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Zadanie 5.2D : rozwiązanie (przy pomocy DERIV)
quantiles2pdf.pro

1 function quantiles2pdf, vals, rnks, pdfx
2   return, deriv(pdfx, interpol(rnks, vals, pdfx))
3 end

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/DERIV.html
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Zadanie 6.1 : wprowadzenie

Spektrometr typu FSSP
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Zadanie 6.1 – polecenia

odczytanie, przy pomocy funkcji z zadania domowego z poprzednich

ćwiczeń, i wykreślenie dwóch dowolnych, ale odpowiadających temu

samemu LWC (np. 0, 2 g/kg), widm rozmiarów kropel chmurowych

zapisanych w plikach netCDF z wynikami pomiarów wykonanych podczas

lotów pomiarowych:
IMPACT (lot RF50) – chmury Cu nad terytorium Holandii
IMPACT (lot RF51) – chmury Sc nad Morzem Północnym
RICO (lot RF09) – chmury Cu nad archipelagiem Antyli

wykreślenie, na trzech wykresach w jednej kolumnie, widm (patrz rozdz.

7.1.1-2 u Seinfelda i Pandisa):
nN(D) [µm−1 cm−3]
nS (D) = π · D2 · nN(D) [µmcm−3]
nV (D) = π6 · D

3 · nN(D) [µm2 cm−3]
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Zadanie 6.1 – przykładowe rozwiązanie: kod

zad5 1.pro
 1 ;+
 2 ; argument tidx to tablica dwóch indeksów od których procedura rozpocznie
 3 ; poszukiwanie rekordów spełniających warunek na LWC ([tidx_impact, tidx_rico])
 4 ; przykładowe użycie: > zad5_1, [45000, 20000]
 5 ;-
 6 pro zad6_1, tidx
 7   ; ustawienia i stałe
 8   rico = 1L      & impact = 0L;
 9   fast_min = 2.  & fast_max = 47.   ; [um]
10   lwc_min = .2   & lwc_max = .21     ; [g/kg]
11   nbins = 40     & binsize = (fast_max - fast_min) / nbins
12 
13   ; alokacja pamięci, otworzenie plików z danymi
14   files = objarr(2, /nozero)
15   pdf_x = fast_min + findgen(nbins) * binsize
16   pdf_y = ptrarr(2, /nozero)
17   files[impact] = obj_new('netcdf', 'IMPACT_RF50_20080514_Fast-FSSP_01Hz.nc');
18   files[rico] = obj_new('netcdf', 'RICO_RF09_20041220_Fast-FSSP_10Hz.nc')
19 
20   ; pętla umieszczająca w pdf_y wskaźniki do tablic z pierwszymi napotkanymi (po tidx) widmami spełniającym kryterium na LWC
21   for campaign = 0, rico > impact do begin
22     for Time_idx = tidx[campaign], files[campaign]->dim_getSize('Time') - 1L do begin
23       lwc = (files[campaign]->var_GetSlab('FSTFSSP_LWC', Time=Time_idx))[0]
24       if lwc lt lwc_max and lwc gt lwc_min then begin
25         cdnc = (files[campaign]->var_GetSlab('FSTFSSP_CTOT', Time=Time_idx))[0]
26         perc_5_95 = files[campaign]->var_GetSlab('FSTFSSP_CONC_PERC', Time=Time_idx)
27         if n_elements(perc_5_95) gt 19 then perc_5_95 = total(total(perc_5_95[0,0,*], 1), 1)
28         pdf_y[campaign] = ptr_new(quantiles2pdf([[fast_min], perc_5_95, [fast_max]], findgen(21)/20, pdf_x) * cdnc / binsize)
29         break ; wyjście z pętli po pierwszym napotkanym rekordzie spełniającym kryterium
30       endif
31     endfor
32     obj_destroy, files[campaign]
33   endfor
34 
35   ; rysowanie wykresów
36   !P.MULTI = [0,1,3]
37   pdf_x += .5 * binsize
38   xt = "rozmiar kropelki [um]"
39   plot,  pdf_x,                   *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n_N [um-1 cm-3]"
40   oplot, pdf_x,                   *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
41   plot,  pdf_x, !PI   * pdf_x^2 * *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n_S [um cm-3]"
42   oplot, pdf_x, !PI   * pdf_x^2 * *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
43   plot,  pdf_x, !PI/6 * pdf_x^3 * *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n_V [um2 cm-3]"
44   oplot, pdf_x, !PI/6 * pdf_x^3 * *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
45 
46 end
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Zadanie 6.1 – przykładowe rozwiązanie: wykres

grubszą kreską zaznaczone są widma z pomiarów RICO
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Zadanie 6.2D – polecenia i przykładowy wynik
Zmodyfikowanie procedury zad6 1 tak aby wyświetlała dwie kolumny

wykresów:
lewą: wykresy z zadania 6.1
prawą: wykresy neN(ln D), n

e
S (ln D), n

e
V (ln D)

Przesłanie zmodyfikowanego programu, wraz z przykładowym wykresem
wynikowym, w postaci zgzipowanego archiwum tar
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GDL: skrótowe nazwy argumentów i flag

Nazwy argumentów nazwaneych i flag, przekazywanych do
procedur, funkcji i metod w GDLu, mogą być dowolnie
skracane, o ile zachowana jest jednoznaczność, np:

plot, dane, xtitle=”numer rekordu”, psym=10
plot, dane, xtit=”numer rekordu”, ps=10

plot, dane, /ynozero
plot, dane, /yn

device, filename=’plik.ps’
device, file=’plik.ps’

Uwaga na utratę czytelności kodu!
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VIM: podświetlanie składni, numerowanie linii,
zawijanie wierszy

ustawienia VIMa

:set nu włączenie numerowania linii
:set nonu wyłączenie numerowania linii
:syntax on włączenie podświetlania składni
:syntax off wyłączenie podświetlania składni
:set wrap włączenie zawijania wierszy
:set nowrap wyłączenie zawijania wierszy

plik konfiguracyjny VIMa

ustawienia domyślne można zapisać w pliku ˜ /.vimrc, np:

.vimrc

:syntax on
:set nu
:set nowrap
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