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O ćwiczeniach
Prowadzący

o mnie: http://www.igf.fuw.edu.pl/˜ slayoo/
kontakt: sarabas@igf.fuw.edu.pl / pok. 424A, IV piętro IGF

Zadania domowe

po każdych ćwiczeniach, punktowane, tydzień na rozwiązanie

zadania i krótkie programy (wystarczy gnuplot!)

Zasady zaliczenia przedmiotu

składowe oceny:

10% kolokwium (teoria)

40% prace domowe

25% egzamin pisemny

25% egzamin ustny

progi zaliczeniowe:

0-50% 2

51-75% 3

76-90% 4

91-100% 5

Materiały do ćwiczeń

http://www.igf.fuw.edu.pl/˜ slayoo/tafc2010/

http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/
http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/tafc2010/
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sieć IGF: poczta elektroniczna, własna strona www
webmail IGF

http://poczta.igf.fuw.edu.pl/

konfiguracja klienta poczty (np. Thunderbird)

https://net.igf.fuw.edu.pl/?go=poczta faq

listy wysyłkowe

zfa studenci@igf.fuw.edu.pl

igf studenci@igf.fuw.edu.pl

igf doktoranci@igf.fuw.edu.pl

pracownicy@igf.fuw.edu.pl

igf@igf.fuw.edu.pl

admins@igf.fuw.edu.pl

własna strona www

konto na serwerze burza.igf.fuw.edu.pl (mail do admina)

http://poczta.igf.fuw.edu.pl/
https://net.igf.fuw.edu.pl/?go=poczta_faq
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sieć IGF: komputery w sali 406, dostęp z zewnątrz
komputery w sieci studenckiej, eduroam

komputery w sieci studenckiej: sala 406, korytarz Vp.

terminale bezdyskowe dla serwera atutu

oprogramowanie w folderze /EXPORT

drukowanie (drukarki czarnobiałe)

zasięg WiFi: eduroam

serwer studencki atut.igf.fuw.edu.pl

dostęp ssh z zewnątrz, możliwość połączenia z atutu

serwer proxy w3cache.igf.fuw.edu.pl

informacje:
https://net.igf.fuw.edu.pl/wiki/doku.php?id=w3cache

dostęp do e-zbiorów BUWu z domu:
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=4623

https://net.igf.fuw.edu.pl/wiki/doku.php?id=w3cache
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=4623
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Narzędzia uniksowe: ssh, screen, vim, gpm (i man)
szyfrowane połączenie z atutem z przekazywaniem X11 ($ man ssh)

$ ssh -Y atut.igf.fuw.edu.pl

screen ($ man screen) – multiplekser terminala

$ screen
ctrl-a-c nowe okno
ctrl-a-spacja cykliczne przełączanie pomiędzy oknami
ctrl-a-d odłączenie sesji

$ screen -r ponowne przyłączenie do sesji

vim ($ man vim) – edytor plików tekstowych

$ vimtutor
$ vim
I tryb edycji dd usunięcie linii /ciąg wyszukiwanie ”ciąg”
X shift-G przejście do linii X :w plik – zapis do ”plik” :q wyjście

gpm ($ man gpm) – „kopiuj i wklej” pod konsolą uniksową

zaznaczenie tekstu myszką = skopiowanie tekstu
środkowy przycisk myszki (lub jego emulacja) = wklejenie tekstu
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Narzędzia uniksowe: scp, wget, lpr

scp ($ man scp) – przesyłanie plików/katalogów przy pomocy
szyfrowanego połączenia ssh (np. na serwer www)

$ scp plik username@burza.igf.fuw.edu.pl:˜ /WWW/
$ scp -r katalog username@burza.igf.fuw.edu.pl:˜ /WWW/

wget ($ man wget) – pobieranie plików poprzez HTTP/HTTPS/FTP

$ wget http://www.igf.fuw.edu.pl/˜ username/plik

lpr ($ man lpr) – drukowanie (np. na drukarce na IV piętrze)

$ lpr -PHPLJ2300 plik.pdf
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Zadanie 1.1 : polecenie

polecenie

napisanie w gnuplocie funkcji zwracającej wartość temperatury wg
modelu ISA dla wysokości przekazanej w argumencie i wykreślenie
profilu temperatury z wysokością

Atmosfera Wzorcowa ISA
liniowe profile temperatury:

h0[km] dT
dh [ Kkm ] T0[C ]

0,000 -6,5 15,0
11,000 0,0 -56,5
20,000 1,0 -56,5
32,000 2,8 -44,5
47,000 0,0 -2,5
51,000 -2,8 -2,5
71,000 -2,0 -58,5
84,852 – -86,2

(http://en.wikipedia.org/wiki/International Standard Atmosphere)

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere
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Zadanie 1.1 : rozwiązanie (wykres)
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Zadanie 1.1 : rozwiązanie (kod)

zad1.1.gpi
 1 # ustawienia formatu i nazwy pliku wynikowego
 2 set term svg
 3 set output 'zad1.1.svg'
 4 
 5 # polskie litery, opisy osi, ustawienie siatki
 6 set encoding iso_8859_2
 7 set xlabel "temperatura [C]"
 8 set ylabel "wysokość [m]"
 9 set grid
10 
11 # definicja profilu temp. wg ISA (w zakresie 0 - 32km, poza zakresem NaN)
12 Czero = 273.15
13 T0 = Czero + 15                            # temperatura przy pow. Ziemi [K]
14 h0 = 0; h1 = 11000; h2 = 20000; h3 = 32000 # wysokości podstaw warstw 0,1,2 [m]
15 dTdz0 = -.0065; dTdz2 = .001;              # gradienty temp. w warstwach 0,2 [K m-1]
16 
17 ISA_T(h) = \
18   h <  h0 ? NaN : \
19   h <= h1 ? T0 + dTdz0 * h : \
20   h <= h2 ? ISA_T(h1) : \
21   h <= h3 ? ISA_T(h2) + dTdz2 * (h - h2): \
22   NaN
23 
24 # wykreślanie profilu temperatury wg modelu ISA
25 set parametric
26 set trange [0:32000]
27 set yrange [0:32000]
28 plot ISA_T(t) - Czero, t with lines lt 3 title "profil temperatury wg ISA"
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Zadanie 1.2 : polecenie

Wyprowadzenie, w oparciu o model atmosfery standardowej,
czyli:

traktując powietrze jako gaz doskonały,

o „wypadkowej” masie molowej suchego powietrza,

w równowadze hydrostatycznej,

przy stałym wsp. przyspieszenia ziemskiego,

o rozkładzie temp. zgodnym z ISA (patrz zad. 1.1)

i ciśnieniu 1013,25 hPa przy powierzchni Ziemi,

wyrażeń na ciśnienie i gęstość powietrza w funkcji wysokości.
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Zadanie 1.2 : rozwiązanie (wyliczenia)

(np. r. N-S dla ∂t = 0, . . .) ;
dp(z)
dz = −ρ(z)g

pV = NR∗T ; ρ(z) = p(z)
RT

dp
p = − gR

dz
T (z) ;

∫
. . .

dla T (z) = T0 :
p = p0 · exp

(
− g
RT0

(z − z0)
)

dla T (z) = T0 + Γz :
p = p0 · exp

(
− gRΓ ln(1 + Γ

T0
(z − z0))

)
ρ(z) = p(z)

RT = −1
g
dp
dz
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Zadanie 1.3D : polecenia
pobranie danych z co najmniej dwóch sondaży
aerologicznych
(http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html)
wykonanie, np. przy pomocy gnuplota, wykresu profili
temperatury i ciśnienia z wysokością z tych dwóch
sondaży, naniesionych na profil temperatury/ciśnienia wg
modelu Atmosfery Standardowej
przesłanie wykresu w formacie SVG lub PostScript, wraz
ze skryptem zawierającym instrukcje potrzebne do
utworzenia wykresu

sondaże aerologiczne

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
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Gnuplot: podstawy
wywołanie trybu interaktywnego i wykonanie instrukcji z pliku

$ gnuplot
$ gnuplot plik.gpi

pomoc, doumentacja

gnuplot> help
gnuplot> help plot
http://gnuplot.info/

składnia polecenia plot

plot ’plik’ using kolumna x : kolumna y title ”tytuł”
plot ’plik1’, ’plik2’, funkcja(x)

godne polecenia (wektorowe!) temrminale: svg, postscript

gnuplot> set term svg
gnuplot> set term postscript
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Gnuplot: składnia i operatory
zmienne całkowite i zmiennoprzecinkowe (rzecz. i zespolone)

gnuplot> a = 1
gnuplot> a = 1.
gnuplot> a = sqrt(-1)
gnuplot> a = NaN
gnuplot> print a

komentarze

gnuplot> # tekst komentarza

funkcje własne i wbudowane

gnuplot> help functions
gnuplot> linia(x) = x * a + b
gnuplot> s = sin(x)

operatory

gnuplot> help operators [unary,binary,ternary]
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Gnuplot: pliterki, znaki specjalne, formatowanie
rozszerzone

Ustawianie kodowania polskich znaków ISO-8859-2

gnuplot> set encoding iso 8859 2
gnuplot> set title ”Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.”

Przydatne znaki specjalne

\n – nowa linia
{/Symbol X} – grecki odpowiednik X (np. m; µ, G ; Γ)

Formatowanie rozszerzone: indeksy, znaki spec. (np. rv [µm3])

gnuplot> set term [postscript,x11,png] enhanced
gnuplot> help enhanced
gnuplot> set xlabel ”r v [{/Symbol m} mˆ 3]”

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO-8859-2
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Gnuplot: wykresy parametryczne, w tym x(y)

wykreślenie koła

gnuplot> set parametric
gnuplot> plot sin(t),cos(t)

wykreślenie funkcji x(y)

gnuplot> set parametric
gnuplot> plot f(t), t
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Przydatne stałe fizyczne (w jednostkach SI)

R∗ uniwersalna stała gazowa (8.31432 J mol−1K−1)

Md masa molowa powietrza suchego (0.02896 kg mol−1)
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