Nagy Melinda

1. gyakorlat – 2012. szeptember 18.

Előszöris írunk C-ben egy programot, ami:
A homerseklet.dat nevű adatfile-ból olvas be adatokat. Ennek 2 oszlopa van, az
egyikben dátomok, a másikban testhőmérséklet értékek vannak:
20120918 37.3
20120920 36.2
20120922 36.8
20120924 38.2
20120926 37.9
20120928 36.9
20121002 36.5
20121004 37.2
20121006 36.8
20121008 37.2
Írjunk egy homerseklet.c nevű programot, ami:
 beolvassa ezeket az adatokat
 kiírja őket a képernyőre:
’az adott napon a kőmérséklet ennyi volt’
’a következő napokon hőemelkedése volt’
A saját progim (nem lett kész):
# include <stdio.h>
# include <float.h>
main(){
int datum,i=0;
float homerseklet;
FILE*file;
file=fopen("homerseklet.dat","rt");
while(!feof(file)){
i++;
fscanf(file,"%d %f\n",&datum, &homerseklet);
printf("%d a homerseklet ennyi: %f\n",i,homerseklet);
}
fflush(file);
fclose(file);
}
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Nagy Melinda

A progi, amit „közösen” írtunk meg:
/*Amit megbeszeltünk - kollektiv megoldas by tanarnő*/
/*előfordító könyvtárak betöltése*/
# include <stdio.h>
# include <stdlib.h>
#define N 10 /*makro definiálása -- NAGYON praktikus (most épp feltetelezzük,
hogy tudjuk a file méretét)*/
- konstans definiálása: értéket adunk a változónak (N=10)
- makro definiálása: a fordító ’N’ helyére behelyettesíti a 10-et
main(){
/*változok deklarálása*/
FILE*tf;
int i;
/*ciklusvaltozo*/
int nap[N]; /*a napokat tombkent definialjuk*/
float hom[N];
/*adatok beolvasasa*/
/*praktikus megvizsgalni a file letezeset*/
if(!tf=fopen("homerseklet.dat","rt")){
fprintf(stderr,"nem sikerult megnzitni a filet!\n");
exit(-1);
}
i=0;
while(!feof(tf)){
fscanf(tf, "%d %f\n", &nap[i], &hom[i]);
printf("%d %f", nap[i], hom[i]);
i++;
fclose(tf);
/*volt-e hoemelkedes*/
for (i=0;i<N;i++){
if(hom[i]>37.0){printf("hoemelkedes ...\n")}
else printf("nem volt hoem %d-n\n",nap[i]);
}
}
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2. gyakorlat – 2012. szeptember 25.

IDL – Interactive Data Language
-

-

nagy mennyiségű adat feldolgozására, ábrázolására alkalmas
ingyenes verziója a GDL, de ez nagyon sok esetben eltér az IDL-től
külön astro csomag érhető el csillagászati adatfeldolgozásra
· letöltése: IDL astronomy (google)
· figyelem: gyakran újítják, a friss telepítésnél figyelni kell, hogy változtak-e a
parancsszintaktikák, stb.
· /usr/…. /lib-be tegyük, ne az IDL alapkönyvtárba
· /home-ba is tehetjük alkönyvtárakba, DE ekkor meg kell adni a programnak, hogy
itt is keresse a parancsokat
alapvetően parancssorból fogjuk használni, DE van külön fejlesztő környezete is
parancssoros verzió indítása:
>> idl

-

saját fejlesztő környezet indítása:
>> idldl

-

HELP elérése: fontos, mert a vizsgán használnunk kell majd.
Ez akkor is nyitva marad, ha az IDL leáll (a keresési listában a csupa nagybetűs alpontok
jelölik a parancsokat.)
pl. plot parancs keresése:
>> ? plot
syntax: plot, [x], y, ...
ami []-közt van, az opcionálisan megadható, a simán írt változót kötelező megadni.
keywords: leírja, hogy mire jók a kulcsszavak
see also: egyéb, hasonló funkciójú parancsok felsorolása

Próbálgassuk a parancssort: azért használhatjuk ilyen egyszerűen, mert egy futtató, fordító,
megjelenítő, stb környezet már fut a háttérben.
>> print, ’hello vilag’
Ugyanezt file-ba: elsoidl.pro – ezek ELJÁRÁSOK
PRO elsoidl

; a filenevnek is ennek kell lennie (praktikusan)
; .pro vagy .idl kiterjesztéssel érdemes (foleg a .pro
célszeru) de kiterjesztés nélkül is mennie kell.

print, 'hello word'
end
; .run vagy .r elsoidl.pro-al fordítjuk
Ezt lefordítva:
>> .r elsoidl.pro
% Compiled module: ELSOIDL
Ezt az elsoidl-t kell majd futtatnunk.
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Definiáljunk most 2 változót: (ilyenkor a háttérben futó környezet lefoglalja a memória
területet, változó típust értelmez, stb.)
>>
>>
>>
>>
>>
>>

a=2
b=3
print,
print,
print,
print,

a+b
a-b
a*b
a/b ;itt baj lesz, mert az egész részt fogja kiírni, ami 0. Miért van ez? Attól
függően, hogy mit adtunk meg az ’a’ változó értékének, az IDL annak
megfelelően értelmezi majd a változó típust.
>> help, a
;kiírja a változó típusát és értékét (tömbnél csak a méretét)
>> help
;az összes korábban definiált változót, és a már lefordított eljárásokat
Pl. $MAIN – ez a háttérben futó környezet, ami lehetővé teszi, hogy
egyszerűen használjuk a programot.
>> .reset
; szükség esetén ezzel minden addig definiált változónkat törölhetjük a
memóriából.

Egy .pro file-ba több eljárást is beleírhatunk, és utána használhatjuk őket:
PRO elsoidl
print, 'hello word'
end
PRO masodikidl
print, 'grus gott'
end
Sőt: egy másik eljárásban is meghívhatjuk a már korábban megírt eljárásainkat:
PRO kukac
elsoidl
; eljárásként meg fogja hívni az előbb megírt csodánkat
; magától a lib-ben keresi, és abban a könyvtárban, ahol dolgozunk
; ezért kell, hogy ugyanaz legyen a file neve is, mint az eljárásnak benne
end
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3. gyakorlat – 2012. október 2.

C program részei
1. Előfordító utasítás

2. Konstansok, változók deklarálása
(a program ELEJÉN)
3. Függvények, lokális változók

IDL program
A futtatókörnyezetben eleve megoldott.
· telepített helyen keresi a parancsokat!
/opt/itt/idl/lib (akármi… )
· + a saját könyvtárban, ahol megírtuk
az eljárásunkat
Értékadásnál itt nem kell deklarálni, DE ha
szükség van rá (pl tömb definiálásánál),
akkor ez a programon belül bárhol megtehető
Nem kell, hogy a főprogram előtt már
definiálva legyenek az eljárások

4. Főprogram, main(){}, benne lokális
változók
Most megírjuk az első órán írt C programunkat IDL-ben is, és ugyanazt a
homerseklet.dat file-t fogjuk használni.
PRO homerseklet
N=10
nap=lonarr(N)
hom=fltarr(N)
;help, nap, hom

; (long)integer tipusú számokat tartalmazó tomb
; float tipusú hőmérséklet
; ellenőrizzük, h tényleg megvannak-e a valtozóink

; most be akarjuk olvasni az adatokat a file-bol
openr,1, 'homerseklet.dat'
; megnyitottuk olvasásra a file-t
i=0
; futó index a ciklushoz
while not eof(1) do begin ; amig nincs vége a file-nak addig folytassa a
beolvasást
readf,1,ert1,ert2
; readf tudja, hogy hol van az oszlop meg a sortörés
(elvileg, de most soronként külön változóba írjuk az
adatokat es ezeket írjuk be a tömbökbe)
nap[i]=ert1
hom[i]=ert2
i=i+1
endwhile
close,1
print, '---- a fileban levo adatok ----'
for i=0,9,1 do begin
; simán csak kiíratja a file-ban levő dátumokat es a
hőmérsékleteket
print,format='("a homerseklet a ",I8," napon ",F4.1,"
volt")',nap[i],hom[i]
; így formázzuk a kiírandó számokat, hogy ne
2.25e+5 vagy egyéb szerencsétlen formátumban írja ki
; azert 4.1, mert a számértékeknek kell beférni ÉS a
tizedespontnak is
endfor
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print, '---- a hoemelkedesek: ----'
for i=0,9,1 do begin
;ez a rész a hőemelkedéses napokat szedi ki
if hom[i] ge 37. then begin
print,format='(I8," napon hoemelkedes volt (",F4.1,"
fok)")',nap[i],hom[i]
endif else begin
print,format='(I8,"-an normal, ", F4.1, " fok volt a
testhom")',nap[i],hom[i]
endelse
endfor
end ;PRO
Függvények nulla, és indexes tömbök létrehozására:
Adattípus
Nulla tömb
int
intarr()
long
lonarr()
float
fltarr()
double
dblarr()
complex
complexarr()
string
strarr()

Indexes tömb
indgen()
lindgen()
findgen()
dindgen()
cindgen()
sindgen()

IDL operátorok
<
minimum
>
maximum
and
Bool AND (&&)
or
Bool OR (||)
not
Bool negáció
eq
==
ne
~= ()
le
<=
lt
<
ge
>=
gt
>
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4. gyakorlat – 2012. október 9.

Néhány praktikus dolog:
PRO homerseklet
...
end
.r homerseklet.pro
Ekkor parancssorból elég azonnal indítani az eljárást, mert a végére írt .r miatt le is fordul:
>> homerseklet
És a program lefut. A belső változók még mindig lokális változók lesznek.
Fordítás a $MAIN$-be:
;PRO homerseklet
...
end

; az elejét kommentelhetjük csak ki, az end-nek
maradnia kell

>> .r homerseklet.pro
Ekkor nem külön modulként fordul le a progi, hanem a MAIN része lesz és egyből le is fut.
Hozzáférünk a belső változókhoz (globálisak lettek), felül is írhatjuk őket, stb.
Praktikus hibakeresésnél így, egyből a main-be fordítani, így parancssorból is tudjuk
ellenőrizni a változóinkat.
FIGYELEM: kis és nagy betűk egyenértékűek!

Tömbök definiálása:
Vektorok:
>> hom=[5,6,8,4,6,2]
>> hom=[5. ,6,8,4,6,2]
>> hom=fltarr(10)
>> hom=findgen(10)
>> hom=indgen(10)
>>

print, hom(2)

; int
; az ’5.’ miatt az egész tömb float típusú lesz
; egy 10 elemű float típusú tömbnek foglaltunk helyet
(elemei 0.0-ák)
; itt értéket is adunk a változóknak (float)
; 10 elemű int típusú tömb
; egy elem kiíratása (indexek mindig kisebbek egyel,
mint az elemszámok – IDL nullától indexel)

Mátrixok:
>> hom=fltarr(3,2)
; fltarr( OSZLOP , SOR )
>> hom=[[1,2,3],[4,5,6]] ; oszlopszám: az összefűzött vektorok elemszáma
>>
>>
>>
>>

hom=findgen(10,2)
print, hom[8,1]
; 8. oszlop (fizikailag a 9.) az 1. sorban (a 2.): 18
print, hom[18]
; a mátrix 18. eleme
print, where(hom eq 17)
; ez egy elemszám lesz (index = 17)
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Írjunk egy eljárást, ami kikeresi egy tömb megadott elemét (az indexet átkonvertálja oszlop és
sorszámmá):
PRO tomb ; saját (javított)
tomb=findgen(10,2)
;print,tomb
s=size(tomb)
; ezzel megadhatjuk a tömb méretét
to=s(1)
; oszlop
ts=s(2)
; sorszam
;print, s(1), s(2)
index=where(tomb eq 8)
; ez a 8 értékű elem száma lesz a tömbben
;print,index
; HA több 8 értékű elem van, akkor index egy
vektor lesz, ami ezeknek az elemszámát fogja
tartalmazni
sor=index/to
oszlop=index-to*sor
; kerekitesre használható utasítások: round, ceil, floor, DE itt nem
kell, mert egész számot automatikusan egészre kerekít IDL az osztásnál
print,'sor',sor,' oszlop',oszlop
print,tomb[oszlop,sor]
end
Közös megoldás:
pro tomb2
; Itt előre definiáltuk a tömb méreteit és a keresendő értéket. A végén
formázottan írjuk ki a keresés eredményét
Nx=10
;oszlop
Ny=2
;sor
keresett=3
tomb=findgen(Nx,Ny)
index=where(tomb eq keresett)
if index[0] eq -1 then begin

; kezeljük ezt az esetet, amikor az
elem nem létezik

print, 'nincs ilyen elem'
endif else begin
sor=index/Nx
oszlop=index-Nx*sor
print,format='("tomb[",I1,",",I1,"]=",F5.2)',
oszlop,sor,tomb[oszlop,sor]
endelse
end
Ennek ELMÉLETILEG akkor is működnie kéne, ha egy elem többször is előfordulhat. Valami
történik is, de nem helyesen találja meg az oszlop és sorszámokat – ezt nem javítottam már ki.
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5. gyakorlat – 2012. október 16.

ÁBRÁZOLÁS
 C-ben borzalom
 IDL-ben könnyen megy, mivel külön grafikus kezelője van
(ami más Linux-ra, Windows-ra, Mac-re, stb.-re)
Régebbi verziók megjelenítője esetleg rossz – eltűnhet a kép, ha egy másik
ablakot elé rakunk. Ekkor vagy frissítsük a megjelenítőt, vagy:
window,0,retain=2
Vegyük a múltkori hőmérsékletes példát:
; ekkor a tömb indexei szerint rajzolja ki az elemeket
; itt az x-tengelyen ilyen számokat fogunk látni:
2.0120918107, mivel a fileba 20120918
formátumban írtuk be a dátumokat… Ezt a helyzetet
megoldhatjuk úgy ha Julián dátumra átváltjuk a fileban
levő dátumokat.
Írjuk most át a homerseklet.pro filet ábrázolási, JD átszámolási célokra:
>> plot, hom
>> plot, nap, hom

;pro homerseklet
;ert1=' '
;ert2=0.0

N=10
nap=strarr(N)
hom=fltarr(N)

; memóriaterületet foglalunk string változónak
; memóriaterület floatnak
; Ezt azért csináltuk, hogy szövegként olvassuk be a
dátumot, és szeparálni tudjuk év-hó-nap-ra
DE nem működött.
; eredetileg: nap=lonarr(N) DE önmagában nem
elég stringnek definiálni a tömböt
; float tipusu homerseklet

openr,1, 'homerseklet.dat'
i=0
while not eof(1) do begin
readf,1,ert1,ert2
nap[i]=string(ert1,format='(I8)')
; típuskonverzió, hogy tényleg string legyen a nap[]
változó
string(ert1) önmagában azért nem elég, mert
valóban strig lenne a változó (amit floatnak olvastunk
be): vagyis ugyanígy 2.0120918107 ilyeneket
látnánk.
hom[i]=ert2
i=i+1
endwhile
close,1
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; feldaraboljuk a dátumot a JD átváltáshoz:
strmid( változó , hányadik karaktertől , hány karakter hosszan)
evek=strmid(nap,0,4)
honapok=strmid(nap,4,2)
napok=strmid(nap,6,2)
; Julián dátumra átváltás:
JD=julday(honapok,napok,evek)
; jd-jd[0] - az eltellt napok szamat fogja csak kiirni,
nem a teljes JD-t
window,0,retain=2
plot,JD-JD[0],hom,psym=5,$
; diszkrét pontok jelölése: psym
; adott tengely stílusát (ábrázolás tartományát) is
beállíthatjuk (xstyle, ystyle)
yrange=[35.3, 38.4], ystyle=1,$
;xrange=[-1, 21], xstyle=1,$ ;
xrange=[min(JD-JD[0]), max(JD-JD[0])],$
ytitle='homerseklet',xtitle='napok',$
title='a csoka testhomerseklete'
oplot,JD-JD[0],hom ; hogy folytonos vonallal is össze legyenek kötve a
psym-es diszkrét pontok
end
A kapott végeredmény:
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.FITS FILE-OK KEZELÉSE
SOHO által mért szinoptikus térképet fogunk feldolgozni. A Napnak mindig ugyanazt a
meridiánját fotózzák. Egy ilyen térkép 27 napból tevődik össze (1 Carrington rotáció).
(Figyelem: nagy foltok fotózása hosszú ideig tart – a folt eleje már lehet hogy más
struktúrájú, mire a végét is lefotózzák!!)
Az ábrák letöltése:






http://soi.stanford.edu/
Data Services & Info
Quick-Look and Synoptic Data 
Magnetic Field Synoptic Charts and Computed Coronal Field Maps
(Links to all MDI and WSO Synoptic Data.)
Photospheric Synoptic Maps 
Magnetic Field and Intensity Synoptic Maps from SOHO/MDI
 Magnetic Field and/or  Intensity
1995 – ös Carrington rot.
(synop_Ml_0.1995.fits
synop_Ml_0.1995.gif
synop_Ic_N=3.1995.fits
synop_Ic_N=3.1995.gif
egy további Carrington rot. Mérési adatai:
synop_Ml_0.2050.fitssynop_Ml_0.2050.gif
synop_Ic_N=3.2050.fits
synop_Ic_N=3.2050.gif)

Ezt töltöttük le:






x-tengely:
felső sáv:
bal y-tengely:
jobb y-tengely:

az időt Carrington hosszúságban mérik (360°- 27 nap)
dátumok
a szélesség szinusza (azonos lépésköz)
szélesség – ez nem egységes lépésközű, mivel az ekvatoriális
szélességeket jobban látja a SOHO, a polárisakat kevésbé

A mágneses teret a Zeeman-effektus alapján mérik.
Az intenzitástérképek látható tartományúak. A mágneses térképen részletesebb struktúra
látható, mint ezen. Azért tárolják mégis ezeket is, mert hosszú idejű megfigyelések látható
tartományban vannak.
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A .fits fileban a header ASCII, de magukat az adatokat binárisan tartalmazza. A
fejléc tartalmazza a tengelyek feliratozásait, mértékegységeket, stb. Ennek feldolgozására
vannak automatikus algoritmusok (pl. a SOHO-nak is van sajátja erre a célra), DE nem árt
ismerni a feldolgozó algoritmust, amit használunk. ÉS azt is tudnunk kell, hogy kb. mi van a
fejlécben:
more synop_Ml_0.1995.fits
A .fits beolvasása IDL-ben:
>> adat = READFITS(’ synop_Ml_0.1995.fits’,fejlec)
; adat: egy tömb, amiben a mérési adatok vannak
; fejlec: egy másik tömb, ami tartalmazza a fejlécet
Írjunk meg most egy olyan beolvasót, ami Carrinton rot alapján, folyamatosan olvassa be a
file-okat, és valamit csinál is velük (mondjuk kiírja a file-ok nevét):
; PRO fitsfile
carrington=[1995, 2050]
s=n_elements(carrington) ; n_elements() praktikusabb, mint a size()
for i=0,s-1,1 do begin
;for i=0,0 do begin
; így csak az 1. elemet fogja beolvasni
nev_magn='synop_Ml_0.'+string(carrington[i],
format='(I4)')+'.fits'
; így a Carrington rotációk alapján fogjuk beolvastatni az adatokat
; format: muszáj, mert másképp rossz lesz a string() konverzió
adat_magn=readfits(nev_magn,head_magn)
; a 'head_magn' fogja a headert tartalmazni
; ha az intenzitas adatokat is be akarjuk olvasni:
nev_int='synop_Ic_N=3.'+string(carrington[i],
format='(I4)')+'.fits'
adat_int=readfits(nev_int,head_int)
print,nev_magn
print,nev_int
endfor
end
Ábrázoláshoz a tv parancsot fogjuk használni:
>> tv,bytscl(adat_magn)
DE önmagában ez nem lesz jó: túl nagy a kép: át kell majd méretezni.
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Most méretezzük át a képet az ábrázolhatóság érdekében.
A kép eredeti méretei ismertek. Tároljuk ezeket egy változóban, majd hozzunk létre egy
másikat, amiben definiáljuk a kép új méreteit:
; PRO fitsfile
...
adat_magn=readfits(nev_magn,head_magn)
; képméret megváltoztatása:
eredeti=[3600.,1080.] ; oszlop - sor
ratio=5.
; ennyied részére kicsinyítjük az eredeti képet
ujmeret=round(eredeti/ratio)
; a méreteket egy tömbben tároljuk
Figyelem: pixelméret nem lehet tört szám! Ezért van
ott a round()
image=congrid(adat_magn,ujmeret[0],ujmeret[1])
; a congrid paranccsal végezhető a kép átméretezése
; az új kép ábrázolása: (a mágneses adatok Gauss egységekben vannak)
window,0,retain=2,xsize=ujmeret[0],ysize=ujmeret[1]
tv,bytscl(image, min=-100,max=100)
; min és max értékekkel adjuk meg bytscl()-nek,
hogy milyen határok között ábrázolja az adatokat.
Merthogy ő 2 érték között skálázza fel a biteket 256
színnel (alapbeállítás szerint fekete-fehérrel)
; Itt minden pixel telítésbe kerül, amik a határokon
kívül vannak.
; az ábrázolást tv csinálja!
Most ezt látjuk:
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Foglalkozzunk a header feldolgozásával:
>>

help, head_magn
HEAD_MAGN

STRING

= Array[61]

A feldolgozás egy lehetséges módja, hogy mi soronként beolvassuk a számunkra szükséges
adatokat:
dimenzio=head[2]
xaxis=head[3]
yaxis=head[4]
xtitle=head[14]
ytitle=head[15]
Házi feladat: String Processing-ben nézelődni. Próbáljuk magunktól megcsinálni az
egyes adatok kinyerését. Első lépésben a szóközöket el kell tüntetni, majd meg kell
oldani, hogy az ’=’ utáni karakterek legyenek a változó értéke (pl. a dimenziók száma)
Gyári header feldolgozó: fxpar()
A beolvasott adatok:
dim=fxpar(head_magn,'NAXIS')
xdim=fxpar(head_magn,'NAXIS1')
ydim=fxpar(head_magn,'NAXIS2')
xtitle=fxpar(head_magn,'CTYPE1')
ytitle=fxpar(head_magn,'CTYPE2')
dmin=fxpar(head_magn,'DATAMIN')
dmax=fxpar(head_magn,'DATAMAX')
timeobs=fxpar(head_magn,'T_OBS') ; formátum: 2002.10.20_07:55:33_TAI
ev=strmid(timeobs,0,4)
ho=strmid(timeobs,5,2)
nap=strmid(timeobs,8,2)
ora=strmid(timeobs,11,2)
perc=strmid(timeobs,14,2)
mperc=strmid(timeobs,17,2)
JD=julday(ev,ho,nap,ora,perc,mperc) ; a dátum átváltása Julián dátumra
carrington=fxpar(head_magn,'CAR_ROT')
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8. gyakorlat – 2012. november 20.

A bitkép nem skálázható túl jól. Kontúros ábrán megválogathatjuk, hogy milyen értékeket
szeretnénk látni vagy a kontúrok lépésközét.
Színes ábrák készítéséhez be kell tölteni:
; Initialize display.
DEVICE, DECOMPOSED = 0
; Create a set of R, G, and B colormap vectors:
R = BYTSCL(SIN(FINDGEN(256)))
G = BYTSCL(COS(FINDGEN(256)))
B = BINDGEN(256)
; Load these vectors into the color table:
TVLCT, R, G, B
>> tvltc
Itt tudjuk megnézni, hogy milyen színtáblák vannak. Itt a felugró ablakban xloadct-nél
kiválaszthatjuk a használni vágyott táblát, majd done, vagy 0-tól szépen leszámoljuk, hogy
hányas színtáblát akarjuk használni.
Kontúrok készítése a contour paranccsal oldható meg. A plot-hoz hasonlóan a tengelyek
skálázását itt is be kell állítanunk ahhoz, hogy az adatainknak megfelelő egységeket lássunk,
és ne az ábrázolt adatmátrix sor-oszlop számát. Ezt most az alábbi módon ezközöljük:
xmin=0.
; Carrington rot. Fokokban van
xmax=360.
dx=(xmax-xmin)/(ujmeret[0]-1) ; definiáljuk a lépésközt az általunk
beállított képméret alapján
x=xmin+dx*findgen(ujmeret[0]) ; létrehozzuk az ábrázoláshoz használandó
tömböt az x-tengelyhez
ymin=-1.
; bal oldali y-tengely: szinusz értékek
ymax=1.
dy=(ymax-ymin)/(ujmeret[1]-1)
y=ymin+dy*findgen(ujmeret[1])
Ábrázolás:
loadct,0

; színtábla betöltése (ez most a fekete-fehér)
; hogy nagyobb legyen az ablakméret:
window,0,retain=2,xsize=ujmeret[0]*1.5,ysize=ujmeret[1]*1.5
CONTOUR,image,x,y, LEVELS = [-900., -100., 100., 1000],$
/XSTYLE, /YSTYLE,$
charsize=2,$
xtitle=xtitle, ytitle=ytitle

Az elkészült ábra:

Csillagászati informatika
2012 – 2013 I. félév

15

9. gyakorlat – 2012. december 4.
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Állítsuk be, hogy a kontúrok egyenletesen legyenek elosztva az adatok minimális és
maximális értéke között:
leveln=60.
dl=(dmax-dmin)/(leveln-1)
levelvec=dmin+dl*findgen(leveln)
level10=[10.,20.]
Mentsük a képet file-ba. A file nevében szerepeljen az is, hogy hányas Carrington rotációról
van szó. Az, hogy a kép a PostSctript kimenetre menjen: set_plot, ’PS’. A filenév
megadása a device-al lehetséges.
Ezen kívül ábrázoljuk az intenzitástérképet is: a !p.multi paranccsal tehető egymás alá a
két ábra.
filenev='abra-carrot_'+string(carr,format='(I4)')+'.ps'
set_plot,'PS'
!p.multi=[0,1,2]
loadct,8
device,filename=filenev, /color ; xsize=20,ysize=20,
; a képtér méretét xsize, ysize megadásával állíthatjuk be, centi-ben!!
(window-ban pixelt kellett beállítani)
; VAGY másik opció a pozíció beállítása. Ezzel a képünk bal alsó és
jobb felső pozíciójának relatív koordinátáit állíthatjuk be – DE
gondolni kell a tengelyfelíratokra is, mivel a pozíció ezt nem állítja!
; a kép a color kapcsolótól lesz színes a fileban.
CONTOUR,image,x,y, LEVEL = levelvec,$
position=[0.1, 0.6, 0.9, 0.9],$
/fill,$ ; 60-as lépésközzel vannak kontúrjaink a minimális és maximális
mérési értékek között. A fill a kontúrok közti területet tölti ki.
/XSTYLE, /YSTYLE,$
charsize=1,$
xtitle=xtitle,$
ytitle=ytitle
CONTOUR,image,x,y,level=level10,/overplot
; Az overplot paranccsal ez a kontúr a színezett kontúrtérképre
kerül rá. A második kuntúrábrához csak 2 érték tartozik: [10., 20.]
; Itt kerül be második képként az intenzitástérkép. (a kontúrok értékeit
term. itt is be kell állítani.)
loadct,3
CONTOUR,image_int,x,y, level=levelvec2, $
position=[0.1, 0.1, 0.9, 0.4],$
/fill,$
/XSTYLE, /YSTYLE,$
charsize=1,$
xtitle=xtitle,$
ytitle=ytitle
!p.multi=0
device,/close
; a megnyitott PS file-t itt zárjuk le.
16
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9. gyakorlat – 2012. december 4.
; ha újra a képernyőre akarunk rajzoltatni, vissza kell állítani az X
felületet:

set_plot,'x' ; windows-os IDL-ben: 'win'
window,0,retain=2,xsize=ujmeret[0],ysize=ujmeret[1]
tv,bytscl(image, min=dmin,max=dmax)

A kapott ábrák:
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A kód végleges állapota:
; PRO fitsfile
carrington=[1995, 2050]
s=n_elements(carrington)
for i=0,0 do begin

;mágneses adatok:
nev_magn='synop_Ml_0.'+string(carrington[i],format='(I4)')+'.fits'
adat_magn=readfits(nev_magn,head_magn)

;intenzitas adatok:
nev_int='synop_Ic_N=3.'+string(carrington[i],format='(I4)')+'.fits'
adat_int=readfits(nev_int,head_int)
endfor

; kepmeret megvaltoztatasa:
eredeti=[3600.,1080.]
ratio=5.
ujmeret=round(eredeti/ratio)
image=congrid(adat_magn,ujmeret[0],ujmeret[1])
image_int=congrid(adat_int,ujmeret[0],ujmeret[1])

; header feldolgozása:
dim=fxpar(head_magn,'NAXIS')
xdim=fxpar(head_magn,'NAXIS1')
ydim=fxpar(head_magn,'NAXIS2')
xtitle=fxpar(head_magn,'CTYPE1')
ytitle=fxpar(head_magn,'CTYPE2')
dmin=fxpar(head_magn,'DATAMIN')
dmax=fxpar(head_magn,'DATAMAX')
timeobs=fxpar(head_magn,'T_OBS') ; formátum: 2002.10.20_07:55:33_TAI
ev=strmid(timeobs,0,4)
ho=strmid(timeobs,5,2)
nap=strmid(timeobs,8,2)
ora=strmid(timeobs,11,2)
perc=strmid(timeobs,14,2)
mperc=strmid(timeobs,17,2)
JD=julday(ev,ho,nap,ora,perc,mperc)
carr=fxpar(head_magn,'CAR_ROT')

; színtáblák használatához betöltendő:
; Initialize display.
DEVICE, DECOMPOSED = 0
; Create a set of R, G, and B colormap vectors:
R = BYTSCL(SIN(FINDGEN(256)))
G = BYTSCL(COS(FINDGEN(256)))
B = BINDGEN(256)
; Load these vectors into the color table:
TVLCT, R, G, B

; X-Y tengelyek skálázásának elkészítése a kontúros ábra megrajzolásához:
xmin=0.
xmax=360.
dx=(xmax-xmin)/(ujmeret[0]-1)
x=xmin+dx*findgen(ujmeret[0])
ymin=-1.
ymax=1.
dy=(ymax-ymin)/(ujmeret[1]-1)
y=ymin+dy*findgen(ujmeret[1])
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9. gyakorlat – 2012. december 4.

; kontúrok egységes beállítása az adatoknak megfelelően
; ez lesz a LEVELS mágneses adatra
leveln=60.
dl=(dmax-dmin)/(leveln-1)
levelvec=dmin+dl*findgen(leveln)
level10=[10.,20.]
dmin_I=fxpar(head_int,'DATAMIN') ; az intenzitástérkép szintjeinek beállítása
dmax_I=fxpar(head_int,'DATAMAX')
level2=60.
dl2=(dmax_I-dmin_I)/(level2-1)
levelvec2=dmin_I+dl2*findgen(level2)
filenev='abra-carrot_'+string(carr,format='(I4)')+'.ps'
set_plot,'PS'
!p.multi=[0,1,2]
loadct,8
device,filename=filenev,/color
;xsize=20,ysize=20,
CONTOUR,image,x,y, LEVEL = levelvec, position=[0.1, 0.6, 0.9, 0.9],$
/fill,$
/XSTYLE, /YSTYLE,$
charsize=1, charthick=2,$
xtitle=xtitle,$
ytitle=ytitle
CONTOUR,image,x,y,level=level10,/overplot
loadct,3
CONTOUR,image_int,x,y, level=levelvec2, position=[0.1, 0.1, 0.9, 0.4],$
/fill,$
/XSTYLE, /YSTYLE,$
charsize=1,charthick=2,$
xtitle=xtitle,$
ytitle=ytitle
!p.multi=0
device,/close
set_plot,'x' ; windows-os IDL-ben: 'win'
window,0,retain=2,xsize=ujmeret[0],ysize=ujmeret[1]
tv,bytscl(image, min=dmin,max=dmax)
end
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Extraként ld. az 5. gyakorlat feladatát kicsit másként.
beolvas.pro
function beolvas,fnev
;Ez a ’beolvas’ nevű függvény, aminek ’fnev’ a bemeneti
változója. Ez lesz a ’homerseklet.dat’, amiből majd be kell olvasnia az
adatokat.
N=10
nap=strarr(N)
hom=fltarr(N)
openr,1,fnev
i=0
while not eof(1) do begin
readf,1,ert1,ert2
nap[i]=string(ert1,format='(I8)')
hom[i]=ert2
i=i+1
endwhile
close,1
; feldaraboljuk a dátumot
evek=strmid(nap,0,4)
honapok=strmid(nap,4,2)
napok=strmid(nap,6,2)
;juliandatum:
JD=julday(honapok,napok,evek)

info={JD:JD, evek:evek, honapok:honapok, napok:napok,
hom:hom}
return, info
; A függvény visszatérési értékét a ’return’-al adhatjuk meg. Ez az
’info’, ami jelen esetben egy struktúra, ami egy változóban fogja
össze az összes visszaadni kívánt értéket. (Ezek bármik lehetnek:
szöveges változó, vektor, mátrix…)
A struktúrából az alábbi módon vesszük ki a beírt értékeket:
; JD=info.JD
; evek=info.evek
; honapok=info.honapok
; napok=info.napok
; hom=info.hom
end
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gyakor.pro
; PRO gyakorl
info=beolvas('homerseklet.dat')
; az előbb megírt függvény használatban
N=n_elements(info.JD)
MM=fltarr(5,N)
for i=0L,N-1 do begin
MM[0,i]=info.JD[i]-info.JD[0]
MM[1,i]=info.evek[i]
MM[2,i]=info.honapok[i]
MM[3,i]=info.napok[i]
MM[4,i]=info.hom[i]

endfor
; MM mátrixot feltöltöttük az info elemeivel – így praktikusan ki lehet
majd írni file-ba az adatokat. A következőkben a ’*.txt’-be beírjuk a
fejlécet, utána pedig MM mátrixot.
openw, 1,'ujhomerseklet.txt'
printf, 1,'JD
ev
honap
nap
homerseklet'
printf, 1, MM
close,1
JD=info.JD
hom=info.hom
;A hőemelkedéses napok kiválasztása:
hoemelkedes=hom(where((hom ge 37.) and (hom lt 37.5)))
JDhoem=JD(where((hom ge 37.) and (hom lt 37.5)))
set_plot, 'PS'
device, file='abra.ps', xsize=10.24*3, ysize=7.68*3;
;window,0,retain=2
plot,JD-JD[0],hom,psym=1,thick=3,$
charthick=2, charsize=1.5,$
yrange=[35.3, 38.4], ystyle=1,$
xrange=[min(JD-JD[0])-1, max(JD-JD[0])+1],xstyle=1,$

xmargin=[15,10],ymargin=[5,5],$ ; az ábra körül a kép ablakban így hozható létre
margó (ha lelóg a szöveg, pl)
ytitle='homerseklet',xtitle='napok',title='a csoka testhomerseklete'
oplot,JD-JD[0],hom,thick=2
oplot,JDhoem-JD[0],hoemelkedes,psym=6,thick=3
device, /close

end
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A kapott ábra:
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Görög karakterek használata – működésre bírás by Sztakovics János 
; gorog betuk definiálása:
alfa="141B
beta="142B
gamma="143B
delta="144B
lambda="153B
;140+13
halfa='!4' + String(alfa) + '!X'
hbeta='!4' + String(beta) + '!X'
hdelta='!4' + String(delta) + '!X'
hgamma='!4' + String(gamma) + '!X'
hlambda='!4' + String(lambda) + '!X'
angstrom = '!6!sA!r!u!9 %!6!n'
; használata:
title='A gam Lyr csillag H'+hbeta+' vonala',
Honnan lehet ezeket szerezni?
http://www.idlcoyote.com/ps_tips/greeksym.php (2013. január 2.)

The Simplex Greek font table
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Amennyiben az oldal nem jönne be:
First of all, you would have to go find the Greek letter in one of IDL's octal tables where you get the
proper octal number for the letter you are interested in. (Octal number!? Now you have to go find your
old notes from that CS-101 class you took twenty years ago.) Here is the table you are looking for if
you want to display this plot on your graphics display. It is font number 4, the Simplex Greek font.

(Ez a ’ The Simplex Greek font table’)
Find your letter in the table. Take the number in the first column of that row with your letter (14x) in this
case and multiply 14 times 10. (That's what the "x" means.) Take this new number (140) and add to it
the number at the top of the column containing your letter. In this case, the number 14. So, 140 plus
14 equals 154. But this is an octal number and a byte value. (It is extremely important to remember it
is a byte value.) In IDL we write an octal number with a double quote in front of it like this. The "B" at
the end of the number makes sure it is a byte value.
IDL> thisLetter = "154B
We need this letter as a string, so we will have to cast it. While we are doing that, we will add a "!4" to
the front of the number, which will select the Simplex Greek font, and a "!X" to the end of the number
to revert to whatever font was in effect before we switched to the Simplex Green font.
IDL> greekLetter = '!4' + String(thisLetter) + '!X'
Now we are ready to use this letter in a plot.
IDL> Plot, Loaddata(1), XTitle='Wavelength (' + greekLetter + 'm)',
FONT=-1
You can see the results below.
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ZH, 2013. január 7.
Egy 6 oszlopos, 64×64 soros adatfile-t használtunk: magnetic_field.dat.
Az egyes oszlopok tartalma:
1. sugár: r  [0.6RNap … RNap]
2. szög:   [0…½] RAD!!!
3. mágneses tér radiális komponense
4. mágneses tér  irányú komponense
5. mágneses tér φ irányú komponense (toroidális tér)
6. A, vektorpotenciál
Feladat: kontúrtérkép készítése az 5. és 6. oszlop adatai. A két képnek egy ábrán belül,
egymás mellett kell megjelennie, illetve a nap felszínét és 0.6 RNap-ot jelölni kell az ábrában
egy + kontúrvonallal.
A kontúr ábrának polár koordinátákban kell készülnie úgy, hogy a negatív adat értékek
más kontúrral jelenjenek meg.
;PRO afeladat
; beolvasás változókba:
tomb=fltarr(6,64*64)
openr, 1, 'magnetic_field.dat'
readf, 1, tomb
close, 1
R=tomb[0,*]
Th=tomb[1,*]
B=tomb[4,*]
A=tomb[5,*]
; ----------------

; * - a 0. oszlop minden sora

; a 2D tömb elállítása:
Bt=fltarr(64,64)
Aa=fltarr(64,64)
l=0
for i=63,0,-1 do begin
for j=0,63,1 do begin
Bt[i,j]=B[l]
Aa[i,j]=A[l]
l=l+1
endfor
endfor
cont=fltarr(64,64)
cont[*,0]=1.
cont[*,63]=1.
; ----------------

; szög szerint így lesz megfelelő a beolvasás sorrendje

; ez lesz a 2 szélső R értéket jelölő kontúr

; az ábrázoláshoz szükséges r, theta vektorok:
pi=!PI
dr=0.4/64
rr=0.6+dr*findgen(64)
dTh=pi/(2*64)
thh=dTh*findgen(64)
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; + kontúrok (40 a szélső értékek közt):
;B [-2*10^7 ... 10^7]
Blepes=(3*1e7)/40.
Bcontour=(-2*1e7)+Blepes*findgen(40)
;A [-10^15 ... 10^15]
Alepes=(2*1e15)/40.
Acontour=(-1e15)+Alepes*findgen(40)
; ---------------; ábrázolás:
window,retain=2,xsize=1000,ysize=700
!p.multi=[0,2,1]
polar_contour,Bt,thh,rr,levels=Bcontour,c_linestyle=(Bcontour gt 0.0),$

; polár koordinátás ábrázolás: polar_contour
; a pozitív, negatív kontúr c_linestyle-től lesz eltérő
;margó, hogy a felíratok kiférjenek

ymargin=[10,10],$
title='Toroidalis magnesester',xtitle='R_Nap',ytitle='R_Nap',charsize=1.5
polar_contour,cont,thh,rr,levels=[1],c_linestyle=2,/overplot

polar_contour,Aa,thh,rr,levels=Acontour,c_linestyle=(Acontour gt 0.0),$
ymargin=[10,10],$
title='Vektorpotencial',xtitle='R_Nap',ytitle='R_Nap',charsize=1.5
polar_contour,cont,thh,rr,levels=[1],c_linestyle=2,/overplot
!p.multi=0
End

A kapott ábra:
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