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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 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: 

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 finala 
4. Obiective specifice detaliate: 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt structurate dupa cum urmeaza: 
1. Implementarea algoritmilor pentru citirea, pre-procesarea si vizualizarea 
datelor satelitare 
2. Implementarea si optimizarea unei game largi de metode clasice si 
avansate de analiza dedicate studiului turbulentei in plasmele spatiale 

3. Definitivarea 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  

4. Organizarea Annual Meeting pentru monitorizarea progresului activităților 
din ODYN. Testare preliminara, in laborator, a pachetului de analiza ODYN. 
5. Finalizarea componentei de automatizare a metodelor de analiza incluse in 
pachetul de analiza ODYN. 
 
 

5. Rezultate planificate  

Rezultatele planificate pentru proiectul de fata sunt: 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, 4) 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, 5) 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), 6) 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, 7) 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, 
8) o colecție de algoritmi Python care implementează metode avansate de analiza 
dedicate studiului turbulentei si dinamicii neliniare: analiza multifractala cu functii de 
partitie 9) 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. 

 
 

6. RST - raport stiintific si tehnic in extenso 
I) Rezumat 
 
În cadrul proiectului ODYN am elaborat un pachet de analiza de date 

satelitare ai cărui algoritmi de calcul au fost dezvoltați în limbajul de programare 
Python. 

Funcționarea librariei a fost testata și validata pe trei sisteme de operare 
diferite: Linux (Ubuntu), Mac OS X și Windows (partial), instrucțiunile de instalare ale 
pachetelor necesare functionarii algoritmilor pentru sistemele de operare mentionate 
fiind amanuntit detaliate. 

Alaturi de metode de citire si pre-procesare a datelor satelitare de câmp 
magnetic masurate de diverse probe spatiale, e.g. Venus Express, Ulysses, Cluster, 
versiunea finala a librariei ODYN include metode de analiza clasice, e.g. densitatea 
de putere spectrala – PSD, distribuția de densitate de probabilitate, PDF, metode 
avansate, e.g. momentele PDF – funcțiile structura, metode de analiza cu grad înalt 
de complexitate: analiza multifractala cu functii de partitie (la momentul actual nu 
cunoastem alti algoritmi disponibili care implementează aceasta metoda de 
determinare a gradului de multifractalitate), 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. 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. 

Libraria  include si Configuratorul ODYN: „CONFIG_FILE.txt”: fișier ASCII 
foarte ușor de citit si editat prin intermediul caruia parametrii cheie ai metodelor de 
analiza implementate in ODYN pot fi configurati 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.  

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. 

Un alt element de noutatate al pachetului de analiza ODYN il reprezinta 
componenta de analiza automatizata. Aceasta se rezuma la un nou notebook 
Jupyter, denumit „ODYN_Automatic.ipynb” care 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. 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. 

 
 
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 Structura pachetului de analiza ODYN 
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. 

 



II.2 Instrucțiuni de instalare a librariei ODYN 

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 descarcarea 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/ 

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/ 

Testarea pachetului sofware ODYN a fost efectuata pe trei sisteme de 
operare diferite: Ubuntu (Linux), MacOS X și Windows.  

II.3 Notebook Jupyter dedicat librariei ODYN: descriere, lansare si 
structura 

In notebook-ul Jupyter inclus în ODYN, utilizatorul poate alege sa apeleze 
oricare dintre algoritmii metodelor de analiza implementate in pachetul 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.  

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'.  

In Fig. 3 (ANEXA - Figuri) este exemplificata o serie de comenzi care apartin 
unei celule individuale dedicata pre-procesarii datelor.  

 

II.4 Descrierea functionalitatilor pachetului de analiza ODYN in contextul 
rezultatelor planificate si a gradului de realizare a obiectivelor 

Rezultatele planificate in proiectul ODYN 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), un exemplu 
de reprezentare grafica a unei serii temporale este redata in Fig. 4 (ANEXA - Figuri)  

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). 



- 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, de la clasice la avansate, 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, e.g Fig. 5 (ANEXA - Figuri) 

- 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, e.g Fig. 6 si Fig. 7 
(ANEXA - Figuri) 

- ROMA() – acest algoritm software implementează o metoda de analiza 
multifractala cunoscuta in comunitatea științifică sub denumirea de Rank-Ordered 
Multifractal Analysis, e.g. Fig. 8 si Fig. 9 (ANEXA - Figuri). 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. 

- 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, e.g. Fig. 10 si Fig. 11 (ANEXA - Figuri). Nu cunoaștem o alta 
implementare a acestui algoritm pusa la dispoziția utilizatorilor.  

3) 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. 

3.1) Componenta de configurare 

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”, 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. 

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 prin sintagma: 

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

3.2) Fișierului șablon („USER_DATA_TEMPLATE.txt”) 

În cadrul proiectului 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.  

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). 

4) Componenta de automatizare: notebook 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. Ramane valabila posibilitatea ca utilizatorul sa 
citeasca fisierele dintr-o locatie specificata in mod corespunzator la initializarea 
algoritmilor de calcul. 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. 

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 nu incorporeaza o astfel 
de facilitate. 

5) Organizarea Annual Meeting pentru monitorizarea progresului activităților 
prevăzute in proiectul ODYN. Testarea si validarea 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 sa testam „in-situ” librăria ODYN, sa propunem 
îmbunătățiri asupra tuturor funcționalităților librăriei ODYN si sa validam versiunea 
beta a librăriei ODYN.  

Testarea si validarea metodelor de analiza, a componentei de configurare 
precum si a componentei de automatizare a avut loc atat in laborator cat si prin 
interactie cu utilizatori independenti care au avut sugestii privind in special 
componenta de configurare a parametrilor metodelor de analiza si a algoritmilor de 
citire a datelor sau modul de salvare a rezultatelor.  

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

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 
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 proiectul 'Librărie software open-source pentru analiza turbulenței și 

dinamicii neliniare în plasmele spațiale – ODYN' am dezvoltat un pachet de analiza a 
datelor satelitare care include o gama larga de metode de analiza frecvent folosite in 
analiza datelor experimenale masurate in-situ de misiuni satelitare ale Agentiei 
Spatiale Europene (ESA): analiza spectrala, analiza statistica, multifractali sau teoria 
informatiei. Subliniem cateva caracteristici care recomanda pachetul de analiza 
ODYN: metodele de citire a datelor satelitare regasite in arhivele ESA, modulul de 
pre-procesare a datelor, modulul de reprezentare grafica a datelor analizate, 
componenta de configurare a parametrilor metodelor de analiza implementate in 
ODYN - Configuratorul ODYN, simplu de modificat in orice editor de text de către 
utilizatori nefamiliarizați cu limbaje de programare sau cu limbajul Python, in mod 
particular; suita de metode de analiza propuse si nu in ultimul rand, 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 continuare descriem pe scurt caracteristicile librariei ODYN: 

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 – calcularea densitatii de 
putere spectrala (Power Spectral Density – PSD) si 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, analiza multifractala: Rank-ordered Multifractal Analysis 
(ROMA), si elemente de teoria informației: informația mutuala - Mutual Information 
(MI), analiza multifractala cu functii de partitie, prima implementare disponibila a 
acestei metode intr-o librarie software, dupa stiinta noastra. 



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. 

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). Nu cunoastem alt produs software care sa includa aceasta utilitate. 

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. 

Activitati de diseminare: in vederea creșterii impactului socio-economic al 
proiectului ODYN, am derulat în cadrul proiectului activități de diseminare a tematicii 
plasmelor spațiale. Am vizat potentiali utilizatori din domeniul plasmelor spatiale sau 
domenii conexe prin prezentarea librăriei la European Geosciences Union – EGU, 
Vienna, Austria, aprilie 2019: E. Teodorescu, M. Echim, C. Negrea, ODYN - Open-
source software analysis tool to investigate space plasma turbulence and nonlinear 
DYNamics, sau prin intocmirea unui raport tehnic cu acelasi titlu submis la Journal of 
Geophysical Reseach (Iunie 2019). Pentru a creste vizibilitatea librariei in randul 
celor interesati de astfel de instrumente de analiza, libraria ODYN este pusa la 
dispozitia utilizatorilor si pe GitHub: cea mai mare platforma globala de dezvoltare de 
software (https://github.com/eliteodorescu/ODYN). De asemenea, am 
participat la un numar mare de actiuni de popularizare a științelor, in special, a 
științei spațiului, către publicul larg 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). În acest scop, am utilizat 
experimentul Planeterrella1 drept instrument principal de popularizare, dat fiind că 
acest dispozitiv are un puternic impact în rândul populației. Planeterrella (Lilensten et 
al., 2009, 2013) este un dispozitiv experimental care permite vizualizarea, în condiții 
de laborator, a unor emisii luminoase de tipul aurorelor polare ce se formează în 
ionosfera Pământului, dar și a altor elemente specifice sistemului vânt solar – 
magnetosferă – ionosferă. La data de 25 mai 2019, experimentul a fost prezentat cu 
succes la „Festivalul de Astronomie și Explorare Spațială – Astrofest 2019” în 
București și a stârnit un mare interes în rândul participanților din toate categoriile de 
vârstă. Cu această ocazie, au fost prezentate diverse elemente caracteristice 
plasmelor spațiale, elemente vizate și în cadrul proiectului ODYN. 

                                                             
1 http://www.spacescience.ro/sites/planeterrella/  



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. 

 



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 



 
Figura 8 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 9 Produs grafic obținut in urma rulării algoritmului metodei ROMA: seria temporala analizata, 

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



 
Figura 10 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 11 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. 

 



 

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) 

100 % 

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 
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