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Słowo o Programie RSłowo o Programie R

• Program R można stosować do 
rozwiązywania różnego rodzaju 
problemów- w szczególności 
statystycznych. 

• Składa się z długiej listy pakietów 
podstawowych oraz z obszernej listy 
pakietów dodatkowych- specjalistycznych. 
Jednym z nich jest pakiet climatol, 
którego najnowsza wersja (1.0.3.1) 
powstała 25 lutego 2009 roku. Biblioteka 
ta współpracuje z programem R starszym 
od wersji 1.8.0. 



  

• Po załadowaniu pakietu climatol do 
programu możemy dokonać 
następujących operacji:

1. uzupełniać brakujące dane klimatologiczne 
w miesięcznych seriach pomiarowych oraz 
badać ich homogeniczność,

2. tworzyć róże wiatrów i diagramy 
klimatyczne dla danej stacji.



  

cli.dat cli.dat 

• To funkcja pozwalająca na tworzenie miesięcznych 
danych klimatycznych dla pojedynczej stacji 
meteorologicznych, w tym:

• - określania średnich miesięcznych wielkości opadów 
atmosferycznych,

• - obliczania średnich dziennych maksymalnych i 
minimalnych temperatur mierzonych na stacji oraz 
analizowania danych w celu prezentacji najniższych 
temperatur w ciągu dnia.

• W wyniku uzyskujemy macierz o 12 kolumnach dla 
każdego miesiąca oraz 4 wierszach ze zmiennymi w 
następującej kolejności:

Wiersz 1: średnia wysokość opadów atmosferycznych,
Wiersz 2: średnia dzienna temperatura maksymalna,
Wiersz 3: średnia dzienna temperatura minimalna,
Wiersz 4: bezwzględna miesięczna najniższa temperatura.



  

Przykład zastosowania funkcji cli.dat

• data(cli.dat)
• cli.dat
• Pojawiają się przykładowe dane 

klimatologiczne ze stacji meteorologicznej



  

depstat depstat 

• Wyliczania średnich dla konkretnych 
okresów czasowych poprzez analizowanie 
listy miesięcznych i rocznych wartości 
średnich wybranych parametrów z danych 
generowanych funkcją o nazwie depstat.



  

depudmdepudm 

• Funkcja ta umożliwia homogenizację 
(ujednolicania) danych miesięcznych. W 
szczególności zaś dotyczy badania 
homogeniczności serii danych 
klimatologicznych z brakującymi danymi 
estymacji, poszukiwania 
niehomogeniczności związanych z 
występowaniem np. błędów pomiarowych 
w danym punkcie. Funkcja depudm po 
zidentyfikowaniu błędów i ich korekcie 
tworzy homogeniczny obraz danych 
zebranych na stacji meteorologicznej.



  

diagwl diagwl 

• Tworzenia diagramów Waltera&Lieth,a za 
pomocą funkcji diagwl. Powstają wykresy 
diagramów klimatycznych dla danej stacji. 



  

Przykład zastosowania funkcji diagwlPrzykład zastosowania funkcji diagwl

data(cli.dat)

diagwl(cli.dat,
est="Example 
station",
alt=100,
per="1961-90",
mlab="en")



  

rosavent 

• Rysowania róży wiatrów używając funkcji 
rosavent. Dane dotyczące częstości i 
kierunków wiania wiatru mogą być 
dostarczane z informacji dotyczących 
przedziałów prędkości wiatru i mogą być 
one bezwzględne lub względne. 



  

Przykład zastosowania funkcji rosevant

data(windfreq.dat)

Rosavent
(windfreq.dat,4,4,
ang=-3*pi/16,
main="Annual 
windrose")



  

windfreq.dat windfreq.dat 

• Funkcja ta umożliwia tworzenie tabel 
częstości i kierunku wiania wiatru dla 
poszczególnych róż wiatrów. W wyniku 
powstaje tabela danych z 4 wierszami 
zawierającymi przedziały prędkości wiatru i 
16 kolumnami z informacjami o kierunkach 
powiewów. Tabela wyposażona jest także 
w nagłówki.



  

Przykład zastosowania funkcji 
windfreq.dat

• data(windfreq.dat)
• windfreq.dat
• Pojawiają się informacje dotyczące 

częstości wiania wiatru dla poszczególnych 
kierunków



  

Dziękuję za uwagę.


