
II. RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC



RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC

1. Titlu  proiect:  Librărie  software  open-source  pentru  analiza

turbulenței și dinamicii neliniare în plasmele spațiale - ODYN

2. Obiective generale/specifice proiect

Principalul scop al proiectului este de a construi un produs software versatil si

modularizat – ODYN – care inglobeaza un set comprehensiv de metode avansate de

analiza dedicate turbulentei, dinamicii neliniare si intermitentei in plasmele spatiale.

Pentru indeplinirea scopului propus, identificam urmatoarele obiective generale, pe

care urmarim sa le infaptuim prin acest proiect:

O1. Dezvoltarea de rutine open-source robuste pentru citirea, procesarea si

vizualizarea datelor experimentale masurate de misiuni spatiale

O2.  Implementare  open-source  a  algoritmilor  de  calcul  specifici  metodelor

clasice si unor metode avansate dedicate analizei turbulentei si dinamicii

neliniare în plasmele spatiale

O3.  Elemente  software  open-source  de  ajustabilitate  si  automatizare  a

pachetului de algoritmi pentru analiza unor colectii mari de masuratori

3. Etapa I / Versiune preliminara a pachetului de analiza a datelor
satelitare – ODYN, pre-procesarea datelor, analiza test

4. Obiective etapa:

Obiectivele etapei I sunt subsumate obiectivelor generale O1 si O2 si sunt

structurate mai detaliat, dupa cum urmeaza:

1.  Implementarea  algoritmilor  pentru  citirea,  pre-procesarea si  vizualizarea

datelor satelitare

2.  Implementarea  si  optimizarea  metodelor  clasice  de  analiza  dedicate

studiului turbulentei in plasmele spatiale

3.  Implementarea  algoritmilor  corespunzatori  unor  metode  avansate  de

analiza de date satelitare

5. Rezultate planificate etapa

Rezultatele  planificate pentru etapa 1 consta in:  1)  o  colectie  de algoritmi

open-source capabila  de a citi  si  standardiza fisiere de date test  descarcate din

bazele  de  date  oficiale  ale  ESA pentru  diverse  misiuni  spatiale  si  furnizarea  de

algoritmi  necesari  reprezentarii  grafice  a  rezultatelor,  2)  o  colectie  de  algoritmi



Python  care  implementeaza  metode  de  analiza  dedicate  studiului  turbulentei  si

dinamicii  neliniare: densitatea de putere spectrala – PSD, functii  de distributie de

probabilitate - PDF si calculul momentelor PDF - Functiile Structura (SF) suplimentat

de  calculul  parametrului  Flatness  sau  Kurtosis,  3)  un  notebook  Python  care

faciliteaza interactia cu algoritmii  de calcul  și  care pune la dispoziția utilizatorului

posibilitatea de a modifica ușor o gama variata de parametri cheie.

6. RST - raport stiintific si tehnic in extenso

I) Rezumatul etapei

În etapa I a proiectului ODYN am elaborat varianta preliminara a pachetului

de analiza de date satelitare ai carui algoritmi de calcul au fost scrisi în limbajul de

programare Python. Pentru început am pus la dispoziția utilizatorului cateva metode

de citire a datelor satelitare de câmp magnetic masurate de diverse probe spatiale,

e.g. Venus Express, Ulysses, Cluster. Atenție deosebita a fost acordata metodelor de

pre-procesare  a  datelor  care  permit  utilizatorului  sa  efectueze  studii  stiintifice

relevante. Acestea consta în obtinerea unui set de masuratori lipsit de date eronate,

date lipsa (dacă este relevant pentru analiza, cum ar fi spre exemplu analiza PSD în

care  esantionarea  constanta  este  cruciala)  sau  care  permit  utilizatorului  sa

eticheteze datele anomale după preferinta.

Versiunea preliminara include atât metode de analiza clasica, e.g. densitatea

de  putere  spectrala  –  PSD,  cât  și  metode  avansate  de  analiza:  distributia  de

densitate de probabilitate – PDF, momentele acesteia – funcții de structura (SF) și

calculul parametrului care cuatifica gradul de intermitenta din semnal - 'Flatness'.

Toate  metodele  mentionate  anterior  sunt  asamblate  într-un  fisier  de  tip

Python, accesibil utilizatorului, care poate fi, de asemenea, editat de cunoscatori ai

acestui limbaj de programare. Atât pentru programatori cu experiența cât și pentru

incepatori,  alături  de anasamblul  metedelor  de citire,  pre-procesare și  analiza de

date, este conceput un notebook Python în care utilizatorul poate apela ușor oricare

dintre metode și,  mai mult decât atât, are posibilitatea de a modifica într-un mod

simplu  și  intuitiv  diversi  parametri  cheie  inlocuind  valoarea 'True'  cu  'False',  sau

introducand valorile potrivite pentru parametrii metodelor de analiza.

Funcționarea pachetului de analiza a fost testata și validata pe trei sisteme de

operare diferite: Linux (Ubuntu), Mac OS X și Windows (partial), exemple ale rularii

fără erori ale algoritmilor fiind incluse în sub-capitolul 'ANEXA – Figuri'. În aceasta

etapa sunt detaliate și instrucțiuni de instalare ale pachetelor necesare functionarii

algoritmilor pentru sistemele de operare mentionate.



II) Descrierea stiintifica si tehnica, cu punerea in evidenta a rezultatelor

etapei si a gradului de realizare a obiectivelor - se vor indica rezultatele si modul

de diseminare a rezultatelor;

II.1 Obiective

Obiectivele acestei etape sunt dupa cum urmeaza:

1.  Implementarea  algoritmilor  pentru  citirea,  pre-procesarea si  vizualizarea

datelor satelitare

2.  Implementarea  si  optimizarea  metodelor  clasice  de  analiza  dedicate

studiului turbulentei in plasmele spatiale

3.  Implementarea  algoritmilor  corespunzatori  unor  metode  avansate  de

analiza de date satelitare

In  sectiunile  urmatoare  aratam  ca  toate  obiectivele  au  fost  cu  succes

realizate.

II.2 Premise pentru functionarea pachetului de analiza ODYN

II.2.1 Pachetul de analiza ODYN

Pachetul de analiza ODYN este o colectie de algoritmi software care permite

analiza datelor de plasma spatiala, cu precadere masuratori de camp magnetic, in

contextul analizei fenomenului fizic, foarte raspandit si inca nu complet inteles, de

turbulenta. Algoritmii  de analiza sunt dezvoltati  in limbajul  de programare Python.

Pachetul de analiza impreuna cu o colectie de fisiere de date test se pot descarca de

pe site-ul proiectului:

http://www.spacescience.ro/projects/odyn/

Pentru usurinta utilizarii, ODYN este organizat sub forma de colectie de sub-

directoare cu rol bine definit, descrise mai jos:

1. -  sub-directorul  'AnalysisMathods'  –  acesta  include  fisiere  Python  (cu

extensia  .py)  în  care  sunt  implementate  toate  metodele  de citire  de  date,

prelucrare  incipienta  a  datelor,  metodele  de  analiza  specifice  studiului

turbulentei, reprezentarea grafica și salvarea rezultatelor.

2. -  sub-directorul  'Data'  -   acesta include fisiere de date test pentru diverse

misiuni  spatiale,  e.g.  Venus  Express,  Ulysses,  Cluster,  descarcate  de  pe

paginile oficiale ale misiunilor spatiale vizate.

3. -  sub-directorul  'Results'  –  dacă  utilizatorul  alege  salvarea  rezultatelor,

acestea sunt salvate în mod prestabilit în acest sub-director.

4. -  sub-directorul  'Notebooks'  -  acesta  include  notebook-ul  Python  in  care

utilizatorul poate alege datele de analizat, modul de pre-procesare, tipul/urile

de analiza, salvarea rezultatelor, etc. Cu toate ca utilizatorul are acces la toți

algoritmii inclusi în acest pachet, este recomandat ca orice modificare adusă

http://www.spacescience.ro/projects/odyn/


de utilizator să se facă în notebook și numai asupra parametrilor metodelor de

analiza și nu asupra implementarii metodelor de analiza în sine, aflate în sub-

directorul 'AnalysisMethods'.

II.2.2  Librariile  software  necesare functionarii  ODYN – instrucțiuni  de

instalare pe diverse platforme

ODYN este compatibil atât cu Python2 cât și Python3. Python este disponibil

gratuit pentru diverse platforme: sisteme Linux/UNIX, Widows, MAC OS X și altele.

În  general,  Python  este  deja  instalat  în  majoritatea  sitemelor  de  operare  de  tip

Linux/UNIX. Sursa de baza pentru descarea versiunii dorite este:

https://www.python.org/downloads/

Instrucțiuni detaliate de instalare pentru fiecare platforma se găsesc aici:

http://docs.python-guide.org/en/latest/starting/installation/

Aditional, funcționarea pachetului de analiza ODYN depinde de un numar de

pachete necesare pentru citirea unor fisiere de date în format special  (e.g.  .cdf),

calcule matriciale sau functionalitatea de redare grafica.

Pachetele aditionale necesare sunt: 

- numpy, scipy, matplotlib, jupyter, h5py, networkx, ffnet, cdf, spacepy

Instalarea pachetelor prin intermediul Python este detaliata aici:

https://packaging.python.org/tutorials/installing-packages/

și se face în general tastand într-un terminal o comanda similara celei de mai jos

(e.g. Ubuntu):

python -m pip install –user numpy scipy matplotlib jupyter h5py networkx ffnet

în funcție de sistemul de operare folosit, aceasta variind. Mentionam ca pachetul 'Jupyter'

pune la  dispoziția  programatorului  și  utilizatorului  un  format  special  de  fisier  editabil

(.ipynb) care permite atât scrierea de algoritmi, definirea de funcții,  linii  de comanda,

rularea imediata sau secventiala a algoritmilor sau comenzilor și reprezentarea grafica

sau afisarea imediata pe ecran a rezultatului executarii comenzilor.

Varianta mai simpla de instalare a mediului necesar functionarii ODYN este

de a instala pachetul Anaconda, disponibil, de asemenea gratuit, aici:

https://www.anaconda.com/download/#linux

care include Python alături de majoritatea pachetelor mentionate mai sus, excepție

facand pachetul 'spacepy'. Acesta depinde la rândul lui de pachetele 'ffnet' si 'cdf':

https://pypi.python.org/pypi/ffnet/0.7.1

https://cdf.gsfc.nasa.gov/html/sw_and_docs.html

https://pythonhosted.org/SpacePy/

https://pythonhosted.org/SpacePy/
https://cdf.gsfc.nasa.gov/html/sw_and_docs.html
https://pypi.python.org/pypi/ffnet/0.7.1
https://www.anaconda.com/download/#linux
https://packaging.python.org/tutorials/installing-packages/
http://docs.python-guide.org/en/latest/starting/installation/
https://www.python.org/downloads/


Testarea  pachetului  sofware  ODYN  a  fost  efectuata  pe  trei  sisteme  de

operare diferite: Ubuntu (Linux), MacOS X și Windows. Mentionam ca, momentan,

pachetul  Spacepy  nu  este  complet  compatibil  cu  sistemul  de  operare  Windows

astfel ca, în Windows, cu ODYN nu se pot analiza fisiere de date în format .cdf. În

etapele viitore, vom analiza care este cea mai simpla soluție pentru a facilita citirea

acestui format de fisire și pentru Windows. Cu toate acestea, detaliem instrucțiunile

de instalare a tuturor pachetelor necesare pentru toate cele 3 sistemele de operare.

Structurat, instalarea se rezuma la următorii pași:

1)  instalarea  pachetelor:  Python,  numpy,  scipy,  matplotlib,  jupyter,  h5py,

networkx  –  fie  individual  fie  prin  intermediul  Anaconda.  Nu  au  fost  intampinate

probleme  de  instalare  pe  niciunul  dintre  sistemele  de  operare  folosite.  Aceasta

colecție de librarii permite folosirea tuturor algoritmilor ODYN cu excepția rutinei de

citire a fisierelor în format .cdf. Pentru a putea executa cu succes rutina de citire a

fiserelor .cdf trebuie parcurs pasul următor de instalare (detaliat mai jos).

2) instalarea pachetelor ffnet, cdf și spacepy – pentru compilarea acestor librarii

sunt  necesare  compilatoare  de  C++  și  Fortran  care  sunt  distribuite  gratuit  pentru

sisteme Linux și Mac OS X iar pentru Windows sunt disponibile variante minimaliste. De

asemenea, pachetul 'Spacepy' suporta oficial doar arhitectura de 32 biti astfel ca atât

Python cât și celelalte librarii se descarca pentru aceasta arhitectura.

În sistemele Linux (e.g. Ubuntu), toate pachetele se instaleaza cu comanda:

pip install <package>

În  Windows,  instalarea  compilatoarelor  este  posibila  prin  intermediul

pachetului  MinGW:  http://www.mingw.org/category/wiki/download.  Pentru  a  fi

disponibile librariilor Python, acestea trebuie adaugate la calea variabilelor de sistem

astfel:  se  navigheaza  în  Control  Panel  →  System  and  Security  →  System  →

Advanced system settings → Environment Variables. Se editeaza câmpul 'Path' din

meniul variabilelor de utilizator (nu de sistem!) adaugandu-se:

;C:\MinGE\bin;C:\MinGW\MSYS\local\bin;C:\MinGW\MSYS\bin

Pentru  pachetele  'ffnet'  și  'cdf'  se  descarca  și  se  instaleaza  installer-ele  de

Windows corespunzatoare. Pachetul 'Spacepy' se descarca și se instaleaza tastand

comanda (navigand din Comand Prompt în directorul în care a fost dezarhivata libraria):

python setup.py install

În Mac OS X, compilatoarele pot fi adaugate direct din Anaconda Navigator

(meniul  'Environments',  sectiunea  'Not  Installed').  Dacă  apar  erori  specifice

compilatoarelor (e.g. cele legate de fisierele de tip header) se instaleaza programul

Xcode (din AppStore) după care, într-un terminal, se da comanda:

xcode-select --install

http://www.mingw.org/category/wiki/download


Pachetul 'ffnet' se instaleaza tastand în terminal comanda:

pip install -i https://pypi.anaconda.org/pypi/simple ffnet

Libraria 'cdf' se dezarhiveaza și se instaleaza (dublu-click sau click dreapta și

'Open With Installer' ) în directorul '/Applications'.

Libraria  'Spacepy'  se  descarca,  se  dezarhiveaza  și  se  instaleaza  tastand

comanda: python setup.py install.

Pentru a asigura funcționarea librariei ODYN în Windows, pachetul 'Spacepy'

nu este importat. Pentru activarea acestuia în sistemele de operare Linux și Mac OS

X,  se  navigheaza  în  directorul  'AnalysisMethods'  și  se  editeaza  fișierul

'ANALYSIS.py': se sterge '#' de pe linia a doua a fisierului, aceasta devenind:

from spacepy import pycdf

II.3 Descrierea pachetului de analiza ODYN

II.3.1 Rezultatele etapei si gradul de realizare a obiectivelor

Rezultatele planificate pentru etapa 1 si gradul de realizare sunt detaliate mai jos:

1)  Furnizarea  unei  colectii  de  algoritmi  open-source  capabila  de  a  citi  si

standardiza fisiere de date test descarcate din bazele de date oficiale ale ESA pentru

diverse misiuni  spatiale  si  furnizarea de algoritmi  necesari  reprezentarii  grafice a

rezultatelor.

Sunt implementate rutine de citire de date descarcate din arhivele oficiale ale

ESA pentru date de camp magnetic masurate de magnetometre ale misiunii: Venus

Express (https://archives.esac.esa.int/psa/#!Home%20View), rutina este identificata

ca  VEX_DATA_TXT()  si  permite  citirea  fisierelor  de  tip  '.TAB',  ULYSSES

(http://ufa.esac.esa.int/ufa/),  rutina  este  identificata:  ULYSSES_DATA_ASC()  si

citeste fisiere '.ASC' si CLUSTER (https://www.cosmos.esa.int/web/csa), rutina este

identificata: CLUSTER_DATA_CDF() si citeste fisiere '.cdf'.

Pentru  realizarea  unei  analize  stiintifice  relevante  a  datelor  experimentale

sunt implementate rutine de pre-procesare si standardizare care permit inlaturarea

sau interpolarea datelor eronate, lipsa sau etichetate dar si selectarea unei sub-serii

temporale din setul original. Aceste rutine pot fi apelate cu urmatorii identificatori:

- CHOP_TS() – permite selectarea unui sub-set din seria temporala,

- PRINT_FLAGS() - permite afisarea pe ecran a etichetelor datelor originale si

pozitia in care sunt identificate

- MASK_ERR_DATA() - aceasta metoda aplica o eticheta de tip 'False' asupra

datelor identificate ca fiind eronate in seria originala

-  SELF_FLAG()  -  permite  adaugarea  de  etichete  personalizate  ale

utilizatorului (de tip NaN, False sau o valoare, e.g. 9999.9999).

https://www.cosmos.esa.int/web/csa
http://ufa.esac.esa.int/ufa/
https://archives.esac.esa.int/psa/#!Home%20View


- PSEUDOINTERP_PSD() - permite interpolarea acelor intervale in care se

inregistreaza date lipsa sau etichete.

Este, de asemenea, posibila reprezentarea grafica a seriilor temporale sau a

rezultatelor analizelor stiintifice apeland metodele de reprezentare grafica:

- PLOT_DATA() - afiseaza pe ecran graficul datelor analizate

-  PSEUDOINTERP_PSD()  -  asigura  optiunea de a  reprezenta  grafic  PSD

evaluat si afisarea acestuia pe ecran

- DRAW_PDF() - reprezentarea grafica a seriei temporale, PDF si Flatness si

afisarea pe ecran

- DRAW_SF() - reprezentarea grafica a seriei temporale, SF si Flatness si

afisarea pe ecran

2) Furnizarea unei colectii de algoritmi Python care implementeaza metode de

analiza dedicate studiului turbulentei si dinamicii neliniare. Aceste rutine se apleaza

dupa nomenclatura astfel:

- PSEUDOINTERP_PSD() – in general interpolarea este necesara in cazul

analizei densitatii de putere spectrala (Power Spectral Density – PSD), astfel ca cele

doua functii au fost cumulate intr-un singur algoritm care implementeaza, pe langa

interpolarea datelor, si calculul PSD.

-  PDF()  -  acest  algoritm  cumuleaza  calculul  functiilor  de  distributie  de

probabilitate (Probability Distribution Functions – PDF), calculul  functiilor structura

care  prin  definitie  reprezinta  momentele  PDF  (Structure  Functions  –  SF),

suplimentat de calculul parametrului Flatness sau Kurtosis. Toate aceste metode de

analiza implica evaluarea unor serii  de incrementi pentru diverse scale temporale

(echivalente, cand se satisface ipoteza Taylor, scalelor spatiale) definite ca:

=Mi+-Mi, =2m, unde m=1÷n, astfel incat 2n < lungimea seriei temporale.

Colectiile de algoritmi sunt asamblate intr-un unic fisier de tip Python aflat in

sub-directorul 'AnalysisMethods': Analysis.py.

Detalii  privind  implementarea  scriptica  a  algoritmilor  software,  cum  ar  fi

descrierea  argumentelor  functiilor  sau  parametrii  returnati,  sunt  detaliate  in

sectiunea II.3.5.

Metodele descrise mai sus sunt complet implementate in pachetul de analiza

ODYN, in consecinta obiectivele etapei I sunt complet realizate.

II.3.2 Lansarea notebook-ului Jupyter

In notebook-ul Jupyter inclus în ODYN, utilizatorul  poate alege sa apeleze

oricare dintre algoritmii amintiți în sectiunea II.3.1. În sectiunile următoare indicam

cum se ruleaza notebook-ul și care sunt optiunile disponibile utilizatorului precum și

detalierea algoritmilor metodelor de analiza.

Independent  de  sistemul  de  operare  utilizat,  se  deschide  terminalul  de



comanda  specific  platformei  (e.g.  terminalul  default  în  Ubuntu  sau  Mac  OS  X,

Comand Prompt, terminalele Jupyter sau Anaconda în Windows), se navigheaza în

directorul ODYN si se tasteaza comanda:

jupyter notebook

Aceasta va deschide, în browser-ul de internet, o fereastra în care sunt listate

sub-directoarele incluse în ODYN, exemplificata în Fig. 1 (ANEXA - Figuri).

De aici se navigheaza în oricare dintre sub-directoarele ODYN, descrise mai

sus.  În  sub-directorul  'Notebooks'  se  regaseste  notebook-ul  de  analiza  editabil.

Pentru  ușurința  utilizatorului,  sunt  implementate  diverse  campuri  de  tip  variabila

booleana (care poate lua doar valorile 'True' sau 'False') care permit utilizatorului sa

execute  diferite  funcții  și  functionalitati  ale  pachetului  de  analiza.  Acestea  sunt

descrise detaliat în sectiunea: 'II.3.4.Descrierea variabilelor globale și booleene'.

II.3.3 Structura notebook-ului ODYN

Comenzile notebook-ului ODYN sunt structurate în celule dedicate diverselor

activități pentru care au fost concepute. Se pot executa comenzile subscrise tuturor

celulelor ('Cells')  alegand din bara de meniu sub-domeniul  'Cells'  și  selectand cu

mouse-ul comanda 'Run All', așa cum este exemplificat în Fig. 2 (ANEXA - Figuri).

Pachetul  de  analiza  va  funcționa  în  acest  caz  cu  optiunile  pre-definite.  Se  pot

executa  secvential  celule  individuale  selectand  din  meniul  domeniului  'Cells'

comanda 'Run Cells'. Pentru multe dintre optiunile din bara de meniu, pentru care

este foarte util  mouse-ul, exista comenzi  care pot fi  executate prin combinatii  de

taste, e.g. rularea unei singure celule se poate face apasand concomitent tastele

'Ctrl'  și  'Enter'.  Paleta  de comenzi  disponibila  se poate  interoga apasand iconita

aflata în bara de meniu la stânga butonului numit 'CellToolbar'.

In Fig. 3 (ANEXA - Figuri) este exemplificata o serie de comenzi care apartin

unei celule individuale dedicata pre-procesarii datelor. Comenzile apeleaza algoritmi

construiti  cu  scopul  de  a  standardiza  datele  analizate  în  sensul  ca  asigura

utilizatorului posibilitatea de a elimina datele eronate (care au, în general, atașată o

eticheta de tipul '9999.9999' sau 'NaN'), de a interpola valorile lipsa sau de a adauga

etichete specifice. Tot în Fig.  3 (ANEXA - Figuri)  este exemplificata și  una dintre

metodele  de  reprezentare  grafica  a  seriei  temporale  analizate.  Prin  executarea

algoritmului  dedicat  vizualizarii  graficelor  ('PLOT_DATA'),  graficul  va  fi  dispus  pe

ecran  sub  celula  curenta.  Determinam  ca  toate  comenzile  unei  celule  au  fost

executate când în stânga celulei este indicat, intre paranteze drepte, numărul curent

al  executiei,  e.g.  dacă  prima celula  a  fost  executata  complet  o  singura  data,  în

stânga celulei  exista indicatia:  'In [1]'.  Dacă executia este în curs,  indicatorul

arata: 'In [*]' iar titlul notebook-ului va alterna cu indicativul 'Busy'.

Mentionam ca, selectand executarea tuturor celulelor, graficele vor fi afisate

pe ecran după finalizarea executarii colective. În schimb, executand fiecare celula



separat,  graficul va fi  afisat imediat sub celula. Acest detaliu este de ajutor, spre

exemplu, în cazul în care se dorește selectarea unui sub-set din seria analizata în

sensul ca reprezentarea grafica a intregului set de date disponibil ofera un bun reper

vizual pentru selecție.

O alta comanda extrem de folositoare este cea de reinitializare a kernelului.

Dacă se fac modificari mari ale notebook-ului sau în algoritmii metodelor de analiza,

acest  pas  este  obligatoriu.  În  bara  de  meniu  a  notebook-ului  se  intra  în  meniul

'Kernel' și se alege optiunea dorita, e.g. 'Restart'.

Pentru ușurința navigarii în notebook, sunt inserate comentarii ajutătoare care

descriu succint carui scop deserveste executarea unei (serii) de comenzi. Fiecare

celula este precedată de o scurta descriere de tipul:
##############################################################
'''SELECT DATA SUBSET / TRIM THE TIMESERIES '''
##############################################################

În  exemplul  de  mai  sus,  utilizatorului  i  se  precizeaza  ca  executarea

comenzilor  din  celula  curenta  au  drept  scop  selectarea  unui  sub-set  din  seria

originala de date. Cu alte comentarii ajutătoare, utilizatorul este ghidat prin pasii care

trebuie urmăriți pentru a realiza selectarea sub-setului de date.

II.3.4 Descrierea variabilelor globale si booleene

Notebook-ul ODYN include sectiunile intitulate: 'DEFAULTS AND DATA FILES

INPUTS' si 'GLOBAL VARIABLES' in care sunt definite cateva campuri obligatorii pentru

functionarea algoritmilor. Acestea au valori predefinite care pot fi editate de utilizator

indicand optiunile dorite. În primul rând, trebuie aleasa versiunea de Python folosită,

Python2 sau Python3 (valoarea predefinita este Python2):

pyv='Python2'

Sunt predefinite adresele directorului  in care se regasesc fisierele de date

analizate si a directorului in care se salveaza rezultatele analizei dupa cum urmeaza:

default_input_path = '../Data/'

default_output_path='../Results/'

Acestea pot fi modificate dupa preferintele utilizatorului. Tot in aceasta sectiune se

selecteaza satelitul si  proba (pentru sisteme de sateliti) ale caror masuratori  sunt

analizate:

satellite='VEX'  –  valoarea  prestabilita  este  satelitul  Venus  Express.

Valorile posibile sunt indicate dupa  '#'

probe='C3' – valoarea prestabilita este proba C3 din cvartetul CLUSTER

rezolutia datelor, exprimata in secunde:

data_res=1. - valoarea pre-stabilita este 1 secunda



si numele fisierului de date analizat:

file_name='VEX_MAG_2007-02-06_133920-185444.txt' –  valoarea

prestabilita pentru VEX – acesta reprezentand un fisier de date test

Variabilele  globale 'flag',  'binno',  'choose_var_start'  si  'choose_var_stop'

reprezinta,  respectiv,  eticheta care va fi  atasata datelor eronate,  numarul  de bini

pentru construirea functiilor  de densitate de probabilitate,  indicarea coloanelor de

date de analizat din fisierul de date (acesta putand contine numeroase coloane care

nu sunt de interes, utilizatorului i se asigura posibilitatea de a alege anumite sub-

seturi de coloane pentru analiza detaliata). Toate aceste campuri pot fi ajustate de

utilizator prin simpla modificare educata a valorilor.

Variabilele booleene reprezinta o alta metoda prin care utilizatorul poate alege

sa execute anumiti algoritmi ai pachetului de analiza ODYN, spre exemplu poate

alege  sa  ruleze  toate  metodele  de  analiza  exemplificate  mai  sus  alegand  toate

variabilele  definite  in  acest  scop  ca  avand  valoarea  'True'  sau  poate  alege  sa

execute  numai  analiza  de tip  PSD alegand valoarea 'True'  doar  pentru  variabila

dedicata analizei  PSD si  'False'  pentru celelalte.  Variabilele  booleene care pot  fi

modificate de utilizator sunt precedate de linia de comanda:

'''!!!SET TRUE OR FALSE!!!'''

iar  denumirea acestora este gandita  asa incat  sa exprime functionalitatea pentru

care  a  fost  definita,  e.g.  comanda  'plot_data  =  True'  permite  utilizatorului  sa

activeze/dezactiveze  reprezentarea  grafica  prin  alegerea,  respectiv,  a  uneia  din

optiunile  'True/False'.  Alte  variabile  booleene:  'compute_PSD  =  True'  semnifica

alegerea executarii algoritmului care calculeaza PSD in timp ce 'plot_PSD=True' se

refera  la  reprezentarea  grafica  a  rezultatului  calculului  PSD.  In  general,  valorile

predefinite  presupun  executarea  automata  a  metodelor  de  analiza  cat  si

reprezentarea  grafica  a  rezultatelor  pe  ecran  in  timp  ce  variabila  de  salvare  a

rezultatelor  are  valoarea  prestabilita  'False'  (exceptie  facand  salvarea  seriei

temporale – cu scop de test).  Salvarea oricarui  rezultat  se poate face direct  din

notebook: sub fiecare grafic afisat exista o serie de butoane dedicate salvarii, maririi

unei anumite porțiuni din grafic, etc.

II.3.5 Descrierea algoritmilor metodelor de analiza

In etapa I, au fost implementate rutinele metodelor de analiza, mentionate in

sectiunea II.3.1: Power Spectral Density – PSD, Probability Distribution Function –

PDF si Structure Functions – SF cu calcularea parametrului Flatness. Algoritmii care

executa pasii  corespunzatori  calculelor specifice fiecarei  metode de analiza sunt:

PSEUDOINTERP_PSD() - care permite calculul PSD si  PDF() care permite calculul

PDF, SF si Flatness.



Functia  PSEUDOINTERP_PSD()  are  urmatoarele  8  argumente:  frecventa

datelor  (exprimata  in  Hz),  sirul  de  momente  de  timp  in  care  au  fost  identificate

momentele cu date eronate – exprimate in secunde, sirul de momente de timp in

care au fost adaugate etichete datelor eronate, datele pentru care au fost identificate

masuratorile eronate, parametrii folositi pentru calculul PSD: tipul de fereastra (este

predefinita fereastra de tip 'hamming' insa Python asigura o larga paleta de tipuri de

fereastra), lungimea segmentului si procentul de suprapunere intre segmente, si un

sir  de  etichete  ale  variabilelor  necesare  pentru  reprezentarea  grafica  (predefinit,

variabilele  reprezentate  grafic  vor  purta  denumirea de 'var1',  'var2',  etc.).  Functia

PSEUDOINTERP_PSD()  returneaza  setul  de  date  obtinut  in  urma  procedurii  de

interpolare (obligatorie pentru analiza de tip PSD), sirurile de frecvente si valori ale

PSD calculate si un numar de figuri egal cu numarul de variabile analizate. Pentru

cunoscatorii limbajului de programare Python, se poate alege ca aceasta functie sa

returneze  numai  anumite  variabile  de  interes:  e.g.  frecventele  si  valorile  PSD,

inlocuind  celelalte  variabile  cu  '_'.  Exemple  ale  reprezentarii  grafice  și  salvarii

rezultatelor sunt redate în Fig. 4 – 7 (ANEXA – Figuri) pentru date de câmp magnetic

masurate  de  satelitul  Venus  Express:  reprezentarea  seriilor  temporale  ale

componentelor campului magnetic, PSD, PDF și SF.

Functia PDF() are urmatoarele 5 argumente: setul de masuratori pentru care

se calculeaza seriile incrementale (se alege o singura variabila daca setul de date

analizat include mai multe variabile), un sir de numere intregi care reprezinta valorile

momentelor  PDF  (predifinit  se  calculeaza  momentele  PDF  pana  la  ordinul  5,

inclusiv) – cunoscute sub denumirea de functii structura (Structure Functions - SF),

valorile scalelor pentru care se calculeaza sirurile de incrementi,  numarul  de bini

pentru care se construiesc functiile de distributie de probabilitate si parametrul care

executa sau nu calculul functiilor structura. Functia PDF() returneaza: valorile PDF,

centrii binilor PDF, parametrul Flatness calculat pentru toate scalele considerate si

functiile structura (daca ultimul argument al functiei are valoarea 'True').

7. Contextul si contributia la programele ESA

In proiectul cu titlul 'Librărie software open-source pentru analiza turbulenței și

dinamicii neliniare în plasmele spațiale – ODYN', avem ca obiectiv programarea, in

limbajul  open-source  Python,  a  unor  algoritmi  software  care  faciliteaza  analiza

datelor de plasma spatiala, cu precadere masuratori de camp magnetic, arhivate in

bazele de date oficiale ale Agentiei Spatiale Europene - ESA, in contextul analizei

fenomenului fizic de turbulenta. Pachetul de analiza impreuna cu o colectie de fisiere

de date test se pot descarca de pe site-ul proiectului:

http://www.spacescience.ro/projects/odyn/

În contextul ESA, ODYN contribuie în principal la Programul Stiintific al ESA,

pachetul de analiza open-source, dezvoltat pentru facilitarea interactiei intre utilizator

http://www.spacescience.ro/projects/odyn/


și  un  mediu  de  programare,  având  potențial  ridicat  de  a  accelera  și  augmenta

rezultatul  stiintific al misiunilor spatiale aflate în curs de desfășurare sau propuse

pentru lansare.

8. Concluzii

In  etapa  I  a  proiectului  'Librărie  software  open-source  pentru  analiza

turbulenței și dinamicii neliniare în plasmele spațiale – ODYN ' am realizat structura

pachetului de analiza ODYN pe baza careia se va dezvolta intreaga librarie. S-a ales

o structurare simpla si intuitiva care sa inglobeze toti parametrii cheie ai pachetului

ODYN: baza de date de intrare - 'Data', rezutate obtinute – 'Results', implementarea

metodelor de analiza – 'AnalysisMethods' si  o interfata intuitiva si usor accesibila

utilizatorului sub forma de notebook Python editabil - 'Notebooks'.

Colectiile de algoritmi care codeaza metodele de analiza sunt asamblate intr-

un  unic  fisier  de  tip  Python  aflat  in  sub-directorul  'AnalysisMethods',  fisierul

'Analysis.py'  in  timp ce  apelarea  si  modificarea  parametrilor  acestora  se  face in

notebook-ul  Python  aflat  in  sub-directorul  'Notebooks'  sub  denumirea  de

'v1_ODYN_Notebook.ipynb'.

Rezultatele prevazute pentru aceasta etapa au fost obtinute cu succes si se

oglindesc in descrierile concise de mai jos:

Implementarea  rutinelor  de  citire  de  date  si  reprezentare  grafica  –  a  fost

efectuata pentru date de camp magnetic descarcate din arhivele oficiale ale ESA

masurate  de  magnetometre  ale  misiunilor  Venus  Express

(https://archives.esac.esa.int/psa/#!Home%20View),  ULYSSES

(http://ufa.esac.esa.int/ufa/), si CLUSTER (https://www.cosmos.esa.int/web/csa).

Implementarea rutinelor de pre-procesare si standardizare - permit inlaturarea

sau interpolarea datelor eronate, lipsa sau etichetate sau selectarea unei sub-serii

temporale  din  setul  original.  Aceste  rutine  sunt  obligatorii  pentru  realizarea  unei

analize stiintifice relevante a datelor experimentale.

Implementarea  algoritmilor  metodelor  de  analiza –  a)  clasice: calcularea

densitatii  de  putere  spectrala  (Power  Spectral  Density  –  PSD)  si  b)  avansate:

calcularea functiilor de distributie de probabilitate (Probability Distribution Functions

–  PDF)  si  a  momentelor  acestora  cunoscute  ca  Functii  Structura  (Structure

Functions  –  SF)  cumulate  cu  evaluarea  parametrului  Flatness.  Algoritmii  care

executa pasii  corespunzatori  calculelor  specifice fiecarei  metode sunt  descrisi  pe

larg in sectiunea II.3.5.

Cumularea  rutinelor,  algoritmilor  software,  a  datelor  test  si  a  rezultatelor

obtinute  prin  apelarea  metodelor,  descrise  in  acest  raport,  reprezinta  versiunea

preliminara a pachetului de analiza a datelor satelitare - ODYN.

https://www.cosmos.esa.int/web/csa
http://ufa.esac.esa.int/ufa/
https://archives.esac.esa.int/psa/#!Home%20View


ANEXA - Figuri

Figura 1.  Exemplificarea listarii  sub-directoarelor  incluse în  ODYN în  notebook-ul  python deschis

tastand în terminal comanda 'jupyter notebook'.

Figura 2 Executarea comenzilor în celulele notebook-ului ODYN – exemplu. Selectand cu mouse-ul

comanda 'Run All', se vor executa toate comenzile programate în toate celulele notebook-ului ODYN.

Pentru executarea individuala a celulelor se selecteaza 'Run Cells' (sau folosind tastele 'Ctrl+Enter').



Figura  3  Exemplu  de  celula  individuala  cu  modalitatea  de  executare  independenta  a  setului  de

comenzi grupate în aceasta și vizualizarea reprezentarii grafice

Figura  4  Reprezentarea  grafica  a  seriilor  temporale  corespunzatoare  componentelor  campului

magnetic masurat de Venus Express – rezultata în urma apelarii functiei de reprezentare grafica –

PLOT_DATA() și stabilind valoarea 'True' pentru salvarea graficului



Figura 5 Reprezentarea grafica a PSD corespunzatoare componentelor campului magnetic masurat

de Venus Express

Figura  6  Reprezentarea  grafica  a  PDF  corespunzator  primei  coloane  de  date,  în  acest  caz

componenta pe direcția Ox a campului magnetic masurat de Venus Express



Figura  7  Reprezentarea  grafica  a  SF  corespunzatoare  primei  coloane  de  date,  în  acest  caz

componenta pe direcția Ox a campului magnetic masurat de Venus Express



ANEXA RST

Indicatori de monitorizare/rezultat

Nr.

crt.
Denumirea indicatorului

1 sume atrase prin participarea la programele ESA (EURO) -

2 nr. de nişe CDI identificate -

3 nr. de programe opţionale ESA la care se participă1
-

4
nr.  de  misiuni  spaţiale  ESA la  care  participă  entitățile  implicate  în  realizarea
proiectului2 -

5 nr. de experimente şi sarcini utile îmbarcabile la bordul misiunilor ESA -

6 nr. de centre de profil nou înfiinţate -

7
nr.  de institute  naţionale  de CDI  /  entităţi  de CDI  /  universităţi  participante la
realizarea proiectului 1

8 nr. entităţi din industrie participante la realizarea proiectului -

9
nr. de companii naţionale aflate în lanţul de furnizori pentru marii integratori de
produse spaţiale3 -

10
ponderea  participării  diverselor  entități  în  cadrul  proiectului  (industrie,  institute
naţionale de CDI, entităţi de CDI, universităţi) (%) (se raporteaza bugetul total
alocat entitatii pe etapa la bugetul total al proiectului)

32,16%

11 nr. de cursuri de instruire/perfecţionare organizate -

12 nr. activități de diseminare organizate (workshopuri/seminarii/conferințe etc.) -

13 nr. cereri brevete depuse national/international -

14 nr. brevete înregistrate national/international -

15 nr. articole publicate sau acceptate spre publicare4
-

16 nr. carți publicate sau acceptate spre publicare5
-

1) se vor preciza denumirile programelor optionale ale ESA la care se participă
2) se vor preciza denimirile misiunilor spațiale ESA la care se participă
3) se va preciza denumirea integratorului(lor) de produse spațiale
4) se anexeză lista articole
5) se anexează lista cărți


