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1) What is netCDF and Define Reanalysis datasets? 
 

 تعتبر حيث ،الجو علوم في المتخصصين لجميع البيانات لتجهيز الكترونية مكتبة هي

 عملية البيانات الى الوصول عملية ان حيث ،االنترنت عبر للبيانات الوصول واجهة

 خالل من البيانات جمع عملية تتم ،الجو في معينة مشكلة لتحليلاو بحثفي ال مهمة

   NetCDF(Network Common Data Form)ملفات  مشاركة

 وهي Reanalysis datasets الموديل هذا من المسحوبة البيانات وتسمى

 الرصد عمليات خالل من جمعها بعد لتحليلها خاصة موديالت بواسطة مدخلة بيانات

 الراديو ساوند عبر والرصد االرضية والمحطات الصناعية واالقمار عبر السفن المختلفة

 .والرادار

 والمناخ الطقس بمراكز الخاصة المواقع من الكثير العالمية المعلومات شبكة على توفري •

 :منها طويلة ولفترات األرضية للكرة االنوائية العناصر بيانات توفر التي

: NOAA •ووالج المحيطات إلدارة االمريكي الوطني المركز. 

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 

DMINISTRATIONA 

: ECMWF •المدى متوسطة الطقس لتنبؤات األوروبي كزالمر.  

orecastsFeather WRange -ediumMentre for Curopean E 
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2) What is dataset of a NetCDF Data Model Contains? 

Dataset of a NetCDF Data Model contains: 

1) Dimensions 

2) Variables 

3) Attributes 

 الزمن مصفوفة وتمثل زمانالومكان ال قيم يه  Dimensions :االبعاد (1

 الرئيسية عناصرلل (index)كمرجع تستخدم لكي العرض ودوائر الطول وخطوط

 هذه حجم الى والزمن والعرض الطول خط اعداد من كل وتشير الملف في المستخدمة

 .العناصر

وهي  ،NetCDF ملف في البيانات وعمجم: وهي Variables المتغيرات (2

   Data type بيانات ونوع اسم متغير ولكل (scalar) عددية مصفوفة عنعبارة 

 خصائص متغير ولكل ،له المحددة المتجهات ابعاد على يعتمد المتغير وحجم، 

attributes الملف في للبيانات تضاف القياس وحدات مثل. 

 رقم مثل بالبيانات ملحقة مساعدة معلومات وهي : Attributes الخصائص (3

 المتغيرات ترافق التي الخصائص من وكذلك انشاءها وتاريخ البيانات قاعدة

 .ووحداتها اسماءها
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Example (1): Retrieve data from nc-file 

(PRESSURE_9.nc) to read again in excel sheet for Iraq 

region 

.olS 

% Example 1: This is program to transfer data from 

% netCDF source file to excel sheet  

% Retrieve data for All grid   

clc , clear all 

format longE  

% Step 1 : Display all varaibles in nc file using 

% command: ncdisp 

filename='PRESSURE_9.nc'; 

ncdisp( filename, '/','min') 

% Step 2 : Read varaibles from nc file by command: 

ncread 

variable=input('write your main variable=','s'); 

msl=ncread(filename,variable); 

long=ncread(filename,'longitude'); 

lat=ncread(filename,'latitude'); 

time=ncread(filename,'time'); 

msl=0.01*msl;     % 1mb=0.01*Pa 

%msl=convtemp(msl,'k','c'); 

% Step 3 : Read all longitude and latitude for all 

grid 

% in 2-D (2 dimensional) of array  

m=numel(long);% m:number of element of longitude  

n=numel(lat); % n:number of element of latitude 

h=0;g=0; 

for i=1:n 

    for j=1:m 

         h=h+1; 

        latt(h)=lat(i); 

        longg(h)=long(j); 

    end 

end 
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latt1=[longg ; latt]; 

% Step 4 :Convert 3-D array to 2-D array for all 

% stations 

mm=length(time); 

for i=1:n 

    for j=1:m 

        g=g+1; 

        MSL(:,g)=msl(j,i,:); 

     end 

end 

% Step 5 :Convert time from netCDF format to MATLAB 

% format using its units and sort data in nc file 

time=double(time); 

A=time./24+datenum('1900-01-01 0:0:0'); 

[time,I] = sort(A); 

MSL=MSL(I,:); 

yy=year(time);mm=month(time);dd=day(time);hh=hour(t

ime); 

Date=[yy mm dd hh]; 

% Step 6:Display data in excel sheet or save data 

in .mat % file 

C={'LOCATION:IRAQ','FROM','TO','Longitude';'DATE','

1/9/2009','30/9/2009','Latitude'}; 

DD={'Year','Month','Day','Hour'}; 

for i=1:n*m 

     X(i)={'Mean sea level pressure (mb)'}; 

end 

fileName='PRESSURE_9.xlsx'; 

sheet =1 ; 

xlswrite(fileName,C,sheet,'A1') 

xlswrite(fileName,DD,sheet,'A3') 

xlswrite(fileName,latt1,sheet,'E1') 

xlswrite(fileName,X,sheet,'E3') 

xlswrite(fileName,Date,sheet,'A4') 

xlswrite(fileName,MSL,sheet,'E4') 

save PRESSURE_9 
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 -الى ورقة عمل اكسل التالية :  NC-FILEال نامج من ملف مخرجات البر 


