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Zadanie 6.2D : rozwiązanie

diff zad61.pro zad62D.pro
6c6
< pro zad5_1, tidx
---
> pro zad5_2d, tidx
36c36
<   !P.MULTI = [0,1,3]
---
>   !P.MULTI = [0,2,3,0,1]
44a45,51
>   xt = "ln(rozmiar kropelki / 1 um) [1]"
>   plot,  alog(pdf_x),         pdf_x   * *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n^e_N [cm-3]"
>   oplot, alog(pdf_x),         pdf_x   * *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
>   plot,  alog(pdf_x), !PI   * pdf_x^3 * *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n^e_S [um2 cm-3]"
>   oplot, alog(pdf_x), !PI   * pdf_x^3 * *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
>   plot,  alog(pdf_x), !PI/6 * pdf_x^4 * *(pdf_y[impact]), ps=10, th=5, chars=2, xtit=xt, ytit="n^e_V [um3 cm-3]"
>   oplot, alog(pdf_x), !PI/6 * pdf_x^4 * *(pdf_y[rico]),   ps=10, th=10
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Zadanie 7.1 : dane (MODIS) i polecenia
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

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
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Zadanie 7.1 : przykład

pod powłoką
$ gdl
GDL> zad7 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



Ćwiczenia 07

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadania
6.2D: rozwiązanie

7.1: polecenia

7.1: wynik

7.1: kod

7.2D: polecenie

GDL
operowanie na
składowych RGB
kolorów

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

pliki HDF

rebin()

UNIX
more, less, most

|, >, >>, <, tee

narzędzia do HDF

Zadanie 7.1 : kod rozwiązania (1/2)

zad7 1.pro (cz. 1/2)
 1 pro zad7_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 wyświetlenie 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   ; wyświetlenie mapy poglądowej
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Zadanie 7.1 : kod rozwiązania (2/2)

zad7 1.pro (cz. 2/2)
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 zdjęciu
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 wartości koloru w pikselu wskazanym myszką (koniec gdzy x<10, y<10)
44   wset, 0
45   while 1 do begin
46     cursor, x, y, /device
47     if x lt 10 and y lt 10 then break
48     print, 'x', x, ' y', y, ' RGB:', obrz[x,y,0], obrz[x,y,1], obrz[x,y,2]
49   endwhile
50 
51 end
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Zadanie 7.2D : polecenie

Napisanie procedury tworzącej plik PNG (grafika rastrowa,
kompresja bezstratna) z dowolnym „zdjęciem” satelitarnym
okolic Warszawy, w odcieniach szarości (utworzonych z trzech
kanałów najlepiej odpowiadających RGB).

Przepis na utworzenie pliku PNG:
set plot, ’z’
...
write png, ’plik.png’, tvrd()
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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 7.1:

 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
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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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GDL i pliki HDF (Hierarchical Data Format)

Scientific Data (SD) – tablice
numeryczne w rozumieniu np. netCDF

hdf sd start() otwiera plik

hdf sd nametoindex() podaje id zbioru danych

(zmiennej) o zadanej nazwie

hdf sd select() wybiera zbiór danych

hdf sd getdata pobiera dane ze zbioru
danych

hdf sd end zamyka plik

hdf sd dimgetid() podaje id wymiaru

hdf sd dimget pobiera informacje o
wymiarze

. . .

Vdata (VD) – tablicowy model danych
podobny do relacyjnych baz danych
funkcje i procedury hdf vd *

Vgroup (VG) – grupy zbiorów danych

funkcje i procedury hdf vg *

a

Files – Pliki
h5f open() otwiera plik

h5f close zamyka plik

. . .

Datasets – Zbiory danych (zmienne)

h5d open() rozpoczyna dostęp do zbioru danych

h5d read() pobiera dane ze zbioru danych

h5d get space() podaje id i rozpoczyna dostęp do

przestrzeni zbioru danych

h5d close zamyka dostęp do zbioru danych

. . .

Dataspaces – Przestrzenie danych (wymiary)

h5s get simple extent dims() podaje wymiary przestrzeni

h5s close zamyka dostęp do przestrzeni

. . .

a
W najnowszej, czwartej, wersji biblioteki netCDF

wprowadzono „interoperacyność” z HDF5.

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_Interfaces.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_START.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_NAMETOINDEX.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_SELECT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_GETDATA.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_END.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_DIMGETID.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_DIMGET.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_Interfaces.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_Interfaces.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5F_OPEN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5F_CLOSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5D_OPEN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5D_READ.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5D_GET_SPACE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5D_CLOSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5S_GET_SIMPLE_EXTENT_DIMS.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5S_CLOSE.html
http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/netcdf/Interoperability-with-HDF5.html
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GDL: funkcja rebin()

rebin() – skaluje rozmiary tablicy, o czynnik całkowity, wypełniając ją wartościami
aproksymowanymi

tablica wynikowa A = rebin(tablica wejściowa N, A)

tablica wynikowa AxB = rebin(tablica wejściowa NxM, A, B)

. . .

Przy zwiększaniu, wymiar tablicy wynikowej musi być całkowitą wielokrotnością wymiaru tablicy wejściowej.
Przy zmniejszaniu, wymiar tablicy wejściowej musi być wielokrotnością wymiaru tablicy wynikowej. Domyślnie

aproksymacja poprzez interpolację dwuliniową (przy zwiększaniu rozmiaru) lub poprzez uśrednianie sąsiednich
wartości (przy zmniejszaniu rozmiaru). Wywołanie funkcji z flagą /sample powoduje aproksymowanie
wartością najbliższego sąsiada (niższa jakość wyniku, krótszy czas obliczeń). Uwaga na ostatni element

tablicy wynikowej – rebin nie ekstrapoluje! (patrz przykład poniżej)

przykład użycia
GDL> a = findgen(2)
GDL> print, a
0.00000 1.00000
GDL> print, rebin(a, 4)
0.00000 0.50000 1.00000 1.00000
GDL> print, rebin(a, 4, /sample)
0.00000 0.00000 1.00000 1.00000
GDL> print, rebin(a, 1)
0.50000
GDL> print, rebin(a, 1, /sample)
0.00000

zasada działania

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/REBIN.html
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rotate()

pliki HDF

rebin()

UNIX
more, less, most

|, >, >>, <, tee

narzędzia do HDF

narzędzia do stronicowania: more, less, most
less – pozwala na przeglądanie zawartości pliku (lub standardowego wejścia),
domyślna przeglądarka podręcznika systemowego „man”

man less
less PLIK
. . . | less

wybrane polecenia less

N Shift-G przejście do linii N lub końca pliku gdy N nie podane
(tak jak w VIMie!)

/CIĄG wyszukanie CIĄGu znaków w pliku, „n” powoduje przejście do
kolejnego wystąpienia (tak jak w VIMie!)

spacja przejście do następnej „strony”

q wyjście z programu (działa też „:q” – tak jak w VIMie!)

more – narzędzie podobne, ale prostsze od less

man more
. . .

most – narzędzie podobne, ale bardziej złożone od less

man most
. . .
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obsługa strumieni standardowych w bashu

standardowe wejście /dev/stdin, (0), domyślnie pobierane z klawiatury

standardowe wyjście /dev/stdout, (1), domyślnie wysyłane na ekran

standardowy strumień błędu /dev/stderr, (2), domyślnie wysyłane na ekran

przykłady

$ cat PLIK | less równoważne „less PLIK”

$ zcat PLIK.gz | head -1000 > PLIK dekompresja i zapis pierwszych 1000 linii do
PLIK

$ zcat PLIK.gz | head -2000 | tail -1000 >> PLIK dekompresja linii 1001-2000 i
dopisanie do PLIK

$ program 2>/dev/null uruchomienie programu z przekierowaniem komunikatów
o błędach do „/dev/null”

$ gdl 2>/dev/stdout | tee gdl.log zapis „ w tle” standardowego wyjścia i
komunikatów o błędach GDLa do pliku gdl.log

$ gnuplot < PLIK.gpi przekazanie zawartości PLIK.gpi na standardowe wejście
gnuplota, w tym przypadku równoważne z „$ gnuplot PLIK.gpi”
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Narzędzia UNIXowe: hdp, h5dump (odp. ncdump)
hdp – konwertuje z formatu HDF4 do tekstowego (w praktyce przydatny do
szybkiego podglądu informacji o strukturze pliku)

$ hdp lista komend i opcji programu
$ hdp -H dumpsds informacje o komendzie „dumpsds”
$ hdp dumpsds -h PLIK.hdf nagłówek pliku
$ hdp dumpsds -h PLIK.pdf | vim -
3469 Variable Name = SLP
3470          Index = 0
3471          Type= 32-bit floating point
3472          Ref. = 5
3473          Compression method = DEFLATE
3474          Rank = 3
3475          Number of attributes = 11
3476          Dim0: Name=TIME:EOSGRID
3477                  Size = 1
3478                  Scale Type = 64-bit floating point
3479                  Number of attributes = 5
3480          Dim1: Name=YDim:EOSGRID
3481                  Size = 361
3482                  Scale Type = 64-bit floating point
3483                  Number of attributes = 2
3484          Dim2: Name=XDim:EOSGRID
3485                  Size = 540
3486                  Scale Type = 64-bit floating point
3487                  Number of attributes = 2
3488          Attr0: Name = _FillValue
3489                  Type = 32-bit floating point 
3490                  Count= 1
3491                  Value = 999999986991104.000000 
3492          Attr1: Name = long_name
3493                  Type = 8-bit signed char 
3494                  Count= 18
3495                  Value = Sea level pressure
3496          Attr2: Name = standard_name
3497                  Type = 8-bit signed char 
3498                  Count= 128
3499                  Value = \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3500                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3501                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3502                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3503                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3504                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3505                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3506                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3507                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3508                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3509                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3510                          \000\000\000\000\000\000\000
3511          Attr3: Name = units
3512                  Type = 8-bit signed char 

:set syntax=texmf (kolorowanie kodu nie związane z HDF, ale działa)

h5dump – odpowiednik dla formatu HDF5

$ h5dump –help

http://www.hdfgroup.org/hdp.html
http://www.hdfgroup.org/HDF5/doc/RM/Tools.html#Tools-Dump
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