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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 înglobează un set comprehensiv de metode avansate 
de analiza dedicate turbulentei, dinamicii neliniare si intermitentei in plasmele 
spațiale. Pentru îndeplinirea scopului propus, identificam următoarele obiective 
generale, pe care urmărim sa le înfăptuim prin acest proiect: 

O1. Dezvoltarea de rutine open-source robuste pentru citirea, procesarea si 
vizualizarea datelor experimentale măsurate de misiuni spațiale 

O2. Implementare open-source a algoritmilor de calcul specifici metodelor 
clasice si unor metode avansate dedicate analizei turbulentei si dinamicii 
neliniare în plasmele spațiale 

O3. Elemente software open-source de ajustabilitate si automatizare a 
pachetului de algoritmi pentru analiza unor colecții mari de măsurători 

Etapa II / Versiunea beta a ODYN - pachet de analiza a datelor 
satelitare - ODYN, parțial configurabil	 

3. Obiective etapa: 
Obiectivele etapei II sunt subsumate obiectivelor generale O2 si O3 si sunt 

structurate mai detaliat, după cum urmează: 

1. Adăugarea componentei de configurare a unor parametri cheie ai 

metodelor de analiza si configurarea si perfecționarea unui template pilot 

pentru fisiere de date independente compatibile cu ODYN  

2. Implementarea si optimizarea algoritmilor corespunzători unor metode 

avansate de analiza de date satelitare 

3. Organizarea Annual Meeting pentru monitorizarea progresului activităților 

din ODYN. Testare preliminara, in laborator, a pachetului de analiza ODYN. 
 

4. Rezultate planificate etapa 

Rezultatele planificate pentru etapa 1 consta in: 1) furnizarea unui fișier 
configurabil, in format ASCII, ușor de citit si modificat de utilizatori ai pachetului de 
analiza ODYN care nu dețin cunoștințe de programare sau, in mod particular, a 



limbajului de programare Python, 2) o colecție de algoritmi Python care 
implementează metode avansate de analiza dedicate studiului turbulentei si 
dinamicii neliniare: analiza multifractala: Rank-ordered Multifractal Analysis (ROMA), 
si metode de teoria informației, Mutual Information (MI), 3) Testarea si validarea, in 
laborator, a metodelor de analiza, a componentei de configurare a metodelor de 
analiza si a fișierului de date șablon pentru facilitarea interacției dintre algoritmii 
software si utilizator. 

5. RST - raport științific si tehnic in extenso 
5.I) Rezumatul etapei 
În etapa II a proiectului ODYN am elaborat versiunea pre finală (beta) a 

pachetului de analiza de date satelitare ai cărui algoritmi de calcul au fost scrisi în 
limbajul de programare Python. In aceasta etapa am pus la dispoziția utilizatorului 
componenta de configurare a metodelor pachetului de analiza ODYN – 
configuratorul ODYN – sub forma unui fișier ASCII foarte ușor de citit si editat: 
„CONFIG_FILE.txt”. Utilizatorul poate modifica valorile parametrilor ajustabili ai 
metodelor de analiza, aflate pe coloana a doua (cu mențiunea sa nu altereze numele 
acestora – coloana 1), fiecare parametru fiind însoțit si de o succinta descriere. De 
asemenea, versiunea beta a librăriei ODYN include un fișier șablon 
(„USER_DATA_TEMPLATE.txt”) in care pot fi înregistrate date independente, 
experimentale sau chiar provenite din simulări numerice, însoțit de o metoda de citire 
dedicata. Ca exemplu, este inclus si un fișier de date extrase dintr-o simulare 
numerica „USER_DATA_SAMPLE.txt” Împreuna, acestea permit utilizatorului sa 
aplice toata suita de metode de analiza clasice si avansate asupra oricărui set de 
date înregistrat in formatul șablon. 

Versiunea ODYN pre finală include, pe lângă metodele de analiza clasice, 

e.g. densitatea de putere spectrala – PSD, distribuția de densitate de probabilitate, 

PDF, sau avansate, e.g. momentele PDF – funcțiile structura, implementate in etapa 

I, doua metode de analiza cu grad înalt de complexitate: ROMA – Rank-Ordered 

Multifractal Analysis si elemente probabilistice de teoria informației – informația 

mutuala, MI, cu posibilitatea estimării unui nivel de referința al MI printr-o procedura 

de rearanjare aleatoare a datelor experimentale analizate. Ambele sunt metode 

foarte puternice de analiza, si la momentul actual exista foarte putini algoritmi 

disponibili care implementează cele doua metode. In cazul metodei ROMA 

cunoastem o singura instanța a implementării metodei, anume in librăria de analiza 

INA (Integrated library for Non-linear Analysis) construita in limbajul de programare 

Matlab. 



Toate metodele de analiza sunt asamblate în fișierul Python dedicat 
„Analysis.py”, care poate fi, de asemenea, editat de cunoscători ai acestui limbaj de 
programare. Atât pentru programatori cu experiența cât și pentru începători, alături 
de configuratorul ODYN, șablonul pentru formatarea datelor independente, 
ansamblul metodelor de citire, pre-procesare și analiza de date, in librăria ODYN 
interactia dintre utilizator si metodele de analiza se poate face prin intermediul 
notebook-ului Jupyter 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 înlocuind valoarea 'True' cu 'False', sau introducând valorile 
potrivite pentru parametrii metodelor de analiza. 

In aceasta etapa, funcționarea versiunii beta a pachetului de analiza ODYN a 
fost testata și validata in laborator de către membrii echipei in cadrul Întâlnirii Anuale, 
organizata la Institutul de Științe Spațiale – ISS, cu scopul de a monitoriza progresul 
către finalizarea cu succes a activităților prevăzute pentru aceasta etapa de 
desfășurare a proiectului. Produsele grafice incluse in acest raport, precum si 
anexele 1 si 2, reprezintă exemple notabile ale rulării fără erori (validării) a 
algoritmilor elaborați in aceasta etapa. 

 

5.II) Descrierea științifica 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; 

5.II.1 Obiective 

Obiectivele acestei etape sunt dupa cum urmează: 

1. Adăugarea componentei de configurare a unor parametri cheie ai 

metodelor de analiza si configurarea si perfecționarea unui template pilot 

pentru fișiere de date independente compatibile cu ODYN. 

2. Implementarea si optimizarea algoritmilor corespunzători unor metode 

avansate de analiza de date satelitare. 

3. Organizarea Annual Meeting pentru monitorizarea progresului activităților 

prevăzute in proiectul ODYN. Testare in laborator, a pachetului de analiza. 

In secțiunile următoare arătam ca toate obiectivele au fost cu succes 
realizate. 

5.II.2 Descrierea succinta a pachetului de analiza ODYN elaborat in etapa 
I si a elementelor de noutate introduse in etapa II 

Pachetul de analiza ODYN este o colecție de algoritmi software care permite 
analiza datelor de plasma spațială, cu precădere măsurători de câmp magnetic, in 
contextul analizei fenomenului fizic, foarte răspândit si încă nu complet înțeles, de 



turbulenta. Algoritmii de analiza sunt dezvoltați in limbajul de programare Python. 
Pachetul de analiza alături de colecția de fișiere de date test se pot descărca de pe 
site-ul proiectului: 

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

Pentru ușurința utilizării, ODYN este organizat sub forma de colecție de sub-
directoare cu rol bine definit, descrise mai jos: 

1. - sub-directorul 'AnalysisMathods' – acesta include fișiere 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. In etapa II au fost 
adăugate metode avansate de analiza: Rank-Ordered Multifractal Analysis - 
ROMA si Mutual Information - MI. 

2. - sub-directorul 'Data' -  acesta include fișiere de date test pentru diverse 
misiuni spațiale, e.g. Venus Express, Ulysses, Cluster, descărcate de pe 
paginile oficiale ale misiunilor spațiale vizate. In etapa II au fost adăugate 
fișierul „USER_DATA_TEMPLATE.txt” care permite analiza de date 
independente, e.g. provenite din simulări, date procesate de utilizator, etc. si 
fișierul „USER_DATA_SAMPLE.txt” in care este înregistrat un eșantion de 
date simulate, i.e. componenta pe axa x a câmpului electric. Acestea permit 
utilizatorului sa utilizeze toate funcționalitățile si metodele de analiza incluse in 
librăria ODYN.  

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 incluși în acest pachet, este recomandat ca orice modificare adusă 
de utilizator să se facă în notebook și numai asupra parametrilor metodelor de 
analiza și nu asupra implementării metodelor de analiza în sine, aflate în sub-
directorul 'AnalysisMethods'. 

5. Sub-directorul ‚Config’ – acesta include fișierul ASCII configurabil: 
CONFIG_FILE.txt, cu ajutorul căruia utilizatorul poate modifica o întreaga 
serie de parametri ai metodelor de analiza. In continuare va fi denumit 
configuratorul ODYN. Aceasta componenta a fost in întregime adăugată in 
etapa II. 

 

5.II.3 Rezultatele etapei si gradul de realizare a obiectivelor 

Rezultatele planificate pentru etapa 2 si gradul de realizare sunt detaliate mai jos: 



1) Furnizarea unei componente de configurare facila a metodelor de analiza 
implementate in pachetul de analiza care sa permită utilizatorilor pachetului ODYN sa 
interacționeze cu algoritmii software fără a fi necesara cunoașterea limbajului de 
programare Python sau chiar a oricărui alt limbaj de programare. Configurarea si 
perfecționarea unui template pilot pentru fișiere de date independente compatibile cu 
ODYN. 

Componenta de configurare se găsește sub forma unui fișier ASCII cu denumirea 
de „CONFIG_FILE.txt” in sub-directorul „Config” al pachetului de analiza ODYN. Acesta 
poate fi deschis cu orice editor de text si cuprinde numele parametrilor metodelor de 
analiza care pot fi modificați de utilizator (coloana 1), valorile pre-definite ale acestora 
(care permit rularea default a algoritmilor software, coloana 2) si scurta descriere a 
parametrilor (coloana 3). Utilizatorul are astfel acces direct la parametrii metodelor de 
analiza si ii poate modifica după necesitați prin simpla înlocuire a valorii pre-stabilite cu 
valoarea necesara. 

Menționăm ca posibilitatea modificării parametrilor metodelor de analiza in cadrul 
notebook-ului Jupyter, pusa la dispoziția utilizatorilor care poseda un minim de 
cunoștințe de programare, rămâne valabila. Aceasta este marcata similar indicațiilor 
descrise in etapa I prin sintagma: 

'''!!!REMOVE '#' AND SET True OR False!!!''' 

in aceasta etapa fiind necesara doar de-comentarea liniei de cod care conține 
valoarea parametrului dorit a fi modificat prin înlăturarea simbolului „#”. 

În cadrul etapei curente am dezvoltat, de asemenea, un fișier șablon 

(„USER_DATA_TEMPLATE.txt”) ce oferă utilizatorilor posibilitatea conversiei 

propriilor fișiere de date către un format standard ce poate fi analizat ulterior folosind 

pachetul de analiza ODYN. Această componentă este extrem de utilă în special în 

cazul simulărilor numerice. În felul acesta utilizatorii pot exploata datele obținute în 

urma unor simulări numerice folosind exact aceeași metodologie ca și în cazul 

măsurătorilor satelitare, ceea ce facilitează semnificativ compararea rezultatelor 

obținute cu cele două abordări.  

2)  Furnizarea unei colecții de algoritmi Python care implementează 

metode avansate de analiza a datelor satelitare dedicate studiului turbulentei si 

dinamicii neliniare. Aceste rutine se apelează după nomenclatura astfel: 

- ROMA() – acest algoritm software implementează o metoda de analiza 

multifractala cunoscuta in comunitatea științifică sub denumirea de Rank-Ordered 

Multifractal Analysis. Mai cunoaștem o singura implementare a acestui algoritm care 

este pusa la dispoziția utilizatorilor, si anume metoda ROMA implementata in librăria 



INA – Integrated library for Non-linear Analysis. Datorita complexității acestei metode 

a fost necesara implementarea unor funcții adiționale care au rolul de a efectua 

diverse calcule parțiale astfel încât sa se mențină in limite rezonabile lungimea 

algoritmilor, sa se elimine dublarea instrucțiunilor si sa se reducă timpul de calcul, 

care pentru aceasta metoda este substanțial mai mare comparativ cu metodele 

clasice. Aceste funcții sunt: 

- Fluctuations() – calculează fluctuațiile câmpului analizat la diferite scale 
spațiale/temporale. 
- DY_limits() – calculează in mod automat limitele (inferioara si superioara) 
binilor fluctuațiilor rescalate (DY) in funcție de valoarea maxima a 
fluctuațiilor originale. 
- YInterval() – selectează valorile fluctuațiilor rescalate care se încadrează 
intru-un anumit interval (bin) DY. 
- RangeLimited_SF() – calculează funcțiile structura pentru fluctuațiile 
rescalate, pentru întreaga gama de momente ale PDF, indici ROMA, s, si 
bini DY. 
- FindSolutions() – calculează soluțiile ROMA – indicii s - care rescaleaza 
cel mai bine PDF-urile originale astfel încât toate PDF-urile sa se 
suprapună peste aceeași curba comuna, Ps(Y). 
- PDF_DY() – calculează PDF-urile fluctuațiilor rescalate cunoscând soluția 
ROMA, s, determinata după aplicarea metodei de calcul. 

- MI() - acest algoritm implementează o metoda de analiza probabilistica din 
cadrul teoriei cunoscuta ca Teoria Informației, mai specific, Informația Mutuala 
(Mutual Information - MI). Si in acest caz, datorita complexității metodei si timpului 
mare necesar rulării algoritmului de calcul, a fost implementata o secvență de 
algoritmi, fiecare dintre ei îndeplinind anumite funcții specifice: 

- EqualLengthFluctuations() – in cadrul metodei MI este important ca 

scalele comparate sa conțină aceeași statistica iar fluctuațiile la diferite 

scale sa fie centrate in jurul aceleași poziții (spațială/temporala). Acest 

algoritm este dedicat efectuării calculelor necesare pentru obținerea seriilor 

de diferențe incrementale centrați in aceleași poziții spațiale pentru toate 

scalele analizate si returnarea unor serii de diferențe incrementale egale 

pentru toate scalele. 

- MI() – calculează informația mutuala intre perechi de scale pentru care se 

estimează fluctuațiile câmpului analizat. 



- MI_Baseline() – printr-o procedura de randomizare secvențiala a datelor 

originale se estimează un nivel de referință fata de care valoarea 

informației mutuale obținută pentru datele experimentale este relevanta. 

Datele originale se reorganizează, in mod aleator, de un număr preselectat 

de ori; cu cat numărul de reorganizări este mai mare cu atât estimarea 

nivelului de referință este mai precisa. 

3)  Organizarea Annual Meeting pentru monitorizarea progresului 
activităților prevăzute in proiectul ODYN. Testarea preliminara, in laborator, a 
pachetului de analiza ODYN. 

Membrii echipei s-au întrunit la Institutul de Științe Spațiale in cadrul unei 
reuniuni de o zi, dedicata monitorizării progresului activităților prevăzute in proiect. 
Fiecare membru a detaliat in ce măsură au fost îndeplinite activitățile de care era 
responsabil in cadrul celei de-a doua etape de desfășurare a proiectului ODYN. Au 
avut loc discuții despre pașii necesari pentru finalizarea in timp util a tuturor 
activităților prevăzute si procedura prin care se va realiza acest fapt. In cadrul 
acestei întâlniri am avut ocazia, ca echipa, sa testam „in-situ” librăria ODYN, sa 
propunem îmbunătățiri asupra tuturor funcționalităților librăriei ODYN si sa validam 
versiunea beta a librăriei ODYN. 

Detalii privind componenta configurabila, modelul de date independente, 
implementarea scriptica a algoritmilor software dedicați metodelor avansate de 
analiza, cum ar fi descrierea argumentelor funcțiilor sau parametrii returnați, sunt 
redate in secțiunea 5.III. 

Toate rezultatele descrise mai sus sunt complet implementate in pachetul de 
analiza ODYN, in consecință obiectivele etapei II sunt complet realizate. 

 

5.III. Descrierea detaliata a elementelor nou adaugate in pachetul de 
analiza ODYN in cursul etapei II de desfasurare a proiectului 

5.III.1 Descrierea componentei configurabile 

Fișierul ASCII CONFIG_FILE.txt, aflat in sub-directorul ‚Config’ al librăriei 
ODYN permite configurarea parametrilor selectării datelor analizate, valorilor 
variabilelor globale, afișării grafice in notebook-ul Jupyter, salvării produselor grafice 
si, cel mai important, modificarea parametrilor metodelor de analiza implementate in 
librăria ODYN. In cele ce urmează vom denumi acest fișier „Configuratorul ODYN”. 

Configuratorul ODYN – „CONFIG_FILE.txt”, anexat acestui raport – Anexa 1, 
poate fi modificat cu editorul de text preferat de utilizator. Prin intermediul acestuia 
punem la dispoziția utilizatorului o gama semnificativa de parametri care pot fi 
modificați. Din acest motiv, pentru navigarea facila in configurator, parametrii au fost 



grupați in seturi aferente unui scop comun si indicați cu etichete vizuale ușor de 
identificat, e.g.: 

 

#############################################################	
'''PSD	-	COMPUTATION,	PLOTTING,	SAVING'''	
############################################################# 
 

care corespund preambulului din celulele notebook-ul Jupyter. 

Parametrii incluși in acest sub-set controlează analiza PSD permițând 
utilizatorului de la a opta pentru rularea algoritmului de calcul al PSD, prin 
intermediul variabilei compute_PSD care ia valoarea True sau False, la selectarea 
tipului de fereastra folosita in medierea periodogramelor in algoritmul Welch, 
lungimea segmentului, procentului de suprapunere, pana la salvarea produselor 
grafice: save_individual_PSD (salvează PSD separat pentru toate variabilele 
analizate) sau save_allinone_PSD (salvează PSD pentru toate variabilele analizate 
suprapuse in același grafic). 

Configuratorul este structurat pe coloane asa cum este exemplificat mai jos: 
 

#############################################################	
'''PSD	-	COMPUTATION,	PLOTTING,	SAVING'''	
#############################################################	
	

compute_PSD	 	 =True	 #	 Choose	whether	to	compute	the	PSD	(default	is	True)	

psd_window	 	 ='hamming'#	 Choose	window	for	Welch	PSD:	hamming,	hanning,	etc.	

segment_magnitude	 	 =512	 #	 Choose	segment	magnitude	for	Welch	PSD	in	number	of	data	points	

overlap_percent	 	 =0.9	 #	 Choose	how	much	the	segments	overlap	

plot_PSD	 	 	 =True	 #	 Choose	whether	to	plot	the	PSDs	computed	for	all		

	 	 	 	 #	 chosen	data	variables	(default	is	True)	

save_individual_PSD		 =False	 #	 Choose	whether	to	save	a	PSD	plot	for	each	of	the		

	 	 	 	 #	 chosen	data	variables	(default	is	False)	

save_allinone_PSD	 	 =True	 #	 Choose	whether	to	save	all	PSD	displayed	on	a	single		

	 	 	 	 #	 plot	(default	is	True)  

#############################################################	
 

Prima coloana conține numele parametrilor care pot fi modificați si care sunt 
identificatori ai variabilelor din algoritmii software. Atragem atenția ca prima coloana 
nu poate modificata de utilizator din simplul motiv ca algoritmii nu vor regăsi 
identificatorii si rularea algoritmilor nu va fi posibila. 

A doua coloana conține valorile parametrilor care pot fi modificați: fie valori 
booleene (True sau False), fie de tip string: ‚hamming’, fie valori numerice întregi sau 
reale. Toate valorile din coloana a doua pot fi modificate de utilizator după necesitați. 

A treia coloana conține descrieri succinte ale parametrilor care pot fi 
modificați, pentru a sprijini utilizatorul in a înțelege modificările pentru care optează. 



5.III.2 Descrierea fișierului șablon („USER_DATA_TEMPLATE.txt”) 

Simulările numerice generează un volum mare de date stocate într-un format 

diferit de cel folosit în cazul măsurătorilor satelitare. În general, datele simulate sunt 

disponibile sub forma unor fișiere cu parametrii plasmei și câmpului electromagnetic 

în întreg domeniul de simulare pentru fiecare moment de timp în parte, și nu sub 

forma unor serii temporale. Cu toate acestea, funcție de necesitățile utilizatorului, se 

pot extrage din datele simulate serii temporale virtuale comparabile cu cele 

satelitare. Folosind șablonul „USER_DATA_TEMPLATE.txt”, seriile virtuale pot fi 

convertite într-un format numeric specific ce permite derularea unor analize 

complexe ale datelor simulate folosind întreaga colecție de metode implementate în 

pachetul ODYN. 

Șablonul „USER_DATA_TEMPLATE.txt” este un fișier ASCII care specifică 

modalitatea de stocare a seriilor temporale virtuale ce urmează a fi analizate cu 

ODYN. Datele sunt distribuite pe un număr arbitrar de coloane, funcție de numărul 

variabilelor fizice analizate. Numărul liniilor fișierului este dat de numărul de 

eșantioane specifice seriei/seriilor virtuale stocate. Prima coloană conține 

momentele de timp corespunzătoare eșantioanelor și este exprimată în secunde. 

Următoarele coloane conțin datele specifice diverselor mărimile fizice investigate 

(spre exemplu, cele trei componente ale câmpului magnetic). Coloanele sunt 

separate unele față de altele folosind delimitatorul TAB. Opțional, datele stocate pot 

fi precedate de către o zonă HEADER marcată cu ajutorul caracterului # în care pot 

fi specificate diverse informații cu privire la conținutul fișierului ASCII. 

Pentru exemplificare, am creat fișierul test „USER_DATA_SAMPLE.txt”. 

Acesta conține o serie temporală virtuală extrasă dintr-o simulare numerică de tip 

particle-in-cell (PIC – Birdsall și Langdon, 1991) unidimensională care abordează 

problema modurilor Bernstein din plasmă în prezența unui câmp magnetic extern 

(Boyd și Sanderson, 2003). Seria virtuală stocată corespunde componentei Ex a 

câmpului electric și a fost „măsurată” în centrul domeniului de simulare în direcția Ox 

orientată transversal pe direcția câmpului magnetic extern. Folosind datele simulate, 

au fost generate 401 eșantionate cu o rezoluție temporală de 28.2 µs (36 kHz), 

lungimea totală a seriei fiind de 0.011 secunde. Fișierul test 

„USER_DATA_SAMPLE.txt” a fost creat în conformitate cu specificațiile șablonului 

„USER_DATA_TEMPLATE.txt”. În urma rulării pachetului ODYN cu datele simulate 

din fișierul „USER_DATA_SAMPLE.txt” s-au obținut rezultatele din figurile de mai 



jos: Figura 1 reda PSD-ul câmpului electric iar in Figura 2 sunt reprezentate funcțiile 

structura (SF) ale variabilei analizate. 

Pentru accesarea datelor independente a fost necesara implementarea unei 

metode de citire a acestora din fișierul șablon. Funcția are identificatorul 

USER_DATA_TXT() si are ca argumente: calea către fișierul de date, numele 

fișierului de date si un identificator care indica faptul ca analizam date independente: 

„USER_DATA”. 

 

 
 

Figura 1 Densitatea de putere spectrala (PSD) a campului electric extras din simulari numerice, 
evaluata cu metoda PSD implementata in ODYN 



 
Figura 2 Funcțiile structura (SF) ale câmpului electric extras din simulări numerice, evaluate cu 

metoda implementata in ODYN 
 

 

3.III.3 Descrierea metodelor avansate de analiza 

In etapa a 2a de desfășurare a proiectului ODYN, au fost implementate 
rutinele metodelor de analiza, menționate in secțiunea II.3: analiza multifractala cu 
metoda ROMA – Rank Ordered Multifractal Analysis si o metoda de analiza 
abordata in cadrul teoria informației: calculul informației mutuale: MI Mutual 
Information. Algoritmii care executa pașii corespunzători calculelor specifice fiecărei 
metode de analiza sunt: ROMA() - care permite determinarea indicilor ROMA de 
rescalare a PDF-urilor pe o curba unica cunoscuta ca „Mastercurve”: Ps, si MI(), 
alături de MI_Baseline() care permit calculul informației mutuale dar si estimarea 
nivelului de referință a MI prin construirea mai multor seturi de date sintetice pornind 
de la datele experimentale. 

Funcția ROMA() primește ca input următoarele argumente: setul de 
măsurători pentru care se calculează seriile de diferențe incrementale (se alege o 
singura variabila daca setul de date analizat include mai multe variabile), scalele 
temporale/spațiale pentru care se calculează seriile de diferențe incrementale, 
numărul de bini folosit pentru calculul funcțiilor de distribuție de probabilitate (PDF), 



șirul de indici ROMA, s, care va fi testat, un sir de numere întregi care reprezintă 
valorile momentelor PDF (funcțiile structura-SF) si discretizarea binilor 
corespunzători fluctuațiilor rescalate, DY. In mod normal, s ia valori intre 0 si 1 însă 
atât limitele cat si discretizarea șirului de indici s pot fi modificate de utilizator după 
preferință. De asemenea, scalele, numărul de bini, valorile momentelor si 
discretizarea lor cat si limitele DY pot fi modificate de utilizator, fie in notebook-ul 
Jupyter cat si in configuratorul ODYN. 

Metoda ROMA presupune, de asemenea, calcularea șirurilor de diferențe 
incrementale pentru diferite scale, t, accesibile in seria de date experimentale si 
construirea PDF-urilor: P(dX, t). Daca forma PDF-urilor rămâne invarianta pentru 
toate scalele t analizate, atunci un singur parametru recelează toate PDF-urile, 
(Hnat et al., 2002, Chang et al., 2004), acestea suprapunându-se pe o curba unica, 
Ps(Y): 

𝑃(𝛿𝑋, 𝜏)𝜏( = 𝑃((𝛿𝑋/𝜏()  (1) 

unde	𝑌 = 𝛿𝑋/𝜏(	este	un	invariant	de	scala	global.	

Daca legea de scalare (1) este satisfăcută pentru toți Y, atunci fluctuațiile la 
toate scalele se numesc self-similare sau monofractale. Cu precădere pentru 
fluctuațiile plasmelor spațiale, cel mai des însă, nu se găsește o astfel de scalare cu 
un parametru unic, in consecință, fluctuațiile sunt multifractale. Cu toate acestea, 
pentru fluctuații multifractale, pot exista porțiuni de PDF-uri pentru diverse scale t 
unde relația (1) este valida pentru un unic parametru de scalare, s, cunoscut si ca 
exponent de scalare sau indice/soluție ROMA. Plecând de la aceasta idee, Chang & 
Wu (2008) au propus ca analiza statistica sa se facă pe sub-seturi de fluctuații 
caracterizate de același comportament fractal selectate din întregul set multifractal 
si, mai mult decât atât, gruparea fluctuațiilor sa nu se facă după valorile fluctuațiilor 
originale dat fiind ca pentru scale diferite si amplitudinile fluctuatiilor sunt diferite. 
Aceasta metoda de analiza este cunoscuta ca ROMA – „Rank-ordered multifractal 
analysis”. Ideea de baza a metodei ROMA este sa se dividă domeniul PDF-urilor in 
sub-domenii astfel încât fiecare sub-domeniu de fluctuații sa poată fi scalat conform 
relației (1) iar parametrul după care se face divizarea pe sub-domenii este variabila 
scalata Y=dX/ts. In acest sens, ROMA combina analiza tradițională a funcțiilor 
structura cu metoda de scalare cu parametru unic a monofractalilor. 

Pe scurt, metoda ROMA consta in următorii pași: pentru un anumit bin DY cu 
limitele [Ylow, Yhigh], se calculează funcțiile structura limitate (RL-SF) pentru valori test 
ale indicilor ROMA, s, in intervalul [0,1], cu discretizarea aleasa, după relația: 

𝑆𝐹./ = 0 |𝛿𝐵(𝜏)|.𝑃(𝛿𝐵, 𝜏)𝑑𝛿𝐵
4567589

4:;<89
 



si se caută legea de tip putere 𝑆𝐹/(𝜏)~𝜏>/ (Figura 3, dreapta sus) astfel încât z’=q*s 
(reprezentata grafic in Figura 3, stânga jos), unde q este ordinul momentului PDF si 
s este indicele de scalare. In reprezentarea log-log SF=f(t)  (Figura 3, dreapta sus), 
zq este panta dreptei, obținută in urma fituirilor liniare asupra RL-SF pentru toate 
ordinele q. Daca zq variază liniar cu q, așa cum se vede in Figura 3, stânga jos, 
atunci un singur număr fractal, s, care satisface relația z’=q*s descrie proprietățile 
tuturor momentelor fluctuațiilor scalate care cad in binul DY ales. In acest caz, 
fenomenul analizat indica proprietăți self-similare adică fluctuațiile din intervalul 
selectat sunt monofractale. Procedura se repeta pentru alti bini DY, acoperindu-se 
toate amplitudinile fluctuațiilor seriei temporale analizate. In acest mod, rezultatul 
obținut este un spectru de numere fractale (indici de scalare ROMA), s(Y), pe scurt 
spectrul ROMA, reprezentat in Figura 4. Sub-ploturile de pe linia de jos, din Figura 4, 
arata PDF-urile fluctuațiilor originale (stânga jos) unde sunt indicate cu linii îngroșate 
fluctuațiile care corespund binului DY=[0.25,0.5], si Ps(Y) sau „Mastercurve” obținut 
prin rescalarea fluctuațiilor (indicate cu linii îngroșate in plotul din stânga-jos) cu 
indicii de scalare obținuți prin aplicarea metodei ROMA. 

Identificarea soluțiilor ROMA cele mai bune este strâns legata de statistica 
fluctuațiilor, cu cat statistica creste, cu atât soluția ROMA determinata este mai 
precisa. 

 



Figura 3 Produs grafic obținut in urma rulării algoritmului metodei ROMA: PDF-urile fluctuațiilor la 
diverse scale t, stânga sus, RL-SF vs. t, dreapta sus, zq vs. s, stânga jos si zq vs. q, dreapta jos. 

 
Figura 4 Produs grafic obținut in urma rulării algoritmului metodei ROMA: seria temporala analizata, 

sus, spectrul indicilor ROMA (mijloc), PDF, stânga jos, Ps(Y), dreapta jos. 

Funcția ROMA() returnează o gama larga de obiecte, necesare pentru 
reprezentarea grafica si interpretarea rezultatelor: PDF-urile fluctuațiilor si centrii 
binilor PDF-urilor, PDF rescalate cu soluțiile ROMA identificate si centrii binilor 
acestora, binii fluctuațiilor rescalate - DY, funcțiile structura limitate: RL-SF (Range 
Limited Structure Functions), pantele fiturilor RL-SF pentru toți indicii s si rangurile q, 
pantele fiturilor RL-SF pentru cele mai bune solutii ROMA calculate si soluțiile ROMA 
pentru fiecare bin DY. In reprezentarea grafica sunt redate toate obiectele 
mentionate mai sus, aceasta fiind posibila prin intermediul funcției dedicate 
DRAW_ROMA(). 

Functia DRAW_ROMA() are ca argumente toate obiectele returnate de 
funcția ROMA() si returnează doua figuri care înglobează secvențial toți pașii 
aplicării metodei ROMA, culminând cu obținerea spectrului ROMA s(Y) si a 
mastercurve Ps(Y). Acestea sunt exemplificate in Figurile 3 si 4. 

Funcția MI() are următoarele argumente: seriile temporale ale fluctuațiilor la 
diferite scale spațiale/temporale alese, determinate (in cazul acestei metode) cu 
algoritmul dedicat EqualLengthFluctuations(), descris mai jos, seriile temporale ale 
fluctuațiilor la scalele de referință (de obicei sunt aceleași ca scalele alese) si 
numărul de bini pentru calculul funcțiilor de distribuție de probabilitate. Funcția MI() 
returnează informația mutuala intre doua scale analizate. Determinarea informației 
mutuale (MI) intre toate perechile de scale accesibile din datele analizate este 



posibila printr-o bucla dubla după scalele de interes. Reprezentarea grafica a MI, 
Figura 5, se face prin intermediul funcției DRAW_MI(), descrisa mai jos. 

Calculul informației mutuale intre fluctuațiile estimate la doua scale, x si y, 
implica determinarea entropiei din distribuțiile de probabilitate cumulate si marginale, 
p(x), p(y), p(x,y) (Li, 1990), extrase din histogramele 1D si 2D corespunzătoare: H(x), 
H(y) si H(x,y): 

𝐻(𝑥) = −∑𝑝(𝑥) log𝑝 (𝑥), 𝐻(𝑦) = −∑𝑝(𝑦) log𝑝 (𝑦),  (2) 

𝐻(𝑥, 𝑦) = −∑𝑝(𝑥, 𝑦) log 𝑝 (𝑥, 𝑦)   (3) 

Informația mutuala este definita ca: 

𝑀𝐼(𝑥, 𝑦) = 𝐻(𝑥) + 𝐻(𝑦) − 𝐻(𝑥, 𝑦)   (4) 

si practic compara incertitudinea măsurării unei perechi input-output împreună 
cu incertitudinea măsurării inputului si outputului separat. In fond, informația mutuala 
cuantifica informația pe care o putem obține despre o variabila prin intermediul celei 
de-a doua variabile analizate. 

Funcția EqualLengthFluctuations() ia ca argumente seria temporala 
selectata pentru analiza MI (prin intermediul variabilei choose_MI_var care ia o 
valoare întreagă corespunzătoare numărului unei coloane din fișierul de date) si 
scalele pentru care se poate efectua analiza, determinate automat prin intermediul 
metodei de analiza descrisa in etapa I: Scales(). Funcția EqualLengthFluctuations() 
calculează seriile de fluctuații după rețeta abordata in calculul PDF: evaluarea unor 
serii de diferențe incrementale pentru diverse scale temporale (echivalente, când se 
satisface ipoteza Taylor, scalelor spațiale) definite ca:  

DM(t)=Mi+t-Mi,	t=2m, unde m=1÷n, astfel încât 2n < lungimea seriei temporale.	 

 cu diferența ca fluctuațiile (diferențele incrementale) la toate scalele analizate 
sunt centrate in jurul aceleiași valori temporale/spațiale, adică: 

DM(t)=Mi+t/2-Mi-t/2,	t=2m, unde m=1÷n, astfel încât 2n < lungimea seriei temporale.	 

Este ușor de înțeles ca pe măsură ce scala analizata creste, statistica 
diferențelor incrementale scade. Funcția EqualLengthFluctuations() returnează 
seriile de diferențe incrementale la scalele analizate. Pentru ca seriile returnate sa 
aibă aceeași lungime, funcția trunchiază seriile de diferențe incrementale astfel încât 
toate seriile au lungimea egala cu cea a scalei maxime analizate. 

Funcția MI_Baseline() are ca argumente seriile de diferențe incrementale, 
scalele analizate, scalele de referință (pot fi identice cu cele analizate), numărul de 
bini pentru calcularea funcțiilor de probabilitate (histograme) si numărul de 
reorganizări aleatoare (randomizări) ale seriilor de diferențe incrementale. Aceasta 



funcție determina nivelul de referință pentru calculul MI (Johnson & Wing, 2005) si 
returnează media, 𝑀𝐼KKKK si deviatia standard, 𝜎MN pentru fiecare pereche de scale 
analizate. Daca utilizatorul opteaza pentru estimarea nivelului de referinta (setand 
valoarea variabilei compute_Baseline ca True), valoarea MI finala va fi calculata in 
raport cu aceste mărimi, astfel MI standardizat: 

MNOMNKKKK

PQR
    (5) 

Funcția DRAW_MI() are următoarele argumente: informația mutuala intre 
toate perechile de scale, nivelul de referință daca acesta este estimat cu funcția 
MI_Baseline, sau valoarea „None” daca se alege sa nu se calculeze, scalele pentru 
care se calculează MI, rezoluția datelor, variabila booleana prin care se alege 
calcularea nivelului de referință, șirul de momente de timp si satelitul pentru care se 
face determinarea. Funcția DRAW_MI() returnează o figura unde este reprezentata 
MI (daca nu se estimează nivelul de referință) sau Mi si MI standardizat, când se 
estimează si nivelul de referință, un exemplu fiind indicat in Figura 5. 

 
Figura 5 Produsul grafic obținut in urma rulării algoritmului de calcul al informației mutuale pentru care 

s-a ales si estimarea nivelului de referință. 

 

5.III.4 Testarea si validarea versiunii beta a pachetului ODYN 

Testarea si validarea metodelor de analiza si a componentei de configurare a 
metodelor de analiza pentru facilitarea interactiei dintre algoritmii software si 
utilizatori independenți s-a făcut, in aceasta etapa, in cadrul întâlnirii anuale a 
membrilor echipei proiectului, organizata la Institutul de Științe Spațiale – ISS. Au 
avut loc discuții si s-au formulat idei cu precădere vizând optimizarea implementării 
software a algoritmilor metodelor de analiza avansate, a metodelor de reprezentare 
grafica, design-ul simplu dar eficient al configuratorului ODYN dedicat ajustabilității 
parametrilor metodelor de analiza si al șablonului de date independente care sa 
permită analiza oricăror date experimentale sau din simulări numerice si nu in ultimul 
rând, testarea si validarea algoritmilor de calcul implementați pana la acest moment 
astfel încât, versiunea ODYN livrata in etapa 2 de desfășurare a proiectului sa 



constituie versiunea beta a librăriei software de analiza de date satelitare. 

6. Contextul si contribuția 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 facilitează analiza 
datelor de plasma spațială, cu precădere măsurători de câmp magnetic, arhivate in 
bazele de date oficiale ale Agenției Spațiale Europene - ESA, in contextul analizei 
fenomenului fizic de turbulenta. Pachetul de analiza împreună cu o colecție de fișiere 
de date test se pot descărca de pe site-ul proiectului: 

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

În contextul ESA, ODYN contribuie în principal la Programul Științific al ESA, 
pachetul de analiza open-source, dezvoltat pentru facilitarea interactiei intre utilizator 
și un mediu de programare, având potențial ridicat de a accelera și augmenta 
rezultatele științifice ale misiunilor spațiale aflate în curs de desfășurare sau propuse 
pentru lansare. 

7. Concluzii 
In etapa II a proiectului 'Librărie software open-source pentru analiza 

turbulenței și dinamicii neliniare în plasmele spațiale – ODYN' am adăugat 
componenta de configurare a notebook-ului Jupyter sub forma unui fișier ASCII, ușor 
editabil in orice editor de text de către utilizatori nefamiliarizați cu limbaje de 
programare sau cu limbajul Python, in mod particular. De asemenea, am furnizat un 
șablon care servește ca model de fișier de date pentru a oferi posibilitatea ca orice 
utilizator sa poate beneficia de metodele de analiza implementate in ODYN pentru a 
analiza date care nu provin din bazele oficiale de date ale ESA, e.g. date provenite 
din simulări numerice. Au fost implementate doua metode de analiza cu grad crescut 
de complexitate, analiza multifractala prin metoda ROMA – Rank Ordered 
Multifractal Analysis si elemente de teoria informației, mai precis estimarea 
informatiei mutuale – MI. In cadrul Intâlnirii Anuale a membrilor echipei proiectului, 
organizata la Institutul de Științe Spațiale – ISS, discuțiile au avut ca obiect central 
optimizarea si perfecționarea implementării metodelor de analiza, reprezentare 
grafica, ușurința configurării parametrilor metodelor de analiza si nu in ultimul rând, 
testarea si validarea algoritmilor de calcul implementați pana la acest moment astfel 
încât, versiunea ODYN livrata in etapa 2 de desfășurare a proiectului sa constituie 
versiunea beta a librăriei software. 

Rezultatele prevăzute pentru aceasta etapa au fost obținute cu succes si se 
reflecta in descrierile concise de mai jos: 

Furnizarea configuratorului ODYN si a template-ului pentru citirea datelor 
independente – s-a ales elaborarea unui fișier in format ASCII, foarte ușor de 



configurat, care permite interactia intre algoritmii librăriei ODYN si utilizatori ai 
pachetului de analiza ODYN care nu dețin cunoștințe de programare sau in mod 
particular a limbajului de programare Python. Template-ul de date independente este 
de asemenea un fișier ASCII, cu o structura clara si ușor de înțeles. 

Implementarea algoritmilor metodelor de analiza avansate: analiza 
multifractala: Rank-ordered Multifractal Analysis (ROMA), si elemente de teoria 
informației: informația mutuala - Mutual Information (MI). Datorita gradului înalt de 
complexitate, atât al teoriei care sta la baza acestor metode dar si din punct de 
vedere al implementării algoritmilor de calcul, a fost necesara implementarea mai 
multor functii adiacente dedicate eficientizării atât a lungimii codului cat si a timpului 
de rulare. 

Testarea si validarea versiunii beta a librăriei software de analiza de date 
satelitare - ODYN s-a făcut, in aceasta etapa, in laborator, in cadrul Întâlnirii Anuale 
organizata la Institutul de Științe Spațiale – ISS. 

Cumularea rutinelor, algoritmilor software, a datelor test si a rezultatelor 
obținute prin apelarea metodelor, descrise in acest raport, reprezintă versiunea beta 
(pre-finala) a pachetului de analiza a datelor satelitare - ODYN. 

 

 
REFERINȚE 
 
Birdsall, C. K. și Langdon, A. B.: „Plasma Physics via Computer Simulation”, Taylor and Francis 
Group, New York, 1991. 
Boyd, T. J. M. și Sanderson, J. J.: „The Physics of Plasmas”, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003. 
Chang T, Tam SWY, Wu CC, Complexity induced anisotropic bimodal intermittent turbulence in space 
plasmas, Physics of Plasmas, 11:1287–1299, 2004 
Chang, T.; Wu, C-C, Rank-ordered multifractal spectrum for intermittent fluctuations, Physical Review 
E, vol. 77, Issue 4, id. 045401, 2008 
Chang, T.; Wu, C. C.; Podesta, J.; Echim, M.; Lamy, H.; Tam, S. W. Y., ROMA (Rank-Ordered 
Multifractal Analyses) of intermittency in space plasmas - a brief tutorial review, Nonlinear Processes 
in Geophysics, Volume 17, Issue 5, 2010, pp.545-551, 2010 
Hnat, B., S. C. Chapman, G. Rowlands, N. W. Watkins, and W. M. Farrell, Finite size scaling in the solar 
wind magnetic field energy density as seen by WIND, Geophys. Res. Lett. 29, p. 1446, 
doi:10.1029/2001GL014587, 2002 
Li, W., Mutual information functions versus correlation functions, J. Stat. Phys., 60, 823 

 



ANEXA 1 – Configuratorul ODYN „CONFIG_FILE.txt” 
# This file provides the means to configure various paramaters of analysis methods 

# and the possibility to choose the data to be analysed. This is achieved simply  

# by changing the value after the '=' signs, e.g. the name of the satellite or file name 

# or replacing True with False to indicate the desired choice for boolean parameters. 

 

##################################################################################### 

'''RETRIEVE DATA TO BE ANALYZED''' 

##################################################################################### 

satellite    ='CLUSTER' # Choose the satellite data you want to analyse: CLUSTER, ULYSSES, VEX  

probe    ='C3' # Choose the probe for multi-probe satellites (e.g. CLUSTER) 

data_res    =1. # Input the resolution of data in seconds as float  

     # (measurements/second), default is 1.s 

 

##################################################################################### 

'''GLOBAL VARIABLES''' 

##################################################################################### 

flag    =9999.  # Choose flag value for missing measurements - default is 9999.  

binno    =100 # Input the number of bins for PDF and Structure  

     # Functions methods, default is 100 

choose_var_start   =0  # Choose the range of data columns to be analyzed  

choose_var_stop   =3 # (excluding the time column(s)) - first column is 0, last column is -1 

 

##################################################################################### 

'''PLOTTING AND SAVING OF THE SELECTED DATA TO BE ANALYZED''' 

##################################################################################### 

plot_data    =True # Choose whether to plot the original data and show it on the screen 

save_data_fig   =True # Choose whether to save the plot of the original data 

 

##################################################################################### 

'''SELECT DATA SUBSET / TRIM THE TIMESERIES ''' 

##################################################################################### 

trim_TS    =False # Choose whether to trim the data, if set to True you will  

     # be asked to input start and stop times in the notebook 

plot_trimmed_data   =False # Choose whether to plot the trimmed data and show it on the screen 

 

##################################################################################### 

'''DATA PRE-PROCESSING: data-gaps management - interpolate, flag erroneous data''' 

##################################################################################### 

print_flags    =False # Choose whether to print on screen flagged data 

plot_masked_data   =True  # Choose whether to plot the masked data (flag values  

     # are ignored) and show it on the screen 

save_masked_data   =True # Choose whether to save the masked data (flag values  

     # are ignored) and show it on the screen 

 

##################################################################################### 

'''PSD - COMPUTATION, PLOTTING, SAVING''' 

##################################################################################### 



compute_PSD   =False # Choose whether to compute the PSD (default is False) 

psd_window   ='hamming' # Choose window for Welch PSD: hamming, hanning, etc. 

segment_magnitude   =512 # Choose segment magnitude for Welch PSD in number of data points 

overlap_percent   =0.9 # Choose how much the segments overlap 

plot_PSD    =True # Choose whether to plot the PSDs computed for all  

     # chosen data variables (default is True) 

save_individual_PSD   =False # Choose whether to save a PSD plot for each of the  

     # chosen data variables (default is False) 

save_allinone_PSD   =True # Choose whether to save all PSD displayed on a single  

     # plot (default is True) 

 

##################################################################################### 

'''PDF AND STRUCTURE FUNCTIONS - COMPUTATION, PLOTTING, SAVING''' 

##################################################################################### 

compute_PDF   =False # Choose whether to compute the PDF (default is False) 

choose_PDF_var   =0 # Choose the variable for which PDFs will be computed -  

     # it corresponds to the data column (default is 0 which  

     # corresponds to the first data-column) 

draw_PDF    =True #  Choose whether to plot the PDFs 

draw_SF    =True #  Choose whether to plot the SF 

save_PDF    =True  # Choose whether to save the PDFs (set True only if  

     # draw_PDF is true) 

save_SF    =False # Choose whether to save the SFs (set True only if  

     # draw_PDF is true) 

rank_low    =1 # Input lowest integer value of the rank for which SFs  

     # will be computed (default is 1)    
  

rank_high    =6 # Input highest value of the rank for which SFs  

     # will be computed (default is 1)  

             

##################################################################################### 

'''ROMA - COMPUTATION, PLOTTING, SAVING''' 

##################################################################################### 

compute_ROMA   =False # Choose whether to compute the MI (default is False)  
           

choose_ROMA_var   =0 # Choose the variable for which the ROMA spectrum will  

     # be computed it corresponds to the data column  

     # (default is 0 which corresponds to the first data-column) 

scl_roma_low   =0 # Input the lowest integer value of the scale index for which  

     # ROMA method will be applied (default is 0 and represents 1st scale) 

scl_roma_high   =5 # Input the highest integer value of the scale index for which  

     # ROMA method will be applied (default is 5 and represents the 5th scale) 

scl_roma_step   =1 # Input the discretisation of the scales (default is 0) 

s_roma_low    =0. # Input the lowest value of the ROMA test indices, s 

     # (default is 0.) 

s_roma_high   =1. # Input the highest value of the ROMA test indices, s 

     # (default is 1.) 

s_roma_step   =0.05 # Input the discretisation of the ROMA test indices, s 

     # (default is 0.05)     

q_roma_low    =-2 # Input the lowest integer value of the rank for which SFs  



     # will be computed (default is -2)  

q_roma_high   =3 # Input the highest integer value of the rank for which SFs  

     # will be computed (default is 3)    

q_roma_step   =1 # Input the discretisation of the rank for which SFs  

     # will be computed (default is 1) 

ROMA_bins    =50 # Input the number of bins for ROMA PDFs calculation 

     

input_DY    =False  # Choose whether to manually input DY bins   

deltaYbins    =[[0.001,0.3],[0.3,0.6]] #If input_DY is set to True, input the  

     # limits of DY bins following the default example:  

     # [[0.001,0.3],[0.3,0.6], etc] 

draw_ROMA    =True # Choose whether to plot ROMA spectrum      

save_ROMA    =True #  Choose whether to save ROMA spectrum   
      

     

##################################################################################### 

'''MUTUAL INFORMATION - COMPUTATION, PLOTTING, SAVING''' 

##################################################################################### 

compute_MI    =True # Choose whether to compute the MI (default is False) 

choose_MI_var   =0 # Choose the variable for which PDFs will be computed -  

     # it corresponds to the data column (default is 0 which  

     # corresponds to the first data-column) 

MI_bins    =10 # Input the number of bins for joint and marginal  

     # probability distributions 

compute_Baseline   =False # Choose whether to estimate a baseline MI by randomising  

     # (scrambling) the original data 

number_of_scrambles   =2 # Input the number of data randomisations 

draw_MI    =True # Choose whether to plot the MI 

save_MI    =True #  Choose whether to save the MI 

 
  



Anexa 2 – Fișierul șablon „USER_DATA_TEMPLATE.txt” 
 
# ******************************************* 

# TEMPLATE FILE for USER-DEFINED DATA 

# Data description MUST be placed within this HEADER area! 

# [see SAMPLE.txt file for an EXAMPLE] 

# TEXT FILE STRUCTURE: 

# No. of lines = no. of data points   

# Col. 1: time [sec.] - ALWAYS! 

# Col. 2: time-dependent variable 1 (e.g. Bx component of the magnetic field) 

# Col. 3: time-dependent variable 2 (e.g. By component of the magnetic field) 

# Col. n: time-dependent variable N (e.g. Bz component of the magnetic field) 

# Horizontal separator: TAB 

# ******************************************* 

t_1 var1_1 var2_1 varN_1 

t_2 var1_2 var2_2 varN_2 

t_3 var1_3 var2_3 varN_3 

t_4 var1_4 var2_4 varN_4 

t_5 var1_5 var2_5 varN_5 

... ... ... ... 



 

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) 

30% 

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 

 


