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      Projecto 02 
 
 

Objectivos 

Leitura de ficheiros ascii; Interpolação 1D: polynomial, linear, splines; números aleatórios; leitura de 
ficheiros excel; visualização de dados 2D (consultar as aulas teóricas 5 e 6). Interpolação 2D faz parte 
do projecto P03. 

Instruções 

• O “ficheiro-py" de trabalho deve ter obrigatoriamente a designação: “P02_PLxx_Gyy”, (onde 
xx=turma, yy=grupo); 

• no início do ficheiro deve constar como comentário o nº e o nome dos elementos do grupo; 

• as respostas às questões colocadas no enunciado e o texto explicativo das instruções de código 
utilizadas, devem ser introduzidos como comentários no ficheiro. 

Nota: sempre que tal se justifique, pode usar o código disponibilizado nas aulas teóricas. 

 

Exercícios 

 

1) No ficheiro T_Lisboa_2015_2017.txt (em anexo) encontram-se os valores de temperatura à 

superfície (primeira observação) obtidos por radiossondagem (radiossonda lançada 

diariamente em Lisboa às 12UTC), entre 2015-01-01_12UTC e 2017-12-31_12UTC.  

a) Faça a leitura do ficheiro (ascii). Formato: ano mês dia hora temperatura (em ˚C). 

b) Faça o gráfico da temperatura (em unidades Kelvin) mantendo o formato data no eixo 

das abscissas. Dica: use a biblioteca datetime.  Deve de obter o seguinte gráfico.  
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2) No ficheiro tec.csv (em anexo) encontram-se os valores TEC (Total Electron Content - 

Conteúdo Total de Elétrones na ionosfera), dados diários sobre Lisboa, entre 2010-01-01 e 

2014-12-31.  

a) Faça a leitura das 3 primeiras colunas do ficheiro usando a função loadtxt da biblioteca 

numpy. Formato: ano, dia-do-ano, tec, rms. Em alternativa pode usar a biblioteca csv. 

b) Elimine todos os dados exceto os que respeitam ao ano de 2014.  

 

c) Obtenha um novo array “ano_decimal” que assume os valores ano+doy/365.  

 

d) Crie um novo array onde conservando o primeiro e o último valor da série, elimine 

aleatoriamente 300 registos tec (elimine os registos equivalentes no array 

“ano_decimal”). Note: para eliminar use o comando “random.choice” com a opção 

“replace=False”. 

e) A partir da série incompleta “tec”, reconstrua a série diária para o ano 2014, utilizando 

os seguintes tipos de interpolação: i) polinomial (grau n-1); ii) linear; e iii) spline cúbica, 

usando o código dado nas aulas teóricas. 

f) Represente graficamente em função do “ano_decimal” as interpolações calculadas na 

alínea e) sobrepostas ao TEC original (apenas o ano 2014). Veja o exemplo no gráfico que 

se segue. 

 

 

 
g) O que se poderia fazer para melhorar a interpolação spline cúbica? Dos resultados 

obtidos qual seria a melhor interpolação? Justifique.  

 

3) No ficheiro meteo_model.xlsx (em anexo) encontram-se vários dados 2D, entre os quais, 
Longitude, latitude e temperatura sobre a península Ibéria em 2015-09-06 às 22h. 
  
a) Faça a leitura da longitude (folha 1), latitude (folha 2) e temperatura (folha 4) do ficheiro 

meteo_model.xlsx (em anexo). Exemplo para importar uma matriz de uma folha do excel 
usando a biblioteca xlrd: 
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import xlrd 
wkb=xlrd.open_workbook("meteo_model.xlsx") 
# longitude 
sheet=wkb.sheet_by_index(0) 
lon=[] 
for row in range (sheet.nrows): 
    _row = [] 
    for col in range (sheet.ncols): 
        _row.append(sheet.cell_value(row,col)) 
    lon.append(_row) 

 
 

b) Faça o gráfico da temperatura em ˚C usando as coordenadas (lon, lat). Deve de obter o 
seguinte gráfico: 

 

 


