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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 III / Versiunea finala a ODYN - pachet de analiza a turbulentei 
din date satelitare – cu opțiuni de configurare si automatizare 

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

structurate mai detaliat, după cum urmează: 

1. Definitivarea componentei de configurare a unor parametri cheie ai 
metodelor de analiza implementate in ODYN  

2. Finalizarea implementării algoritmilor corespunzători unor metode avansate 
de analiza de date satelitare 
3. Finalizarea componentei de automatizare a metodelor de analiza incluse in 
pachetul de analiza ODYN. 
 

4. Rezultate planificate etapa 

Rezultatele planificate pentru etapa 3 consta in: 1) versiunea finala a 
Configuratorului ODYN, fișier de tip 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 cu funcții de partiție 3) versiunea finala a 
notebook-ului Jupyter care permite analiza automata a unei întregi colecții de date 
satelitare fie prin toate metodele de analiza puse la dispoziția utilizatorului in ODYN 



fie prin aplicarea selectiva a metodelor indicate de utilizator. 

5. RST - raport științific si tehnic in extenso 
5.I) Rezumatul etapei 
În etapa III a proiectului ODYN am elaborat versiunea finală a pachetului de 

analiza de date satelitare ai cărui algoritmi de calcul au fost dezvoltați în limbajul de 
programare Python. In aceasta etapa am pus la dispoziția utilizatorului varianta 
finala a Configuratorului ODYN: „CONFIG_FILE.txt”: fișier ASCII foarte ușor de citit 
si editat prin intermediul căruia parametrii cheie ai metodelor de analiza 
implementate in ODYN pot fi configurați de utilizator. 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 finala a librăriei ODYN 
include un nou notebook Jupyter care permite rularea automata, fie a tuturor fie a 
unei selecții de metode, asupra unui întreg set de date preselectat. 

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, analiza multifractala cu metoda 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, metode implementate in 
etapele I si II, in versiunea finală a librăriei ODYN am adăugat analiza multifractala 
cu funcții de partiție. La momentul actual nu cunoaștem alți algoritmi disponibili care 
implementează aceasta metoda de determinare a gradului de multifractalitate. 

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 am finalizat componenta de analiza automatizata. Aceasta 
se realizeaza prin intermediul unui nou notebook Jupyter, denumit sugestiv 
„ODYN_Automatic.ipynb”. Acesta permite rularea automata a tuturor metodelor de 
analiza implementate in ODYN asupra unei colectii de fisiere de date de input. 
Utilizatorul poate ajusta parametrii metodelor de analiza fie prin intermediul 
Configuratorului ODYN fie direct in notebook. De asemenea, se ofera posibilitatea 
de executare selectiva a metodelor de analiza dorite. 

In aceasta etapa, funcționarea versiunii finale a pachetului de analiza ODYN a 
fost testata și validata atat in laborator de către membrii echipei cat si de utilizatori 
independenti. Produsele grafice si anexele incluse in acest raport, precum si 



rezultatele incluse in directorul „Results” al librariei ODYN 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 după cum urmează: 

1. Definitivarea componentei de configurare a unor parametri cheie ai 
metodelor de analiza implementate in ODYN  

2. Finalizarea implementarii algoritmilor corespunzători unor metode avansate 
de analiza de date satelitare 
3. Finalizarea componentei de automatizare a metodelor de analiza incluse in 
pachetul de analiza ODYN. 

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

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

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/ 

precum si de pe platforma GitHub: 

https://github.com/eliteodorescu/ODYN. 
Pentru ușurința utilizării, ODYN este organizat sub forma de colecție de sub-

directoare cu rol bine definit, descrise mai jos: 

1. - sub-directorul 'AnalysisMethods' – 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. In etapa III am adaugat noi metode 
avansate de analiza de date: wavelets si analiza multifractala cu functii de 
partitie. 

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. In etapa III a fost creat sub-directorul „AUTOMATIC” in care se 
poate adauga o colectie de fisiere ce poate fi analizata automat (intr-o singura 
rulare) cu toate metodele de analiza puse la dispozitia utilizatorului in 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'. In etapa III a fost dezvoltat si finalizat notebook-
ul „ODYN_Automatic.ipynb” care permite rularea automata a tuturor 
metodelor de analiza (sau a unei selectii de metode) asupra mai multor fisiere 
de date, printr-o singura comanda de executie. La momentul actual nu 
cunoastem alte librarii software care sa asigure aceasta utilitate. 

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. Adaugarea aceastei componente a fost initiata in etapa 
II iar in etapa III a fost definitivat Configuratorul ODYN. 

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

Rezultatele planificate pentru etapa 3 si gradul de realizare sunt detaliate mai jos: 

1) Versiunea finala a Configuratorului ODYN, fisier de tip 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. 

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 definitivat Configuratorul ODYN prin adaugarea 
parametrilor de configurare a noilor metode de analiza implementate. 

2) Furnizarea unei colecții de algoritmi Python care implementează metode 
avansate de analiza dedicate studiului turbulentei si dinamicii neliniare: 
analiza multifractala cu functii de partitie. Acesta rutina se apelează după 
nomenclatura astfel: 

- PartitionFunctions () – acest algoritm software implementează o metoda de 
analiza multifractala care permite determinarea spectrului f(a) in baza caruia, prin fit 
cu diverse modele multifractale, se poate determina gradul de multifractalitate al 
fluctuatiilor analizate. Nu cunoaștem o alta implementare a acestui algoritm pusa la 
dispoziția utilizatorilor. 

3)  Versiunea finala a notebook-ului Jupyter care permite analiza 
automata a unei intregi colectii de date satelitare fie prin toate metodele de analiza 
puse la dispozitia utilizatorului in ODYN fie prin aplicarea selectiva a metodelor 
indicate de utilizator. 

Componenta de automatizare consta in principal din notebook-ul Jupyter 
dedicat: „ODYN_Automatic.ipynb”. Pentru a definitiva aceasta utilitate a librariei, a 
fost necesara adaugarea de algoritmi de citire a datelor ajustati si optimizati pentru a 
ingera un numar oarecare de fisiere de date furnizate de utilizator in sub-directorul 
de date dedicat: „/Data/AUTOMATIC/”, precum si reorganizarea notebook-ului initial 
astfel incat algoritmii de preprocesare si standardizare a datelor si algoritmii tuturor 
metodelor de analiza implementate in ODYN sa poata fi apelati secvential pentru 
analiza fiecarui fisier de date furnizat. Pentru salvarea rezultatelor analizei automate 
s-a creat, de asemenea, un sub-director dedicat: /Results/AUTOMATIC/ pentru a 
asigura utilizatorului o metoda de a tine usor evidenta rezultatelor obtinute in acest 
mod. 

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

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

Configuratorul ODYN – „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. Utilizatorul poate modifica, cu editorul de text preferat, o gama 
semnificativa de parametri. Din acest motiv, pentru navigarea facila in configurator, 
parametrii au fost grupați in seturi aferente unui scop comun si indicați cu etichete 
vizuale care corespund preambulului din celulele notebook-ul Jupyter. 

Configuratorul este structurat pe coloane:	 prima coloana conține numele 
parametrilor care pot fi modificați si care sunt identificatori ai variabilelor din algoritmii 
software, a doua coloana conține valorile parametrilor: booleene (True sau False), 
string: ‚hamming’, sau valori numerice întregi sau reale, iar a treia coloana conține 
descrieri succinte ale parametrilor care pot fi modificați. Descrierea in-extenso a 
configuratorului este redactata in etapa II.  

In aceasta etapa, am adaugat in configuratorul ODYN setul de parametri 
aferent metodei de analiza multifractale cu functii de partitie, exemplificati mai jos: 

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

'''PARTITION FUNCTIONS - COMPUTATION, PLOTTING, SAVING''' 

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

compute_PF  =True # Choose whether to compute PARTITION FUNCTIONS (PF) 

    # (default is False) 

choose_PF_var  =0 # Choose the variable for which PFs will be computed -  

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

    # corresponds to the first data-column) 

draw_PF   =True #  Choose whether to plot the PFs 

save_PF   =False # Choose whether to save the PFs (set True only if  

    # draw_PF is true) 

rank_low   =-4 # Input lowest integer value of the rank for which PFs  

   # will be computed (default is -4) 

rank_high   =5 # Input highest value of the rank for which PFs  

    # will be computed (default is 5)  

rank_discretisation  =0.5 # Input the discretisation of q (default is 0.5) 

scl_low   =1 # Input lowest index (integer value) of the scale 

    # for which a linear regression will be performed on PFs   

scl_high   =11 # Input highest index (integer value) of the scale 

    # for which a linear regression will be performed on PFs 

Prin paramatrii de mai sus, utilizatorul poate alege sa ruleze metoda de 
analiza mutifractala cu functii de partitie, variabila de analizat, reprezintarea grafica 
si salvarea rezultatelor, valorile momentelor si discretizarea pentru care se 
calculeaza functiile de partitie, intervalul de scale pe care se efectueaza fitul liniar al 
functiilor de partitie. 

5.III.2 Descrierea metodelor avansate de analiza 



In etapa a III-a de desfășurare a proiectului ODYN, am implementat algoritmul 
de calcul aferent analizei multifractale cu funcții de partiție. Algoritmul care executa 
pașii corespunzători calculelor specifice acestei metode de analiza este: 
PartitionFunctions() - care permite determinarea spectrului multifractal f(a) in baza 
caruia se poate determina, prin fit cu diverse modele teoretice, gradul de 
multifractalitate al fluctuațiilor câmpului analizat. 

Teoria multifractalilor ne permite sa intelegem intuitiv procesele multiplicative si 
intermitente, asa cum sunt fenomenele turbulente (e.g. Wawrzaszek & Macek, 
2010). Ca o extensie a fractalilor, multifractalii pot fi vazuti ca obiecte care prezinta 
diverse self-similaritati la diverse scale si care sunt descrisi de un numar infinit de 
dimensiuni generalizate Dq, (Halsey et al., 1986) si de spectrul multifractal f(a), 
indicat in Fig. 1 (Ott, 1993).  

 

Figura 1 Exemplificarea spectrului multifractal f(a) 

Marimea amax - amin reprezinta masura (multifractala) a intermitentei (Macek & 
Wawrzaszek, 2009). Dimensiunile generalizate Dq sunt calculate ca functie de un 
indice continuu, q, unde -µ<q<µ (Grassberger & Procaccia, 1983; Hentschel & 
Procaccia, 1983). O descriere alternative poate fi formulata folosind spectrul 
multifractal f(a) ce descrie singularitatile care apar in masura de probabilitate 
considerata si care este atribuita diferitelor regiuni ale spatiului fazelor unui system 
dinamic. Ambele functii, f(a) si Dq contin aceeasi informatie despre caracterul 
multifractal. Cu toate acestea, spectrul multifractal este mai usor de interpretat 
teoretic prin compararea rezultatelor experimentale cu diverse modele teoretice. 
Pentru a estima spectrul multifractal din date experimentale apelam la tehnica 
functiilor de partitie, descrisa in continuare. 

In contextul analizei multifractale, se pot construi diferite masuri pentru a 
studia diverse efecte si pentru a descrie procesele fizice din datele considerate 
(Meneveau & Sreenivasan, 1991; Wawrzaszek & Macek, 2010). In analiza 
multifractala cu functii de partitie implementata in ODYN, construim masura 



multifractala (Mandelbrot, 1989) definitaa pe baza primului moment al seriilor 
incremenatale ale seriei de fluctuatii, acesta reprezentand si primul pas al analizei: 

1) Definim masura incrementala: 
𝛿𝜇# = %𝐵'𝑡# + 𝛿* − 𝐵'𝑡#*% 

2) Divizam intervalul total T intr-un numar de segmente egal cu M=T/l, unde 
l=kd, fiecare segment de lungime l corespunzand unui vortex de aceasta 
dimensiune, si calculam o noua masura normalizata dependenta de scala:  

𝜇,(𝑙) = 0 𝜇#/𝜇	
,3

#4(,56)376

					𝑤𝑖𝑡ℎ							𝜇 =0𝛿𝜇#

;

#46

 

In acest fel, asociem fiecarui vortex, i, din cascada turbulenta 
probabilitatea definita mai sus: probabilitatea ca o parte din fluctuatii sa fie 
transferate vortexului cu dimensiunea l.  

3) Presupunem ca fiecare astfel de masura variaza cu scala l in aceeasi 
maniera: ca o lege putere, l a. Si construim momentul de ordin q al 
probabilitatilor, cunoscute ca “functii de partitie” (Macek & Szczepaniak 
2008): 

𝜒(𝑞, 𝑙) = 0𝜇,
?(𝑙)

@

,46

 

4) Cautam comportamentul dominat al c(q,l) caracterizat de o lege putere in 
functie de l cu exponentul t(q), l t(q), pentru l mici, prin fituri liniare in 
domeniul de scale ales. Alegerea domeniul de scalare trebuie facuta cu 
precautie pentru ca afecteaza puternic spectrul multifractal. In general, 
pentru fiecare moment q, t(q) este un numar diferit care caracterizeaza 
comportamentul fractal al subsetului de fluctuatii, care domina scalarea 
(singulara) a momentului respectiv. Reprezentarea grafica a functiilor de 
partitie alaturi de seria temporala analizate si distributia exponentilor t(q) 
determinati din fiturile liniare sunt reprezentate in Figura 2 si reprezinta 
unul dintre obiectele returnate prin apelarea functiei “PartitionFunctions()”. 
Ultimul pas presupune determinarea spectrului de dimensiuni generalizate 
(reprezentat grafic de asemenea in Figura 2): 

𝐷? =
1

𝑞 − 1 𝜏(𝑞) 

si a spectrului multifractal (prin transformarea Legendre):  

𝛼(𝑞) =
𝑑
𝑑𝑞

[𝜏(𝑞)] 

𝑓'𝛼(𝑞)* = 𝑞𝛼(𝑞) − 𝜏(𝑞) 

Spectrul multifractal f(a), alaturi de seria temporala a fluctuatiilor analizate, 
este reprezentat grafic in Figura 3. 

 



 
Figura 2 Produs grafic obținut in urma rulării algoritmului metodei „PartitionFunctions”: fluctuatiile 

originale analizate, sus, functiile de partitie vs. t, mijloc, tq vs. q, stânga jos si Dq vs. q, dreapta jos. 

 
Figura 3 Produs grafic obținut in urma rulării algoritmului metodei „PartitionFunctions()”: seria 

temporala analizata, sus, spectrul multifractal f(a) vs. a jos: spectrul calculat din date experimentale, 
linia punctata, spectrul estimat cu „p-model”, linia rosie continua. 

Funcția PartitionFunctions() 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), frecventa 
datelor analizate, un sir de numere întregi care reprezintă valorile momentelor PDF 



(i.e. rang), scalele temporale/spațiale pentru care se calculează functiile de partitie, 
valorile capetelor intervalului de scale pentru care se realizeaza fitul liniar al functiilor 
de partitie. De asemenea, rangul, scalele si intervalul de scale pentru fit pot fi 
modificate de utilizator, fie in notebook-ul Jupyter cat si in configuratorul ODYN. 
Parametrii returnati prin apelarea functiei sunt: functiile de partitie, panta dreptei de 
fit (i.e. tq) si amplitudinea, Dq, a, spectrul mutifractal f(a), a determinat cu p-model si 
spectrul multifractal f(a) determinat cu p-model. In reprezentarea grafica sunt redate 
toate obiectele mentionate mai sus, aceasta fiind posibila prin intermediul funcției 
dedicate DRAW_PF(). 

Functia DRAW_PF() are ca argumente toate obiectele returnate de funcția 
PartitionFunctions() si returnează doua figuri care înglobează secvențial toți pașii 
aplicării analizei multifractale cu functii de partitie, culminând cu obținerea spectrului 
multifractal f(a). Acestea sunt exemplificate in Figurile 2 si 3. 

5.III.3 Descrierea componentei de automatizare a metodelor de analiza 

Componenta de automatizare este inglobata intr-un notebook Jupyter dedicat: 
„ODYN_Automatic.ipynb” si inglobeaza toate metodele de analiza implementate in 
ODYN. Pentru optimizarea algoritmilor corespunzatori a fost, in primul rand, 
necesara ajustarea metodelor de citire a datelor experimentale. S-au adaugat rutine 
care sa permita citirea secventiala a unei colectii de fisiere de date experimentale, 
evident apartinand aceleiasi misiuni si experiment. Pentru usurinta utilizatorului, s-a 
adaugat un nou director in folderul „Data”, intitulat „AUTOMATIC”, unde utilizatorul 
poate adauga fisierele pe care doreste sa le analizeze secvential. Ramane valabila 
posibilitatea ca utilizatorul sa citeasca fisierele dintr-o locatie specificata in mod 
corespunzator la initializarea algoritmilor de calcul. 

Odata aleasa colectia de fisiere, utilizatorul poate opta sa ruleze toate 
metodele de analiza implementate in ODYN setand valoarea „True” pentru 
variabilele care controleaza rularea fiecarei analize in parte: aceasta actiune poate fi 
efectuata fie direct in notebook fie in Configratorul ODYN, asa cum este descris 
pentru analizele individuale. O functionalitate care merita subliniata este aceea ca, 
prin intermediul acelorasi variabile, utilizatorul poate opta sa ruleze doar una sau 
anumite metode de analiza de interes asupra colectiei de fisiere de date. 

Dupa stiinta noastra, niciun alt software pus la dispozitia publicului (gratuit sau 
nu), nu incorporeaza o astfel de facilitate. 

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

S-a investit efort pentru testarea si validarea metodelor de analiza, a 
componentei de configurare precum si a componentei de automatizare atat in 
laborator prin numeroase discuții si schimb de idei intre membrii echipei proiectului 
cat si prin interactie cu utilizatori independenti care au avut sugestii (care au fost 
sarguincios luate in considerare) privind in special componenta de configurare a 
parametrilor metodelor de analiza si a algoritmilor de citire a datelor sau modul de 
salvare a rezultatelor. Astfel, versiunea ODYN livrata in etapa 3 de desfășurare a 
proiectului constituie versiunea finala 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/ 

si de pe platforma Github: 

https://github.com/eliteodorescu/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 a III-a proiectului 'Librărie software open-source pentru analiza 

turbulenței și dinamicii neliniare în plasmele spațiale – ODYN' am finalizat 
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. A fost finalizata suita de 
metode de analiza propuse prin implementarea metodei de analiza cu grad crescut 
de complexitate: analiza multifractala cu functii de partitie, prima implementare 
disponibila a acestei metode intr-o librarie software, dupa stiinta noastra. De 
asemenea, a fost adaugata componenta de automatizare a metodelor de analiza 
implementate in libraria software care permite analiza cu toata suita de metode de 
analiza a unei colectii de fisiere de date (in special de mari dimensiuni). Nu 
cunoastem alt produs software care sa includa aceasta utilitate. Astfel, versiunea 
ODYN livrata in etapa 3 de desfășurare a proiectului constituie versiunea finala a 
librăriei software. 

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

Furnizarea versiunii finale a configuratorului ODYN – s-a finalizat elaborarea 
fișierului ASCII „Config_File.txt”, foarte ușor de configurat, care permite interactia 
intre algoritmii librăriei ODYN si utilizatori ai pachetului de analiza ODYN (in special) 
care nu dețin cunoștințe de programare sau in mod particular a limbajului de 
programare Python prin adaugarea setului de parametri ajustabili corespunzători noii 
metode de analiza implementate in aceasta etapa. 



Implementarea algoritmilor metodelor de analiza avansate: analiza 
multifractala cu functii de partitie. Aceasta metoda cu grad înalt de complexitate, atât 
din punct de vedere teoretic cat si din cel al implementării algoritmilor de calcul 
furnizeaza rezultate care trebuie interpretate cu precautie si in cunostinta de cauza. 
Este cunoscut faptul ca rezultatele sunt puternic influentate de alegerea a-priori a 
unora dintre parametri, e.g. intervalul de scale ales, astfel ca sugeram ca utilizatorul 
sa inteleaga temeinic detaliile acestei metode si semnificatia parametrilor ajustabili. 

Furnizarea versiunii finale a componentei de analiza automata: s-a elaborat 
versiunea finala a notebook-ului Jupyter dedicat: „ODYN_Automatic.ipynb” care 
permite analiza automata a unei intregi colectii de date satelitare fie apelând toate 
metodele de analiza puse la dispozitia utilizatorului prin intermediul librăriei ODYN fie 
prin aplicarea selectiva a metodelor indicate de utilizator (direct in notebook sau in 
Configuratorul ODYN). 

Testarea si validarea versiunii finale a librăriei software de analiza de date 
satelitare - ODYN s-a făcut, in aceasta etapa, atât in laborator cat si de către 
utilizatori independenți. 

ODYN a fost adus in atenția potențialilor utilizatori prin diverse acțiuni de 
diseminare, printre cele mai însemnate fiind prezentarea librăriei printr-o 
comunicare: E. Teodorescu, M. Echim, C. Negrea, ODYN - Open-source software 
analysis tool to investigate space plasma turbulence and nonlinear DYNamics, la 
European Geosciences Union – EGU, Vienna, Austria, aprilie 2019, intocmirea unui 
raport tehnic cu acelasi titlu submis la Journal of Geophysical Reseach (Iunie 2019) 
sau indirect in cadrul mai multor acțiuni de popularizare a științelor, in special, a 
științei spațiului, e.g.: Noaptea Cercetătorilor (2018), Programul Școala Altfel (2018, 
2019), Cu mic cu mare...prin Univers (2018), Facultatea de Fizica de la A la Z 
(2019), Astrofest (2018, 2019). 

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

28% 

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 

 


