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Zadanie 10.1 : polecenie

pobranie, np. poprzez stronę NASA DISC i system Mirador, danych ze
średnimi miesięcznymi parametrów meteorologicznych z reanalizy NASA
MERRA1 (np. zestaw „tavgM 2d slv Nx” dla wybranego miesiąca
wybranego roku)

ATMOS COMPOSITION HYDROLOGY A-TRAIN AIRS MODELING MAIRS PRECIPITATION

You are here: GES DISC Home  Modeling  Data Holdings  MERRA Products  MERRA Products

MERRA Products

Analysis Files History Files Chemistry Forcing Files Legend

Search DISC

+ Advanced Search

za pomocą funkcji obsługujących format HDF w GDLu pobrać z pliku pole
wybranego parametru meteorologiczneg dla obszaru okolic Polski

wyrysowanie barwnej mapy konturowej

zapisanie wyniku (mapy) w formacie SVG

1
MERRA, or the Modern Era Retrospective-analysis for Research and Application, is a NASA reanalysis

for the satellite era (30 years 1979-current) using the Goddard Earth Observing System Data Assimilation
System Version 5 (GEOS-5 DAS)

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/mdisc/data-holdings/merra/merra_products_nonjs.shtml
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Zadanie 10.1 : rozwiązanie (kod)
zad10 1.pro
 1 pro zad10_1, plik, maplimit=maplimit, paleta=paleta, nlev=nlev
 2 
 3   ; ustawienia domyślne                      ;  lat0, lon0, lat1, lon1
 4   if not keyword_set(maplimit) then maplimit = [45,   10,   60,   30] 
 5   if not keyword_set(paleta) then paleta = 1 ; domyślnie odcienie niebieskiego
 6   if not keyword_set(nlev) then nlev = 20    ; domyślnie 20 izolinii
 7   
 8   ; pobranie z plików HDF danych ograniczonych do obszaru okolic Polski
 9   id_hdf = hdf_sd_start(plik, /read)
10   id_sds = hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'SLP'))
11   hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 0), scale=data_lon
12   hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 1), scale=data_lat
13   lons = where(data_lon ge maplimit[1] and data_lon le maplimit[3])
14   lats = where(data_lat ge maplimit[0] and data_lat le maplimit[2])
15   hdf_sd_getdata, id_sds, data, $
16     start=[lons[0], lats[0], 0], count=[n_elements(lons), n_elements(lats), 1]
17   hdf_sd_end, id_hdf
18   data_lon = data_lon(lons)
19   data_lat = data_lat(lats)
20   data = temporary(data)/100 - 1000 ; Pa -> hPa - 1000
21 
22   ; rysowanie mapy
23   set_plot, 'svg'
24   loadct, paleta
25   device, filename='zad10_1.svg'
26   map_set, .5*(maplimit[0] + maplimit[2]), .5*(maplimit[1] + maplimit[3]), $
27     limit=maplimit, /gnomic, /noborder, title='NASA MERRA SLP - 1000 [hPa]'
28   contour, data, data_lon, data_lat, /overplot, nlev=nlev, /fill
29   contour, data, data_lon, data_lat, /overplot, nlev=nlev, /follow
30   map_continents, /countries, /coasts, color=!P.BACKGROUND
31   map_grid, /label, glinestyle=0, latlab=maplimit[3], lonlab=maplimit[2]
32   device, /close
33 
34 end
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Zadanie 10.1 : rozwiązanie (wykres)
zad10 1.svg

pod powłoką

GDL> zad10 1, ’data/MERRA100.prod.assim.tavgM 2d slv Nx.197901.hdf’
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Zadanie 10.2D2 : wprowadzenie (filtr Kalmana)
Rozważamy jednorodny łańcuch Markowa 1-go rzędu: x(t) = Fx(t − 1) + w(t)
łańcuch Markowa ciąg zmiennych losowych, w którym rozkład prawdopodobieństwa zmiennej w t-tym

kroku zależy tylko i wyłącznie od wyniku uzyskanego w (t − 1)-ym kroku (PWN)
jednorodny ł.M. ł.M. dla którego rozkład prawdopodobieństwa zmiennej w t-tym kroku nie zależy od t

(tu F nie zależy od t)

ł.M. m-tego rzędu ł.M. dla którego prawdopodobieństwa zmiennej w t-tym kroku zależą od wyników
uzyskanych w m poprzednich krokach

Sprawdzamy skuteczność filtru Kalmana (wykład 7, starałem się zachować
spójność oznaczeń) w następujący sposób:

zakładamy pewien model procesu (macierz F ) oraz macierz kowariancji dla
błędu modelu (macierz Q) – macierz P jest więc stała i równa Q

tworzymy „prawdziwą” realizację procesu (liczymy x(t) dla zadanego
zakresu t, patrz rysunek na następnym slajdzie)

tworzymy realizację „obserwowaną” procesu poprzez wylosowanie punktów
pomiarowych i przypisanie im „zaszumionych” (szumem o rozkładzie
normalnym z odchyleniem standardowym σ) wartości z realizacji
„prawdziwej”

wyznaczamy realizację „szacowaną” za pomocą filtru Kalmana
(wykorzystując znany model procesu (F ), znany model błędów procesu (Q)
oraz watości „obserwowane”)

2
na podstawie materiałów do zajęć z ,Oxford/RAL Spring School in Quantitative Earth Observation:

Data Assimilation and Grid Computing, Spring School 2003”

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3937950
ftp://ftp.atm.ox.ac.uk/pub/springschool/kalman/kalman.readme.txt
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Zadanie 10.2D : przykładowy wynik
(wszystkie kroki czasowe)
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Zadanie 10.2D : przykładowy wynik
(wybrany krok czasowy)
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Zadanie 10.2D : kod programu (1/3)

zad10 2D.pro
  1 pro zad10_2D, n_xx=n_x, n_t=n_t, sgma=sgma, frac=frac, rngs=rngs
  2 
  3   ; ustawienia (z argumentów nazwanych lub domyślne)
  4   n_x  = keyword_set(n_x)  ? n_x  : 200            ; długość wektora stanu
  5   n_t  = keyword_set(n_t)  ? n_t  : 400            ; liczba kroków czasowych
  6   sgma = keyword_set(sgma) ? sgma : 5.             ; odchylenie standardowe błędu obserwacji
  7   frac = keyword_set(frac) ? frac : .2             ; prawdopodobieństwo wykonania obserwacji
  8   rngs = keyword_set(rngs) ? rngs : long(10e7*!PI) ; ziarno dla generatora liczb pseudolosowych
  9 
 10   ; tablice z trzema realizacjami procesu markowa (prawdziwa, obserwowana i szacowana)
 11   X_tru = fltarr(n_x, n_t) 
 12   X_obs = replicate(!VALUES.F_NAN, n_x, n_t) 
 13   X_est = replicate(!VALUES.F_NAN, n_x, n_t)
 14 
 15   ; rozpatrujemy przykładowy proces Markowa: x(t) = F X(t-1) + w(t) 
 16   ; (poniższe linijki generują jedynie macierz propagującą wymyślny falowy kształ)
 17   F = fltarr(n_x, n_x)
 18   pnkt = indgen(n_x) - (n_x - 1.) / 2.
 19   wzor = exp(-(pnkt/20)^2 + complex(0,1)*2*!PI*pnkt/24)
 20   wzor_r = float(wzor)/sqrt(total(float(wzor)^2))
 21   wzor_i = imaginary(wzor)/sqrt(total(imaginary(wzor)^2))
 22   ksztalt = [[wzor_r], [wzor_i]]
 23   kat = !DTOR * 40
 24   obrot = [[cos(kat), -sin(kat)], [sin(kat), cos(kat)]]
 25   F = ksztalt # obrot # transpose(ksztalt)
 26 
 27   ; określenie macierzy kowariancji błędu (zadanie jej z góry)
 28   Q = fltarr(n_x, n_x)
 29   for j = 0, n_x - 1 do for i = 0, n_x - 1 do Q[i, j] = .9^(abs(i-j))
 30 
 31   ; rozpisujemy: w(t) na iloczyn macierzy i wektora wartości losowych o rozkładzie norm.
 32   ; wyznaczamy E (za pomocą dekompozycji SVD), tak aby Q = E # transpose(E)
 33   svdc, Q, W, E, V, /column
 34   for j = 0, n_x - 1 do E[*, j] *= sqrt(W[j])
 35 
 36   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zadanie 10.2D : kod programu (2/3)

zad10 2D.pro
 37   ; pętla wyliczająca prawdziwą realizację oraz symulowane obserwacje
 38   for t = 0, n_t - 1 do begin
 39     ; ,,prawdziwa'' realizacja procesu (dla t=0 sam szum)
 40     X_tru[*, t] = (t eq 0 ? 0 : F # X_tru[*, t - 1]) + E # randomn(rngs, n_x) 
 41 
 42     ; ,,obserwowana'' realizacja procesu, czyli symulowane pomiary:
 43     ;  - obciążone błędem o rozkładzie normalnym o odchyleniu standardowym _sgma_, 
 44     ;  - wykonywane dla części _frac_ losowo wybranych punktów wektora stanu
 45     obsidx = where(randomu(rngs, n_x) lt frac, n_o)
 46     if n_o gt 0 then X_obs[obsidx, t] = X_tru[obsidx, t] + sgma * randomn(rngs, n_o)
 47   endfor
 48 
 49   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 50   ; Wyznaczenie realizacji ,,szacowanej'' za pomocą filtru Kalmana
 51   ; (P=Q bo znamy dokładnie macierz kowariancji błędu w modelu - zadaliśmy ją powyżej)
 52 
 53   ; znajduję t0 - numer pierwszego kroku w którym są pomiary, zakładam X_est[t0] = mean(X_obs[t0]) 
 54   for t0 = 0, n_t - 1 do begin
 55     avg = mean(X_obs[*, t0], /nan)
 56     if finite(avg) then begin
 57       X_est[*, t0] = avg
 58       break
 59     endif
 60   endfor
 61   if t0 ge n_t - 1 then message, 'za mało kroków czasowych z pomiarami'
 62 
 63   for t = t0 + 1, n_t - 1 do begin
 64 
 65     ; odtworzenie obsidx z poprzedniej pętli (tylko dla pokzania, że to nie musi być w tej samej pętli)
 66     obsidx = where(finite(X_obs[*, t]), n_o)
 67     if n_o eq 0 then begin
 68       message, /continue, 'brak obserwacji w chwili' + strtrim(string(t), 2) + ', powielam X_est[t-1]'
 69       X_est[*, t] = X_est[*, t - 1]
 70       continue
 71     endif
 72 
 73     ; macierz kowariancji błędu obserwacji (sgma^2 na diagonali)
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Zadanie 10.2D : kod programu (3/3)

zad10 2D.pro
 74     R = fltarr(n_o, n_o)
 75     R[indgen(n_o) * (n_o + 1)] = sgma^2
 76 
 77     ; operator obserwacji (transformujący wektor stanu do przestrzeni obserwacji)
 78     H = fltarr(n_o, n_x)
 79     if n_o gt 0 then for o = 0, n_o - 1 do H[o, obsidx[o]] = 1
 80 
 81     ; predykcja (nie zależy od obserwacji, zależy od modelu procesu)
 82     X_est[*, t] = F # X_est[*, t - 1]
 83     
 84     ; uaktualnienie (zależy od predykcji i obserwacji)
 85     K = Q # transpose(H) # invert((H # Q # transpose(H) + temporary(R)))
 86     X_est[*, t] += temporary(K) # (X_obs[obsidx, t] - temporary(H) # X_est[*, t])
 87 
 88   endfor
 89 
 90   ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91   ; wizualizacja wyników
 92 
 93   loadct, 3
 94   zrange=max(abs(X_tru), /nan)
 95   window, 1, xsize=700, ysize=500
 96   tv, rebin(bytscl(X_tru, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 10, 10
 97   xyouts,  10, 440, 'prawdziwa', /device
 98   tv, rebin(bytscl(X_obs, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 250, 10
 99   xyouts, 250, 440,'obserwowana', /device
100   tv, rebin(bytscl(X_est, min=-zrange, max=zrange), 200, 400, /sample), 490, 10
101   xyouts, 490, 440, 'szacowana', /device
102 
103   window,2
104   plot, X_tru(*, 50), line=1, thick=3, title='Przyklad kroku czasowego (50)'
105   oplot, X_est(*, 50), thick=3
106   obsidx = where(finite(X_obs(*, 50)))
107   oplot, obsidx, X_obs(obsidx, 50), psym=6, thick=3
108 
109 end
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Zadanie 10.2D: polecenia

przesłanie odpowiedzi na następujące pytania:

jakie są wymiary macierzy Q, R, H, K w funkcji n x , n t i n o?
które z ww. macierzy są stałe, a które zmieniają się z czasem?
czy jest wśród tych macierzy macierz o kształcie zmiennym w czasie?
- jeśli tak, to która to macierz i dlaczego jej kształt się zmienia?

przesłanie kilku (minimum trzech) przykładów (w formie zrzutu ekranu oraz

krótkiego komentarza) wyników filtrowania przy różnych parametrach

modelu/programu, np.:

różne odchylenia standardowe σ błędów pomiarowych
(argument nazwany sgma)
różne prawdopodobieństwa wykonania pomiarów
(argument nazwany frac)
przypadek braku informacji o modelu błędów w procesie podczas
filtrowania
przypadek braku informacji o modelu procesu podczas filtrowania
. . .
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GDL: generowanie liczb pseudolosowych
randomu() – zwraca liczby pseudolosowe (z zakresu (0, 1) dla liczb rzecz. i
(1, 231 − 2) dla liczb całkowitych) o rozkładzie jednorodnym
tablica liczb rzeczywistych pojedynczej precyzji o długości N = randomu(ziarno, N)
tablica liczb rzeczywistych podwójnej precyzji o długości N = randomu(ziarno, N, /double)
tablica liczb całkowitych o długości N = randomu(ziarno, N, /long)

randomn() – zwraca liczby pseudolosowe o rozkładzie normalnym o wartości
średniej 0 i odchyleniu standardowym 1
tablica liczb rzeczywistych pojedynczej precyzji o długości N = randomn(ziarno, N)
tablica liczb rzeczywistych podwójnej precyzji o długości N = randomn(ziarno, N, /double)

zadawanie i przechowywanie ziarna generatora liczb pseudolosowych

jeżeli ziarno jest wyrażaniem lub zdefiniowaną zmienną, jest używane jako
ziarno dla generatora

jeżeli ziarno jest zmienną (zdefiniowaną lub nie) zapisywany jest do niej
nowy stan ziarna

charakterystyka rozkładu (jednorodnego lub normalnego) zachowywana jest
tylko gdy ziarno przekazywane jest pomiędzy wykonaniami funkcji (por. kod
zadania 13.2D)

wartość ziarna definiuje sekwencję liczb zwracanych przez generator liczb
losowych!

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/RANDOMU.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/RANDOMN.html
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GDL: numeryczna reprezentacja czasu
timegen() – odpowiednik funkcji -indgen() dla wartości reprezentujących czas (w
formie dat juliańskich)

caldat – wylicza, na podstawie daty juliańskiej przekazanej w argumencie, numery
miesiąca, dnia, roku, godziny i sekundy

julday() – zwraca datę juliańską reprezentującą datę opisaną, przekazanymi w
argumentach, numerami miesiąca, dnia, roku, godziny i sekundy

systime() – podaje aktualny czas w formie ciągu znaków (np. Tue Dec 16
14:21:29 2008), daty juliańskiej lub czasu uniksowego

calendar – wyświetla kalendarz (odpowiednik uniksowgo „cal”)

przykłady użycia

GDL> print, timegen(5, unit='days', start=julday(12,16,2008))
       2454817.0       2454818.0       2454819.0       2454820.0       2454821.0

GDL> caldat, julday(12,16,2008), mm,dd,yy,hh,mm,ss
GDL> print, mm,dd,yy,hh,mm,ss
           0          16        2008          12           0       0.0000000

GDL> print, systime()
Tue Dec 16 14:30:41 2008
GDL> print, systime(/utc)
Tue Dec 16 13:30:57 2008
GDL> print, systime(/seconds)
   1.2294343e+09
GDL> print, systime(/julian)
       2454815.7

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/TIMEGEN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/CALDAT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/JULDAY.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/SYSTIME.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/CALENDAR.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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Jak zapisywać czas (i który czas)?
UTC: Uniwersalny czas koordynowany (wzgl. czasu słonecznego dla południka 0◦)

uwzględnia sekundy przestępne

nie jest strefą Greenwich, nie ma czasu letniego/zimowego

standard w meteorologii i lotnictwie (często oznaczany jako Zulu lub Z)

Epoka UNIX – wyznaczona przez datę 1 sty. 1970 00:00:00 UTC (Unix epoch)

Czas uniksowy (Unix time)

liczba całkowita sekund od początku epoki UNIX

wzrasta o 86400 każdego dnia, w sekundach przestępnych wieloznaczność!
arytmetyka na datach daje wyniki nieuwzględniające sekund przestępnych

wykorzystywany do zapisu czasu w m.in. w systemach UNIX

polecany m.in. w konwencjach netCDF ARM i NCAR-RAF

Data juliańska (ang. Julian date, nie kalendarz Juliański, nie dzień roku)

część całkowita to liczba dni od 1 stycznia roku 4713 p.n.e. 12:00:00

część ułamkowa wyznacza porę dnia (unormowaną do jedności)

szeroko stosowana w astronomii, przez co również w GDLu / IDLu

Czas GPS (do komunikacji pomiędzy satelitami a odbiornikami – nie ten wyświetlany przez odbiorniki!)

zsynchronizowany z UTC 6 stycznia 1980 r., aktualna różnica pomiędzy czasem UTC i GPS (dziś
14s, w 2009 już 15s) dostępna jest na serwerze US Navy, jak również w sygnałach GPS

liniowy, nie uwzględnia sekund przestępnych

standard zapisu czasu ISO-8601 (np. 2008-12-16T08:52Z, ale to nie jedyny możliwy zapis)

faworyzuje zapis od najdłuższej do najkrótszej jednostki

cytowany w definicjach standardów/protokołów/konwencji (np. RFC-3339)

http://www.arm.gov/data/time.stm
http://www.eol.ucar.edu/raf/Software/netCDF.html
http://tycho.usno.navy.mil/gps.html
ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/leapsecnanu.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3339.txt
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Narzędzia uniksowe: date, cal, ntpdate

date – tworzy ciąg znaków reprezentujących aktualną lub zadaną datę (m.in.);
uwaga na różnice w składni argumentów w zależności od wersji/systemu!

$ man date
$ date
$ date –utc
$ date +%s czas uniksowy
$ date +%s -d ”1999/01/01 12:13 CET” czas uniksowy dla zadanej daty
$ date +%z przesunięcie wzgl. UTC lokalnej strefy czasowej
$ LC ALL=hu HU date +%A nazwa dzisiejszego dnia tygodnia po węgiersku

cal – wyświetla kalendarz (m.in.)

$ man cal
$ cal
$ cal 2009

ntpdate – szacuje, komunikując się z serwerem NTP, aktualny czas UTC, ustawia
zegar systemowy lub podaje oszacowany czas w lokalnej strefie czasowej

$ man ntpdate
$ ntpdate -q ntp.icm.edu.pl
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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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