa(lons, lats, vals, lon0, lat0)
32 end



Ćwiczenia 03

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadania
2.2D: rozwiązanie

3.1: polecenie

3.1: rozwiązanie

3.2: polecenie

3.2: rozw. kod

3.3D: polecenie

GDL
spawn, $

ncdf . . .

read ascii()

device, set plot

interpol()

xyouts

keyword set(),
n params(), message

SVG
Raster a wektor

oprogramowanie

WMO o SVG

Zadanie 3.2D : polecenie

Napisanie funkcji znajdującej interpolowaną wartość pola
meteorologicznego dla zadanych współrzędnych geograficznych,
przy pomocy interpolacji globalnej wyliczającej średnią ważoną
odległością od punktu (tymczasowo liczoną w stopniach, ew.
odległością rzeczywistą przy pomocy funkcji map 2points()).

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MAP_2POINTS.html
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GDL: wykonywanie programów zewnętrznych
procedurą spawn oraz w trybie ineraktywnym ($)
spawn – wykonywanie programów zewnętrznych (z pomocą powłoki lub bez)

spawn, instrukcje dla powłoki

spawn, komenda, /noshell

pozostałe argumenty:

jako drugi argument można podać identyfikator zmiennej, do której
zostaną zapisane dane ze standardowego wyjścia wykonywanego
programu
jako trzeci argument można podać identyfikator zmiennej, do której
zostaną zapisane dane ze standardowego strumienia błędu
wykonywanego programu

wybrane flagi i argumenty nazwane

/noshell wykonanie komendy bez pomocy powłoki (domyślnie
pierwszy argument interpretowany jest jako polecenie dla
powłoki)

exit status=. . . identyfikator zmiennej, do której zostanie zapisany kod
wyjścia programu (zwykle 0 oznacza sukces)

dostęp do powłoki w trybie interaktywnym interpretera

GDL>$ ncdump -c . . . | vim -

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/SPAWN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/SPAWN.html
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GDL: dostęp do plików netCDF
ncdf open(), ncdf close, ncdf create(), ncdf control

id pliku = ncdf open(ścieżka do pliku) flagi: /nowrite, /write

ncdf close(id pliku)

id pliku = ncdf create(ścieżka do pliku) flagi1: /clobber, /noclobber

ncdf control, id pliku wybrane flagi: /endef, /sync

ncdf dimdef()

id wymiaru = ncdf dimdef(id pliku, nazwa wymiaru, rozmiar wymiaru)

id wymiaru = ncdf dimdef(id pliku, nazwa wymiaru, /unlimited)

ncdf vardef(), ncdf attput (flagi określające typ: /byte, /char, /double, /float, /long, /short)

id zmiennej = ncdf vardef(id pliku, nazwa zmiennej wektorowej, tablica z id wymiarów)

id zmiennej = ncdf vardef(id pliku, nazwa zmiennej skalarnej)

ncdf attput, id pliku, id zmiennej, wartość atrybutu

ncdf attput, id pliku, wartość atrybutu, /global

ncdf varput, ncdf varget

ncdf varput, id pliku, id zmiennej, wartość

ncdf varget, id pliku, id zmiennej, wartość

wymiary „wartości” są zgodne z wymiarami zmiennej zdefiniowanej w pliku netCDF

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

1
dotyczą zachowania się procedury w przypadku napotkania, pod podaną ścieżką, na istniejący już plik

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_CREATE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_CONTROL.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_DIMDEF.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_VARDEF.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_ATTPUT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_VARPUT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_VARGET.html
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GDL: funkcja read ascii()
read ascii() – wczytuje dane z pliku tekstowego

struktura = read ascii(ścieżka do pliku)

wybrane flagi i argumenty nazwane:

comment symbol określa symbol komentarza – linie rozpoczynające się od
tego znaku nie są brane pod uwagę

data start określa ile początkowych rekordów ma zostać pominięte
num records określa ile rekordów ma zostać wczytane
delimiter określa znak oddzielający kolumny w wierszu (domyślnie

spacja)
. . . i wiele, wiele innych (możliwe jest np. określanie wzorców
będących, w praktyce, definicjami tekstowych formatów
plików)

uwagi

Bez użycia mechanizmu wzorców, funkcja zwraca tzw. strukturę anonimową.
Adresowanie danych w takiej strukturze możliwe jest np. przy pomocy wyrażeń
typu: (struktura.FIELD1)[kolumna, wiersz].

Pliki tekstowe o zmiennej długości linii (najczęstszy przypadek obejmujący
również formaty takie jak CSV, NASA Ames etc.) nie umożliwiają odczytu
wybranego rekordu bez analizy tekstu ze wszystkich poprzedzających wierszy
(wyszukiwanie końców linii). W praktyce, przed pracą z dużymi zbiorami danych,
warto dane z pliku tekstowego umieścić np. w pliku netCDF.

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/READ_ASCII.html
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GDL: wybór terminala, zapis wykresów do pliku

set plot – wybór terminala graficznego

GDL> set plot, ’svg’ gnuplot> set term svg
GDL> set plot, ’ps’ gnuplot> set term postscript
GDL> set plot, ’x’ gnuplot> set term x11

device – sterowanie terminalem graficznym

device, filename=’plik.svg’ gnuplot> set output ’plik.svg’
device, /close

typowa sekwencja poleceń

GDL> set term, ’svg’
GDL> device, filename=’wykres.svg’
GDL> plot, . . .
GDL> device, /close

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/SET_PLOT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/DEVICE.html
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GDL: funkcja interpol()
interpol() – zwraca wartości interpolowane dla zbioru na dowolnej siatce

tablica wartości interp. liniowo = interpol(tablica znanych wartości,
współrzędne znanych wartości, współrzędne szukanych wartości)

tablica wartości interp. sześciennie = interpol(tablica znanych wartości,
współrzędne znanych wartości, współrzędne szukanych wartości,
/quadratic)

tablica wartości aproks. met. najmn. kwadr. =
interpol(tablica znanych wartości, współrzędne znanych wartości,
współrzędne szukanych wartości, /lsquadratic)

tablica wartości interp. funkcją sklejaną sześcienną =
interpol(tablica znanych wartości, współrzędne znanych wartości, /spline)

przykład użycia
GDL> znane x = [0.,1,4,5]
GDL> znane y = [0.,1,16,25]
GDL> szukane x = [3.]
GDL> szukane y = interpol(znane y, znane x, szukane x)
GDL> print, szukane y
11.0000
GDL> szukane y = interpol(znane y, znane x, szukane x, /quadratic)
GDL> print, szukane y
9.00000
GDL> szukane y = interpol(znane y, znane x, szukane x, /lsquadratic)
GDL> print, szukane y
9.00002

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/INTERPOL.html
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GDL: procedura xyouts
xyouts – nanosi na wykres tekst

xyouts, współrzędna x, współrzędna y, ciąg znaków

wybrane flagi i argumenty nazwane:

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

alignment=liczba interpretacja zadanego w argumencie punktu:
0. – początek tekstu, .5 – środek tekstu, 1. – koniec
tekstu

flagi określające układ współrzędnych argumentów: /data, /normal, /device

wybrane flagi i argumenty nazwane wspólne dla procedur rysujących:
charsize (patrz opis plot, ćw 5)

każdy z argumentów może być tablicą – rysowanie powtarzane jest dla
każdego z elementów

flagi określające układ współrzędnych argumentów

/data współrzędne zgodne z osiami wykresu (domyślnie)

/normal współrzędne unormowane do rozmiarów okna / strony (liczby z
zakresu [0,1])

/device współrzędne naturalne dla urządzenia wyjściowego (liczby
naturalne, przydatne przy wykreślaniu danych rastrowych)
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f-cje keyword set(), n params(), procedura message

keyword set() – sprawdzanie stanu flag i argumentów nazwanych
funkcji/procedury

zwraca prawdę jeśli przekazany jej argument jest zdefiniowany i nie jest równy
zero (lub nie jest jednoelementową tablicą zawierającą zero)

n params() – sprawdzanie liczby argumentów nazwanych przekazanych przy
wywołaniu funkcji/procedury

zwraca liczbę argumentów przekazanych do funkcji/procedury

message – zgłaszanie błędu lub ostrzeżenia

message, treść komunikatu
wybrane flagi i argumenty nazwane:

/continue nie przerywa wykonania programu

/informational traktuje komunikat jako „informacyjny” (nie wypisywany gdy
!QUIET=1)

/noname nie poprzedza komunikatu nazwą zgłaszającej funkcji/procedury

...

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/KEYWORD_SET.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/N_PARAMS.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MESSAGE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/KEYWORD_SET.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/N_PARAMS.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MESSAGE.html
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GDL
spawn, $

ncdf . . .

read ascii()

device, set plot

interpol()

xyouts

keyword set(),
n params(), message

SVG
Raster a wektor

oprogramowanie

WMO o SVG

SVG: Grafika rastrowa a wektorowa- która do czego

rastrowa

(http://en.wikipedia.org/wiki/Lenna)

Formaty godne polecenia:

PNG (kompresja bezstratna)

JPG (kompresja stratna – tylko do zdjęć!!!)

WYKRESY: NIE, NIE, NIE!
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(Dane dla Wagadugu, Burkina Faso)
Formaty godne polecenia:

SVG (Inkscape, Firefox, ImageMagick etc)

PS/PDF (można w nich zawrzeć grafikę wekt.
i rastrową)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lenna
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SVG: czym odczytać, jak zapisać

Cairo, Webkit, KHTML, Presto, Batik, Inkscape, Gecko, ImageMagick, plplot i wiele innych

gnuplot: set term svg
gdl: set_plot, 'svg'

WEKTOROWY
 .svg

RASTROWY
.jpeg   .gif   .png
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SVG: wskazówki z raportu WMO (2001)

GUIDELINES ON 
GRAPHICAL PRESENTATION OF 

PUBLIC WEATHER SERVICES PRODUCTS

WMO/TD No. 1080PWS-4

W o r l d  M e t e o r o l o g i c a l  O r g a n i z a t i o n

PWS

... Vector files describe
images using outlines
and fills.They are most
suitable for developing
graphics such as maps,
charts, diagrams and
can also be used for
print layout ... a Web
vector standard, SVG,
has been developed and
is likely to become
commonly used.

... the World Wide Web
Consortium’s recent
Scalable Vector
Graphics standard,
(SVG),may become the
most practical graphic
format.

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/pdf/TD-1080.pdf
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