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Zadanie 2.2D : rozwiązanie

pracadomowa.pro

1 function pracadomowa, lons, lats, vals, lon0, lat0
2   w = fltarr(n_elements(vals))
3   for s=0, n_elements(vals)-1 do $
4     w[s] = 1. / map_2points(lons[s], lats[s], lon0, lat0, /meters)
5   return, total(w * vals)/total(w)
6 end
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Zadanie 4.1 : polecenie
Utworzenie mapy konturowej okolic Polski. Naniesienie na nią wyników pomiarów,
z aktualych sondaży aerologicznych (conajmniej kilka stacji, dowolny parametr
meteorologiczny na na wybranej wysokości - patrz zad. 3.2). Znalezienie i
wykreślenie przy pomocy izolinii wartości interpolowanych tych parametrów dla
siatki regularnej (np. 1×1 stopnia), przy pomocy algorytmu iteracyjnego 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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Zadanie 4.1 : rozwiązanie (1/3 - kod)

zad4 1.pro
 1 pro zad4_1
 2   ; Lgnwo, Wrcłw, Łba, Grfswld, Lndnbrg, Prga, Visby, Vlke Lki, Kijów, Pprd, Smlńsk
 3   stations = ['12374','12425','12120','10184','10393','11520','02591','26477','33345','11952','26781']
 4   var = 'TEMP' & height = 2000. & yy = '2009' & mm = '10' & dd = '25' & hh = '12'
 5 
 6   ; pobranie danych (sounding.pro z poprzednich zajęć!)
 7   n = n_elements(stations)
 8   lats = fltarr(n) & lons = fltarr(n) & vals = fltarr(n)
 9   for s = 0, n - 1 do begin
10     file = stations[s] + '.nc'
11     if ~file_test(file) then sounding, yy, mm, dd, hh, stations[s], file
12     nc = ncdf_open(temporary(file))
13     ncdf_attget, nc, 'latitude',  lat, /global & lats[s] = temporary(lat)
14     ncdf_attget, nc, 'longitude', lon, /global & lons[s] = temporary(lon)
15     ncdf_varget, nc, 'HGHT', hght 
16     ncdf_varget, nc, var, temp
17     vals[s] = interpol(temporary(temp), temporary(hght), [height])  ; interp. liniowa do zadanej wysokości
18     ncdf_close, nc 
19   endfor
20 
21   ; rysowanie mapy
22   mxln = max(lons, min=miln) & mxlt = max(lats, min=milt)
23   x = floor(miln) - 1 + findgen(ceil(mxln - miln) + 2)
24   y = floor(milt) - 1 + findgen(ceil(mxlt - milt) + 2)
25   map_set, limit=[y[0], x[0], y[n_elements(y) - 1], x[n_elements(x) - 1]], /conic
26   loadct, 3
27   z = barnes(x, y, lons, lats, vals, nitrs=1, gmma=.6, lzro=100)
28   contour, z, x, y, /fill, /overplot
29   contour, z, x, y, /foll, /overplot
30   map_continents, /countries, /coasts & map_grid
31   xyouts, lons, lats, vals
32 end
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Zadanie 4.1 : rozwiązanie (2/3 - kod)

barnes.pro
 1 function barnes, grid_lon, grid_lat, lons, lats, vals, nitrs=nitrs, gmma=gmma, lzro=lzro
 2 
 3   ; trzy "look-up tables": 
 4   ns = n_elements(vals) & nx = n_elements(grid_lon) & ny = n_elements(grid_lat)
 5   nghbrs      = lonarr(ns, 4)       ; indeksy punktów siatki- sąsiadów stacji
 6   nghbrs_norm = dblarr(ns)          ; sumy odległości pomiędzy punktami siatki a czterema sąsiadami
 7   dstnc       = dblarr(ns, nx * ny) ; odległości pomiędzy stacjami i punktami siatki [w km!]
 8   for x = 0l, nx - 1 do for y = 0l, ny - 1 do for s = 0l, ns - 1 do begin
 9     i = y * nx + x
10     dstnc[s, i] = .001 * map_2points(grid_lon[x], grid_lat[y], lons[s], lats[s], /meters)
11     xy = grid_lon[x] lt lons[s] + 2 * grid_lat[y] lt lats[s]
12     nghbrs[s, xy] = dstnc[s, nghbrs[s, xy]] gt dstnc[s, i] ? i : nghbrs[s, xy]
13   endfor ; x, y, s
14   for s = 0l, ns - 1 do nghbrs_norm[s] = total(1. / dstnc[s, nghbrs[s, *]])
15 
16   ; wyliczenia
17   grid_val = dblarr(nx, ny)
18   est_val  = dblarr(ns)              
19   for j = 0l, nitrs - 1 do begin
20     l2 = gmma^(j + 1) * lzro^2
21     if j ne 0l then for s = 0l, ns - 1 do $
22       est_val[s] = total(grid_val[nghbrs[s, *]] / dstnc[s, nghbrs[s, *]]) / nghbrs_norm[s]
23     for i = 0l, nx * ny - 1 do begin
24       w_total = 0d  & corr = 0d
25       for s = 0l, ns - 1 do begin
26         w = exp(-.5 * dstnc[s, i]^2 / l2)
27         w_total += w
28         corr += (vals[s] - est_val[s]) * w
29       endfor ; k 
30       grid_val[i] += corr / w_total
31     endfor ; i
32   endfor ; j
33   return, grid_val
34 
35 end



Ćwiczenia 04

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadania
3.3D: rozwiązanie

4.1: polecenie

4.1: rozwiązanie (x3)

4.2D: polecenie

4.2D: szkic

GDL
plots i xyouts

contour

map set

map grid

map continents

map 2points()

rzuty kart. (x3)

loadct

Dygresje
VIM: różne

VIM: ściągawka

IDL/AtmosSci

Zadanie 4.1 : rozwiązanie (3/3 - wykresy)
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Zadanie 4.2D : 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”)

utworzenie dwóch map konturowych okolic Polski z
naniesionymi izoliniami dowolnego pola meteorologicznego (ew.
wypełnienie obszarów pomiędzy izoliniami kolorem i naniesienie
etykiet) porównujących wartości tych pól dla lat 1948 i 2006

zapisanie mapy w formacie wektorowym (SVG lub PostScript),
spakowanie do archiwum tar.gz wraz z kodem i przesłanie

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 4.2D : szkic kodu i przykładowe wykresy
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GDL: procedury plots i xyouts
plots – nanosi na wykres (mapę) punkty i ścieżki

plots, tablica współrzędnych x, tablica współrzędnych y

plots, tablica 2xN współrzędnych xy
plots, map 2points(dl1 stp, sz1 stp, dl2 stp, sz2 stp, npath=n)

flagi określające układ współrzędnych argumentów (patrz poniżej): /data, /device, /normal

wybrane flagi i argumenty nazwane wspólne dla procedur rysujących: psym i thick (patrz opis plot,
ćw. 5), linestyle (patrz ćw. 6)

xyouts – nanosi na wykres (mapę) 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)

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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GDL: procedura contour
contour – wykreśla (i wyznacza) ścieżki reprezentujące izolinie pola dwu-wym.

contour, tablica NxM wartości

contour, tablica NxM lub N*M wartości, wektor N współrzędnych x, wektor M współrzędnych y

wybrane flagi i argumenty nazwane:

/overplot nałożenie konturów na już istniejący wykres lub mapę
/fill wypełnienie kolorem lub deseniem (szrafurą) obszarów pomiędzy izoliniami

nlevels=ile izolinii zadanie liczby izolinii (od 1 do 60, ignorowany gdy podane levels)
levels=tablica poziomów zadanie poziomów dla których rysowane są izolinie
c charsize=mnożnik mnożnik rozmiaru czcionki używanej do etykietowania izolinii (włącza

etykietowanie izolinii)

wybrane flagi i argumenty nazwane wspólne dla procedur rysujących (patrz opis plot, ćw 5):
/xlog, /ylog, /nodata, title, xtitle, ytitle, charsize, thick, xrange, yrange

przykład użycia

  n = 50 & e = 4. & a = .4 & b = .15 
  v = dblarr(n+1,n+1)
  for x = 0, n do for y = 0, n do v[x,y] = exp((-a*(x-.5*n)^e-b*(y-.5*n)^e)*(n/e)^(-e))
  contour, v, nlevels=4
  contour, v, nlevels=4, c_charsize=2
  contour, v, nlevels=4, /fill
  contour, v, nlevels=4, /fill & contour, v, c_charsize=2, /overplot
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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: wybrane 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
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GDL: wybrane rzuty kartograficzne 2/3 (wykr.)

Środek płaszczyzny odwzorowania ustawiony na Warszawę (o ile dane odwzorowanie to umożliwia)
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GDL: wybrane 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: wstęp do obsługi kolorów: procedura loadct
loadct, id jednej z 41 domyślnych palet GDLa

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/LOADCT.html
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VIM: u, ˆ r, /, ?, n, dd, yy, p, P

cofnij/ponów

u cofnij operację
ctrl-r ponów operację

szukaj

/ciąg znaków szukaj ciąg znaków w przód
?ciąg znaków szukaj ciąg znaków w tył
n przejdź do następnego/poprzedniego wystąpienia poszukiwanego ciągu

wytnij/kopiuj/wklej

yy skopiuj do buforu aktualną linię
dd skopiuj do buforu aktualną linię i ją usuń
p wklej zawartość buforu poniżej
P wklej zawartość buforu powyżej

komendy poprzedzone liczbą naturalną N wykonywane są N razy (poza „/” i „?”)
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VIM: ściągawka

prev
(find)N

n next
(find)

undo
lineU

u undo

ex
modeQ

q rec ord
mac ro·

next
WORDW

w next
word

end
WORDE

e end
word

bac k
'till·T

t 'till·
insert
at bolI

i insert
mode

open
aboveO

o open
below

append
at eolA

aappend

subst
lineS

s subst
c har

"soft"
bol^

6
prev
ident#

3
eol$

4
g oto

matc h%
5

next
ident*

8
beg in

sentenc e(
9

end
sentenc e)
0 "hard"

bol

repeat
:s

7
& "soft" bol

      down_
- prev

line

"bac k"
find c hF

f find
c har·
·

Rreplac e
mode

r replac e
c har·

ex c md
line:

; repeat
t/T /f/F

motion

command

operator

extra

moves the cursor, or defines 
the rang e for an operator

direct action command,

requires a motion afterwards, 
operates between cursor  & 
destination
special functions,
requires extra input

if red, it enters insert mode

bac k-
spac eX

x delete
c har

q· commands with a dot need
a char arg ument afterwards

play
mac ro@

2
·

sc reen
mid'lM

m set
mark·

visual
linesV

v visual
mode

prev
WORDB

b prev
word

find
(rev.)?

/ find·
·

~ tog g le
c ase

`
g oto

mark·
beg in
parag .{

[ misc·
end

parag .}
]· misc

| bol/
g oto c ol

\ not
used!·

CTRL-R: redo (vim),
CTRL-F/-B: pag e up/down,
CTRL-E/-Y: scroll line up/down,
CTRL-V: block-visual mode (vim only)

Main command line commands ('ex'):

bol = beg inning  of line, eol = end of line,
mk = mark, yank = copy

Esc
normal
mode

words:
WORDs: quux(foo, bar, baz);

:w (save), :q (quit), :q! (quit w/o saving )
:e f (open file f),
:%s/x/y/g  (replace 'x' by 'y' filewide),
:h (help in vim), :new (new file in vim),

Other important commands:

reg .
spec"

' g oto
mk. bol

·
·

1

paste
beforeP

p paste
after

1

!
1

external
filter

2

yank
lineY

y yank
1,3

Ddelete
to eol

d delete
1,3

un-
indent<

, reverse
t/T /f/F

3
indent>

. repeat
c md

3

+ next
line

= auto
format

3

Z quit

z extra
c mds·
· 4

5

G eof/
g oto ln

g extra
c mds· 6

C c hang e
to eol

c c hang e
1,3

type in a number before any action
to repeat it that number of times
(e.g .: 2p, d2w, 5i, d4j)

use "x before a yank/paste/del command
to use that reg ister ('clipboard') (x=a..z,*)
(e.g .: "ay$ to copy rest of line to reg  'a')

duplicate operator to act on current line
(dd = delete line, >> = indent line)

Notes:
(1)

(2)

(3)

ZZ to save & quit, ZQ to quit w/o saving(4)

zt: scroll cursor to top,
zb: bottom, zz: center

(5)

g g : top of file (vim only),
g f: open file under cursor (vim only)

(6)

Move around and type operator to act
on selected reg ion (vim only)

Visual mode:

sc reen
topH

h

join
linesJ

j
helpK

k
sc reen
bottomL
l

quux(foo, bar, baz);

(NGEDIT Software, http://www.viemu.com/a vi vim graphical cheat sheet tutorial.html)

http://www.viemu.com/a_vi_vim_graphical_cheat_sheet_tutorial.html
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Gdzie szukać informacji przy pracy z GDLem c.d.

Andy Heaps (University of Reading)
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Dominik Brunner (ETH Zurich)

Basic IDL routines for atmospheric science
applications
(c) 2001-2004: Dominik Brunner, Institute for Atmospheric and Climate Science, ETH Zurich, Switzerland 
(dominik DOT brunner AT env.ethz.ch)

The following is a collection of (nearly self-consistent) routines useful in atmospheric
science. The routines can be downloaded individually or all together as a compressed zip
(Windows) or gzip/tar (UNIX) file.

Klick here to download complete program package

Select one of the following program categories

I: Basic atmospheric physics and thermodynamics 
II: Water vapor in the air 
III: Soundings 
IV: Basic plotting tools 
V: Satellite imagery 
 

Variable name convention used in the routines
(incomplete list)

T, TC Temperature in deg Celsius p pressure
T, TK Temperature in Kelvin e water vapor pressure

Q specific humidity (g H2O/kg
humid air) esat saturation vapor pressure over

liquid water
W,
MIXR

water vapor mixing ratio (g
H2O/kg dry air) eice saturation vapor pressure over ice

Tdew dew point temperature (K) u, v, w The eastward, northward and
upward wind components

Tfrost frost point temperature (K) wangle wind angle
Tw Wet bulb temperature wspeed wind speed
Theta potential temperature   
Tv virtual temperature   

http://www.iac.ethz.ch/. . .

http://ncas-cms.nerc.ac.uk/content/view/94/122
http://www.iac.ethz.ch/staff/dominik/idltools/idl_atmosphys.html
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