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Zadanie 12.1 : polecenie
Napisanie skryptu:

odczytującego dane z pomiarów radarowych w sieci Baltrad z pliku w
formacie HDF5,
wykreślającego wyniki pomiarów w postaci barwnego obrazu,
wykreślającego (w innym oknie) mapę poglądową obszaru objętego
pomiarem,
wykreślającego (w innym oknie) histogram zmierzonych wartości.
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Zadanie 12.1 : rozwiązanie (wykresy)
GDL> zad12 1, ’BaltradData/IMGW/Brzuchania/2007100214008408.h5’
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Zadanie 12.1 : rozwiązanie (kod 1/2)

zad12 1.pro (1/2)
 1 function get_attr, file, group, attr
 2   g = h5g_open(file, group)
 3   attr = h5a_open_name(g, attr)
 4   value = (h5a_read(attr))[0]
 5   h5a_close, attr
 6   h5g_close, g
 7   return, value
 8 end
 9 
10 pro zad12_1, file
11 
12   f = h5f_open(file)
13 
14   ; dane
15   d = h5d_open(f, 'image1/data')
16   data = h5d_read(d)
17   bad = where($
18     data eq get_attr(f, 'image1/what', 'nodata') or $
19     data eq get_attr(f, 'image1/what', 'undetect'$
20   ), cnt, complement=good)
21   data = temporary(data) * get_attr(f, 'image1/what', 'gain') $
22     + get_attr(f, 'image1/what', 'offset')
23   if cnt gt 0 then data[bad] = 0
24   h5d_close, d
25 
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Zadanie 12.1 : rozwiązanie (kod 2/2)

zad12 1.pro (2/2)
26   ; obrazek
27   device, decomposed=0 & loadct, 17
28   window, 1, xsize=(size(data))[1], ysize=(size(data))[2]
29   tv, bytscl(data) & loadct, 0
30 
31   ; mapa poglądowa
32   window, 2, xsize=(size(data))[1], ysize=(size(data))[2]
33   map_set, 57, 20, scale=3e7, /grid
34   map_continents, /coasts, /countries
35   lrlt = get_attr(f, 'where', 'LR_lat')
36   lrln = get_attr(f, 'where', 'LR_lon')
37   ullt = get_attr(f, 'where', 'UL_lat')
38   ulln = get_attr(f, 'where', 'UL_lon')
39   plots, [lrln, ulln, ulln, lrln, lrln], [lrlt, lrlt, ullt, ullt, lrlt], thick=5
40   
41   ; histogram wartości
42   window, 3, xsize=(size(data))[1], ysize=(size(data))[2]
43   pdf_y = histogram(data[good], locations=pdf_x)
44   plot, pdf_x, pdf_y, psym=10, ytitle='ilosc punktow [1]', $
45     xtitle='odbiciowosc [dBZ]', title=file
46 
47   h5f_close, f
48 
49 end
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Zadanie 12.2D : polecenie

Rozszerzenie skryptu z zadania 12.1 o:

wykreślenie skali kolorów,

mechanizm zaznaczania na kolorowym obrazie oraz
histogramie obszarów o odbiciowości z zadanego zakresu
(np. przy pomocy procedury CURSOR)
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GDL i pliki HDF5 (Hierarchical Data Format)
Files – Pliki
f=h5f open(ścieżka) otwiera plik

h5f close, f zamyka plik

. . .

Datasets – Zbiory danych (zmienne)

d=h5d open(f,nazwa) rozpoczyna dostęp do zbioru danych

h5d read(d) pobiera dane ze zbioru danych

h5d close,d zamyka dostęp do zbioru danych

. . .

Groups – Grupy (elementów pliku HDF5)

g=h5g open(f,nazwa) rozpoczyna dostęp do grupy

h5g close,g zamyka dostęp do grupy

. . .

Attributes – Atrybuty

a=h5a open name(g,nazwa) rzpoczyna dostęp do atrybutu

v=h5a read(a) pobiera wartość atrybutu (dla skalarów tablica 1-elementowa)

h5a close,a zamyka dostęp do atrybutu

. . .

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_CLOSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5G_OPEN_.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5G_CLOSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5A_OPEN_NAME.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5A_READ.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5A_CLOSE.html
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Narzędzia UNIXowe: h5dump
h5dump – konwertuje z formatu HDF5 do tekstowego (w praktyce przydatny do
szybkiego podglądu informacji o strukturze pliku)

$ h5dump –helplista komend i opcji programu
$ h5dump -H PLIK.hdf nagłówek pliku
$ h5dump -H PLIK.hdf | vim -

  1 HDF5 "BaltradData/IMGW/Legionowo/2008061615002517.h5" {
  2 GROUP "/" {
  3    GROUP "how" {
  4       ATTRIBUTE "WMO" {
  5          DATATYPE  H5T_STD_I32LE
  6          DATASPACE  SIMPLE { ( 1 ) / ( 1 ) }
  7       }
  8       ATTRIBUTE "area" {
  9          DATATYPE  H5T_STRING {
 10                STRSIZE 9;
 11                STRPAD H5T_STR_NULLPAD;
 12                CSET H5T_CSET_ASCII;
 13                CTYPE H5T_C_S1;
 14             }
 15          DATASPACE  SIMPLE { ( 1 ) / ( 1 ) }
 16       }
 17       ATTRIBUTE "place" {
 18          DATATYPE  H5T_STRING {
 19                STRSIZE 10;
 20                STRPAD H5T_STR_NULLPAD;
 21                CSET H5T_CSET_ASCII;
 22                CTYPE H5T_C_S1;

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

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

	Zadania
	12.1: polecenie
	12.1: rozw. (wykresy)
	12.1: rozwiazanie (kod 1/2)
	12.1: rozwiazanie (kod 2/2)
	12.2D: polecenie

	GDL
	pliki HDF5

	UNIX
	h5dump


