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Obiective generale

In cadrul proiectului FP7 „Solar system plasma Turbulence: Observations, inteRmittency and
Multifractals-  STORM”,  Contract  („Grant  Agreement”)  al  Comisiei  Europene  numarul  313038,
Institutul de Stiinte Spatiale are responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea unei biblioteci care să
cumuleze un număr maximal de metode de analiză neliniară. Această bibliotecă este dezvoltată atît



pentru a servi atingerii obiectivelor științifice ale proiectului FP7 STORM cît și într-un sens mai larg,
pentru a răspunde unei necesități a comunității științelor spațiale. Biblioteca pentru analiza neliniară a
datelor  trebuie  sa  implementeze  o  ierarhie  de  algoritmi,  de  la  simplu  la  avansat,  care  sa  permita
utilizatorului sa abordeze studiul turbulentei din date experimentale cu un pachet complet de metode.
Bibilioteca  va  implementa  analize  destinate  Densității  Spectrale  de  Putere  (PSD),  functiilor  de
distributie de probabilitate (PDF), mono- si multifractalilor, analizei wavelet pentru evaluarea calitativă
și cantitativă a intermitenței. În acest raport descriem progresele făcute în această direcție: dezvoltarea
versiunii beta a librariei software pentru calcularea PSD si PDF intr-un limbaj comun de programare, in
cazul de fata MATLAB.

Obiectivele fazei de executie

 1.  Dezvoltarea  interfetei  grafice  INA  (Integrated  Nonlinear  Analysis  library)  si
implementarea unor metode de analiza specifice studiului masuratorilor satelitare

 2. Dezvoltarea unei metode semi-automate de transfer si analiza a datelor provenite de
la cvadrupletul de sateliti CLUSTER

Rezumatul fazei

In acest proiect investigam turbulenta in plasma din sistemul solar prin analiza datelor satelitare
existente in bazele de date ale Agentiei Spatiale Europene (ESA) si NASA. Studiem date de camp
electromagnetic si de plasma provenite de la trei  sateliti  ESA, Ulysses,  Venus Express si cvartetul
CLUSTER, adaugand intr-un mod coerent date de la alte misiuni ESA precum Giotto si Rosetta sau
NASA: THEMIS, Cassini sau Mars Global Surveyor. Complementar bazelor de date satelitare, studiem
fluctuatii ale indicilor geomagnetici observati la sol. Cantitatea mare de date colectata in ultimii ani de
sondele spatiale necesita aplicarea unor metode avansate pentru descrierea datelor si intelegerea lor
fizica. Alaturi de volumul insemnat, un alt factor care ingreuneaza analiza datelor de plasma spatiala
este complexitatea acestora. Se cunoaste ca plasmele astrofizice sunt sisteme complexe care se extind
pe un domeniu mare de scale si ca sunt guvernate de efecte neliniare puternice. In cadrul proiectului
STORM ne propunem sa identificam tehnici capabile sa calculeze marimi simple si robuste care sa
descrie variabilitatea inerenta datelor de plasma spatiala.

In cadrul  proiectului  se  dezvolta  mai  multe  metode avansate  de analiza care vor fi  incluse
intr-un  pachet  software  capabil  sa  extraga  informatia  ‚ascunsa’ in  datele  satelitare.  Vom cauta  sa
analizam cu precadere acele elemente care ne permit sa avansam in intelegerea dinamicii si caracterului
multi-scala  a  turbulenței  plasmelor  din  sistemul  solar.  Interpretarea  rezultatelor  acestor  metode  de
analiză va furniza informații noi despre transferul turbulent si disiparea energiei, invarianta de scală si
intermitenta fluctuațiilor din plasmele sistemului solar.

Pasul  premergator  investigarii  turbulentei,  intermitentei  si  multifractalilor  este  dedicat
dezvoltarii si compilarii unei librarii software care cumuleaza mai multe tehnici de analiza neliniară.

Un prim set de programe inclus in aceasta librarie este destinat calculului densității spectrale de
putere (PSD – Power Spectral Density), al functiilor de distributie de probabilitate (PDF – Probability
Distribution Functions) si al momentelor acestora pentru orice serie temporala. In acest raport detaliem
functionalitatea interfetei grafice dezvoltate in limbajul de programare MATLAB si a metodelor de
analiza  implementate  pana la  acest  moment:  analiza PSD si  Spectrograma.  Alegerea  MATLAB ca
limbaj  de  programare  are  ca  fundament  capacitatea  acestei  solutii  software  de a  construi  interfete
grafice ale caror avantaje sunt importante pentru analiza datelor spatiale.



Libraria de programe este deservita de o interfata grafica intuitiva care permite utilizarea unor
metode complexe de analiza intr-un cadru logic si adecvat studiului turbulentei, exemplificata in Figura
1. Ferestrele si butoanele grafice deschid calea directa si rapida spre analiza semnalului selectat de
utilizator si extragerea unor parametri cheie pentru descrierea turbulentei intermitente. Nu ne propunem
sa insistam asupra detaliilor tehnice legate de structura sau continutul codurilor ci pe produsul final,
accesibil utilizatorului, interfata grafica: Integrated Nonlinear Analysis library – INA. In acest raport
aratam cum se interogheaza bazele de date ale misiunilor ESA selectate in STORM, cum se realizeaza
incarcarea fisierelor de date dar si modul de implementare a algoritmului Welch pentru calculul PSD. 

Un al  doilea obiectiv  al  acestui  studiu  este  explorarea  posibilității  de a  dezvolta  o  metodă
semi-automată de transfer și analiză a datelor satelitare furnizate de satelitii CLUSTER, complementar
celui deja dezvoltat in Matlab, intr-un limbaj de programare tip open source, in cazul de fata Python,
bazat pe pachete de analiza dezvoltate de centre prestigioase de cercetare spatiala, e.g. Los Alamos
National Laboratory (LANL). Ca o scurta introducere, vom descrie cateva particularitati ale limbajul de
programare Python și detaliem metoda de transfer automat a datelor din arhiva ESA dedicata satelitilor
CLUSTER. O prezentare mai  ampla este  dedicata  optimizarii  datelor  si  analizei  de tip  Fourier,  in
particular obtinerea PSD prin metoda Welch disponibila in Python. Aplicarea metodei de analiza si
salvarea rezultatelor se efectueaza de asemeni automat pentru orice secventa de date.  Incheiem cu o
serie de concluzii generate de rezultatele obtinute in acest raport.

Figura 1. Structura interfetei grafice INA - Integrated Nonlinear Analysis library

Descrierea stiintifica si tehnica cu punerea in evidenta a rezultatelor fazei si gradul de
realizare a obiectivelor

1.  Dezvoltarea  librariei  software  INA  -  Integrated  Nonlinear  Analysis  library  si
implementarea unor metode de analiza specifice studiului masuratorilor satelitare

1.1 INA - Integrated Nonlinear Analysis library

INA este un pachet software integrat, deservit de o interfață grafică pentru utilizator dezvoltată
cu scopul de a creea un instrument capabil  să faciliteze analiza statistică a turbulenței  în plasmele



spațiale din fluctuatiile parametrilor fizici (câmp magnetic, viteză de masă) măsurați de sateliți. Logica
sistemului de ferestre ale pachetului grafic urmărește structura datelor și misiunilor cheie abordate de
proiectul STORM. Prototipul INA poate fi însă adecvat ușor și altor colective de date.

Din punct de vedere tehnic, INA poate fi vazuta ca un ansamblu de nivele de analiza (ferestre),
de la simplu la complex. Utilizatorul are posibilitatea de a efectua secvente de analiza asupra unei
variabile pentru un domeniu larg de parametri de analiza. Aceasta abordare permite implementarea unei
rutine de revenire la pasi anteriori, concentrata intr-un singur buton Back.

1.2 Incărcarea fișierelor de date

INA permite analiza masuratorilor furnizate de misiuni ale Agentiei Spatiale Europene (Cluster
Active Archive pentru CLUSTER, Ulysses Final Archive pentru Ulysses, Planetary Science Archive
pentru Venus Express) dar si indici geomagnetici (World Data Center Kyoto). In plus, pentru testarea
metodelor de analiza, INA pune la dispozitia utilizatorului diverse semnale sintetice dar si posibilitatea
de  a  construi  semnale  noi  folosind  un editor  de  formule.  In  Figura  2  este  redata  prima  pagina  a
interfetei grafice. Aceasta include o scurta descriere a programului iar in partea dreapta este afisata lista
satelitilor ale caror date pot fi selectionate pentru analiza.

Figura 2. Interogarea bazelor de date in INA

Dupa selectarea satelitului, utilizatorul este imediat trimis catre lista instrumentelor de la care se
citesc masuratorile de analizat. De exemplu pentru satelitul CLUSTER sunt accesibile instrumentele
care efectueaza masuratori de camp magnetic (FGM) si de plasma (CIS si PEACE).

1.3 Alegerea variabilei ce urmeaza a fi analizata

După încărcarea datelor, utilizatorul are posibilitatea de a selecta variabila de analizat dintr-o lista
construita conform cu structura fisierului de date incarcat.  Datele sunt  previzualizate intr-o fereastra
grafica dedicata. Spre exemplu, selectand instrumentul FGM pentru satelitul CLUSTER, avem acces atat
la componentele pe cele 3 axe, Bx, By si Bz, cat si la campul magnetic total, Bm (Figura 3).



Figura 3. Exemplu de variable continute intr-un fisier de date provenit de la FGM/CLUSTER cu ferestrele de previzualizare
a distributiilor acestora

1.4 Extragerea unui sub-interval temporal

Dupa selectarea variabilei de interes, utilizatorul este directionat catre modulul de selectare a
unui sub-interval temporal. Aici el poate decide fie sa pastreze intreaga serie temporala pentru analiza,
fie sa aleaga un sub-set de date cu ajutorului mouse-ului sau introducand manual intervalul temporal
dorit. In Figura 4 este redat un exemplu de selectare cu mouse-ul a unui subinterval.

Figura 4. Selectarea unui subset de date si previzualizarea acestuia

1.5 Preprocesarea seriei temporale

Dupa  selectarea  sub-setului  de  date  dorit  utilizatorul  este  directionat  in  mod  automat  spre
modulul  de  preprocesare.  Aici  are  posibilitatea  fie  sa  mearga  mai  departe  lasand  seria  temporala
nemodificata,  fie  poate  aplica urmatoarea procedura de normalizare seriei  temporale  sau patratului
acesteia:

y (t )=( y (t )− ´y (t ))/σ y (t )

unde y(t) – seria temporala, ´y (t ) ¿  – media masuratorilor, y(t) – deviatia standard.



Acest tip de prepocesare este util in studiul turbulentei intrucit construieste un semnal care are
aceleasi proprietati topologice cu cel original dar a cărui varianta este egala cu unu. In plus functiile de
densitate de probabilitate corespunzatoare semnalului normalizat sunt rescalate dupa procedura „one
parameter rescaling”. Informatiile privind identitatea satelitului, experimentului, intervalului temporal
analizat,  rezolutia  temporala  sau  variabila  investigata,  sunt  in  permanenta  afisate  alaturi  de
reprezentarea grafica a seriei temporale.

1.6 Implementarea metodelor de analiza

Pentru analiza datelor selectate urmand pasii descrisi mai sus au fost implementate rutine care
permit aplicarea unor metode de analiza caracteristice studiului masuratorilor satelitare: analiza PSD
pentru  obtinerea  densitatii  spectrale  de  putere  (PSD)  si  metoda  Spectrogramei  (analiza  in  spatiul
frecventa-timp a semnalului). Rezultatele celor doua tipuri de analize sunt repezentate grafic folosind
un set prestabilit de parametri insa pentru oricare dintre metode au fost construite rutine care permit
modificarea diversilor parametri care intervin in analiza.

1.6.1 Analiza PSD – Metoda Welch

Densitatea spectrala are sens cand ne referim la modul in care puterea este distribuita intre
frecventele ce caracterizeaza spectrul unui semnal. Descompunerea semnalului dependent de timp in
frecventele componente se realizeaza aplicand transformata Fourier asupra seriei temporale studiate.
Conform teoremei lui Parseval:

1
T ∫

t0

t 0+T

∣ x (t ) ∣2 dt= ∑
n=−∞

∞

∣ x̂ (n ) ∣2

puterea  totala  continuta  in  semnalul  x(t),  este  egala  cu  puterea  continuta  in  transformata  Fourier,
x̂ (n) , a semnalului sumata dupa toate frecventele componente. Aceasta relatie permite interpretarea

coeficientilor Fourier,  x̂ (n) , ca reprezentand contributia la puterea semnalului a fiecarei frecvente
componente,  fn.  Astfel,  din  distributia  densitatii  spectrale  de  putere  putem  determina  puterea
fluctuatiilor semnalului la diverse frecvente si identifica eventuale periodicitati existente in semnal.

In studiul de fata, PSD este estimata folosind metoda Welch. Semnalul studiat este impartit in
subintervale pentru care se estimeaza individual transformata Fourier. Subintervalele sunt construite
prin  inmultirea  semnalului  total  cu  o  functie  numita  'fereastra'  (procesul  purtand  numele  de
'windowing') care este ne-nula numai in intervalul corespunzator unui segment.

Tipul de fereasta ales (ex.  dreptunghiulara) poate avea ca efect imprastierea energiei/puterii
continute catre toate celelalte frecvente, de aceea exista mai multe optiuni de functii de tip fereastra:
triunghiulara,  dreptunghiulara,  gaussiana,  etc.  Insa,  prin  alegerea  unui  anumit  tip  de  fereastra
(triunghiulara, gaussiana) se pot atribui ponderi mai mici datelor de la capetele segmentelor afectand
astfel rezultatul final. Acest efect se poate reduce prin suprapunerea partiala a segmentelor.

In metoda Welch (Figura 5) se pot modifica: numarul de puncte folosite per segment (se poate
alege atat ca procent din lungimea totala a seriei temporale dar si introducand manual un numar fix de
puncte), gradul de suprapunere intre segmente (atat procentual cat si numar fix de puncte), tipul de
fereastra folosit  (pentru care exista disponibila o gama larga de optiuni,  Bartlett,  Hamming,  Hann,
Gaussiana, etc.). Toti parametrii modificati sunt afisati pe figura iar pentru PSD este reprezentat grafic
si intervalul de confidenta 95%.



In ceea ce priveste analiza PSD, s-a acordat deosebita atentie implementarii rutinelor de fitare
spectrala a PSD si determinarea indicelui spectral (panta dreptei de fit in reprezentare log-log) astfel ca
utilizatorul dispune de o varietate larga de optiuni:  are posibilitatea de a alege una dintre cele trei
metode de fit implementate (fit liniar sau de tip Levenberg-Marquardt simplu sau robust), poate selecta
pana la trei intervale de frecvente care pot fi fitate concomitent si poate alege frecventele intre care se
realizeaza fitul fie folosind mouse-ul fie introducand manual frecventele dorite. In Figura 6 este ilustrat
un exemplu de fit liniar al PSD pentru care se introduc manual trei intervale de frecvente care sunt
afisate  pe  grafic  alaturi  de  panta  corespunzatoare  fiecarui  interval  dar  si  detaliile  privind  seria
temporala  analizata  (in  panelul  de  sus),  tipul  de  fereastra,  lungimea  segmentelor  si  gradul  de
suprapunere intre segmente folosite in metoda Welch pentru obtinerea PSD.

Figura 5. Exemplificarea distributiei densitatii spectrale de putere obtinuta prin metoda Welch.

Figura 6. Fitul liniar al PSD pe trei intervale independente de frecvente introduse manual asa cum este indicat in lista afisata
in dreapta figurii

1.6.2 Spectrgrama

Modulul de analiza Fourier permite si calcularea Spectrogramei. Spre deosebire de analiza PSD
utilizand metoda Welch, care presupune medierea spectrelor diferitelor segmente temporale, analiza



frecventa-timp efectuata utilizand metoda spectrogramei presupune reprezentarea spectrului de putere
atat in functie de frecventa cat si in functie de timp (Figura 7). Pentru construirea spectrogramei se pot
ajusta diversi parametri pentru imbunatatirea calitatilor grafice: scala de culori, modul de vizualizare
(flat, faceted, interpolare) sau scara liniara sau logaritmica a axelor.

Figura 7. Exemplu de spectrograma a unei serii temporale

2.  Dezvoltarea  unei  metode  semi-automate  de  transfer  si  analiza  a  datelor  satelitare
furnizate de satelitii CLUSTER

2.1. Obiective

Prin acest studiu ne propunem dezvoltarea unei metode semi-automate de transfer si analiza a
datelor provenite de la cvadrupletul de sateliti CLUSTER, aplicarea unor metode de analiza pentru
obtinerea densitatii spectrale de putere (power spectral density, PSD) pentru diverse variabile masurate
in  vantul  solar:  camp  magnetic  sau  viteza  plasmei,  densitatea  de  particule  (ioni),  precum  si
implementarea unei metode de fit a PSD pentru estimarea indicelui spectral.

Metoda este semi-automata pentru ca intervalele de timp analizate nu sunt identificate automat
in cadrul acestui studiu ci sunt necesare investigatii independente pentru a determina perioadele in care
satelitii se afla in vantul solar (rapid sau lent) sau in magnetosfera terestra. Insa plecind de la tabele de
timp predefinite algortimul este capabil sa interogheze de la distanta baza de date Cluster, sa transfere
fisierele de date corespunzatoare si sa aplice acestor date analiza de tip PSD.

2.2 Definirea cadrului de lucru in Python
Datele sunt descarcate automat, pe baza unui nume de utilizator si parola, de pe platfoma ESA

(http://caa.estec.esa.int)  din baza de date CAA (Cluster Active Archive),  sub forma de fisiere CDF
(Common Data Format).

Citirea datelor in acest format si transferul in memoria interna este posibila prin intermediul
pachetului  SpacePy, dezvoltat de LANL (http://spacepy.lanl.gov/index.shtml). Pachetul  SpacePy este
adaptat limbajului de programare Python si include biblioteca de citire a fisierelor de tip CDF, pycdf,
folosita in analiza datelor provenite de la o serie de misiuni NASA (http://cdf.gsfc.nasa.gov/).

http://cdf.gsfc.nasa.gov/
http://spacepy.lanl.gov/index.shtml
http://caa.estec.esa.int/


Pentru procesarea stiintifica a datelor in Python a fost dezvoltat pachetul 'open-souce'  SciPy
Stack (http://www.scipy.org/). Acesta include un set de pachete 'nucleu' (core-packages) cu scop bine
determinat din care am folosit:

NumPy – pachetul fundamental pentru calcul numeric: defineste siruri n-dimensionale si matrici
precum si operatii de baza asupra acestora.

Biblioteca   SciPy:  o  colectie  de  algoritmi  numerici  (procesarea  semnalului,  optimizare,
statistica) dar si unelte de matematica (calcul numeric al integralelor, rezolvarea de ecuatii diferentiale).

Matplotlib – pachetul cel mai folosit pentru reprezentare grafica 2D de inalta calitate (adecvata
pentru publicatii) si cateva elemente rudimentare de grafice 3D (rutine mai complexe dezvoltate in
acest scop sunt integrate intr-o colectie de programe suplimentare, mplot3D). Pachetul Matplolib poate
fi folosit in scripturi python (similar MATLAB sau Mathematica), aplicatii web sau interfete grafice.

Alte pachete incluse in algoritmul semi-automat de analiza sunt:  Pandas – pentru structuri de
date, SymPy – matematica simbolica si algebra computationala, IPython – interfata interactiva, nose –
un cadru pentru testare de cod Python.

Importarea pachetelor necesare in Python se deruleaza in line de comanda, dupa cum se vede in Figura 8.

Figura 8. Exemplificarea modalitatii de importare a pachetelor utilizate in Python: din pachetul SpacePy se importa pycdf
pentru citirea fisierele CDF, din SciPy se importa biblioteca de procesare a semnalului, signal, sau de calcul a transformatei

Fourier, fftpack, pachetului nucleu matplotlib i se asociaza un alias, plt, pentru facilitarea utilizarii in cod.

2.3. Transferul automat al datelor din arhiva Cluster Active Archive (CAA)

Pentru acest studiu au fost descarcate datele inregistrate de CLUSTER 1 in 24 de intervale de
timp din perioada 2 februarie – 4 aprilie 2001, cand s-a determinat ca satelitul se afla in vant solar lent.
Comanda  de  descarcare  a  datelor  permite  specificarea  mai  multor  parametri  meniti  sa  optimizeze
timpul de descarcare dar si volumul de date, spre exemplu:

setul de date: practic, indicarea instrumentului responsabil de furnizarea masuratorilor asupra
variabilelor de interes precum si rezolutia temporala a masuratorilor. In studiul de fata sunt investigate
date  de camp magnetic,  provenite  de la  FGM (Magnetometrul  triaxial  de tip  Fluxgate)  si  date  de
plasma: viteza plasmei, densitate de particule, furnizate de CIS (spectrometrul de ioni)

intervalul  temporal:  intervalele  de timp in care satelitii  se afla in vant  solar rapid sau lent,
identificate  independent  de  studiul  de  fata,  sunt  citite  dintr-un  fisier  text  care  contine  momentele
temporale de inceput si sfirsit ale intervalelor.

formatul fisierelor: in cazul de fata fiind CDF

lungimea maxima (in zile, ore, minute) pentru un singur fisier. Intervalele de date care depasesc
aceasta limita sunt divizate corespunzator limitei impuse.

http://www.scipy.org/


Pentru fiecare interval temporal specificat se descarca seriile temporale pentru camp magnetic,
viteza si densitatea de ioni sub forma de arhiva .zip. Pasul imediat urmator este dezarhivarea datelor
intr-un  director  local.  Aceasta  secventa  de  proceduri  este  repetata  iterativ  pentru  toate  intervalele
temporale indicate. Avantajul este minimizarea riscului de a depasi limita de descarcare de 1 Gb impusa
pe platforma CAA.

Pasii descrisi mai sus sunt exemplificati in Figura 9.

Figura 9. Exemplu cu secventa de descarcare a datelor din arhiva CAA. Dupa conectarea la baza de date, utilizatorul este
anuntat daca datele au fost identificate si localizate, se initiaza si finalizeaza descarcarea datelor, se salveaza arhiva
CDFfile.zip, se creeaza directorul local, CDF_files, si se dezarhiveaza fisierele de date de camp magnetic si viteza.

2.4. Optimizarea datelor
Masuratorile efectuate de instrumentele mentionate, FGM si CIS, sunt caracterizate de rezolutii

temporale diferite: rezolutia temporala a datelor de camp magnetic este de 0.04461 s (22.41 Hz) in timp
ce datele de viteza si densitate de ioni sunt masurate cu o rezolutie temporala de 4 s (0.25 Hz). Acest
fapt  impune aplicarea  unei  metode de  resecventiere  (downsampling)  pentru  studiile  care  presupun
combinarea datelor de camp magnetic, viteza si densitate, cum ar fi studiul turbulentei in vantul solar
prin intermediul variabilelor Elsasser.

Prin definitie, aceste varibile, notate z±.  sunt:

z±.
=v ±

b

√4 π ρ0

unde v este viteza plasmei, b campul magnetic iar densitatea de ioni.

Studiul variabilelor Elsasser nu reprezinta obiectul acestui raport astfel ca nu se va insista pe
descrierea fenomenelor caracteristice turbulentei si importanta investigarii acestor variabile, insa este
de mentionat ca primul pas in aceasta directie s-a realizat prin citirea datelor de interes si prin aplicarea
unei metode de resecventiere care permite cuplarea datelor caracterizate de rezolutii temporale diferite.



Figura 10. Seriile temporale ale masuratorilor de camp magnetic de la CLUSTER 1: seria temporala originala
(albastru), seria temporala obtinuta in urma procedurii de resecventiere (verde). Dreapta sus: reprezentarea unui interval de
aproximativ 20 s, pentru o mai buna vizualizare a rezultatului.

Dat fiind ca seria temporala de referinta va fi cea pentru masuratorile de viteza, fiind cea cu
rezolutie temporala mai slaba, este necesara resecventierea datelor de camp magnetic. Pentru inceput, se
compara timpul de start al seriei temporale pentru viteza (tv) cu timpii corespunzatori primelor 100 de
masuratori  de camp magnetic (tBi,  i=0:100)  si  se calculeaza diferenta,  in  valoare absoluta,  t  =tv-tBi

(timpii de masura pentru densitatea de ioni sunt identici cu cei pentru viteza astfel ca nu este necesara o
alta interventie). Se pastreaza ca si timp de start pentru noua serie temporala de camp magnetic acel timp
pentru  care  diferenta  t este  minima.  In  acest  mod,  se  reduce  decalajul  intre  cele  doua  tipuri  de
masuratori.  In  continuare,  datele  din  seria  temporala  de  camp  magnetic  se  citesc  cu  frecventa
corespunzatoare  masuratorilor  de  viteza  rezultand  astfel  doua  serii  temporale  cu  acelasi  numar  de
masuratori si aceeasi rezolutie temporala. In Figura 10 sunt exemplificate seria temporala originala pentru
campul magnetic Bfull, linia albastra, si seria temporala resecventiata Bds, linia verde. Pentru o mai buna
ilustrare, un interval de aprox. 20 de secunde este reprezentat in coltul din dreapta sus, unde cu verde se
disting masuratorile de camp magnetic cu noua rezolutie temporala care sunt pastrate pentru analiza.

Alte doua probleme importante in analiza datelor satelitare privesc datele lipsa (data-gaps) si
datele cu valori eronate. In studiul de fata, cele doua probleme sunt abordate in mod diferit.

Intervalele cu date lipsa sunt mai dificil  de tratat  astfel  ca pentru inceput acestea sunt doar
identificate si indicate. Procedura de identificare este simpla, se calculeaza diferenta intre doi timpi
consecutivi  din  seria  temporala  si  se  compara  cu  rezolutia  temporala  caracteristica  seriei  aflata  in
studiu. Cand diferenta intre doi timpi consecutivi este mai mare decat rezolutia temporala, este evident
ca lipsesc masuratori, marimea ei dand si intervalul de timp pentru care nu exista date.

In Figura 11 sunt expuse cateva exemple legate de identificarea intervalelor cu date lipsa unde
sunt indicate intervale mai lungi de 1 minut pentru care lipsesc atat date de camp magnetic cat si de
viteza. Lungimea acestora variaza si poate ajunge si la perioade de zeci de minute sau de ordinul orelor.



Figura 11. Intervalele pentru care lipsesc date sunt indicate prin DATA GAP. Sunt identificate perioade in care
lipsesc date atat pentru campul magnetic (magnetic data) cat si pentru viteza (velocity data).

In schimb, pentru datele eronate (valori extrem de mari sau mici, sau ne-numerice) exista timpi
de masura. Valorile eronate sunt identificate aplicand diverse criterii de selectie a datelor. Cele care nu
se incadreaza in limitele impuse sunt eliminate, inclusiv timpii de masura. In urma acestei operatii
rezulta serii temporale cu lungimi mai mici. Erorile de masura sunt diferite pentru instrumente diferite
(in  cazul  de fata  FGM sau CIS),  astfel  ca prin eliminarea acestor masuratori  din seriile  temporale
corespunzatoare campului magnetic respectiv vitezei, vor rezulta din nou serii temporale de lungimi
diferite. Pentru a reveni la lungimea initiala a seriilor se aplica o procedura de interpolare a datelor in
urma careia  valorile  eronate  sunt  practic  inlocuite  cu  valori  estimate  prin  interpolare  liniara.  Prin
aceasta metoda, aproximarea valorilor incorecte este mai buna decat daca valorile eronate ar fi inlocuite
cu o valoare constanta.  Pentru intervalele de timp studiate nu au fost identificate date eronate insa
procedura a  fost  testata  si  optimizata  pe un alt  esantion de date.  Comparatia  intre  seria  temporala
originala, Bfull (albastru), seria temporala din care au fost extrase datele eronate, Bmask (verde), si seria
temporala  cu  valori  estimate  prin  interpolare,  Binterp (rosu),  este  redata  in  Figura  12.  In  figura  din
dreapta sus este marit  un interval  de aprox. 1 minut pentru o mai  buna vizualizare.  Sunt  evidente
masuratorile  cu  valori  eronate  (albastru)  care  sunt  eliminate  din  seria  temporala  in  pasul  urmator
(reprezentat cu cercuri verzi) si re-evaluate prin interpolare (rosu).

Figura 12. Reprezentarea grafica a unui esantion de date asupra caruia s-a aplicat procedura de interpolare.
Albastru: seria temporala originala, Bfull, verde: seria temporala din care au fost extrase datele eronate, Bmask, rosu: seria

temporala cu valori estimate prin interpolare, Binterp

2.5. Analiza datelor

In continuare, seriile temporale optimizate prin metodele descrise mai sus sunt supuse analizei.
Scopul  este  de a  determina densitatile  spectrale  de putere,  PSD, pentru seriile  temporale  de camp
magnetic si viteza.



In  studiul  de  fata,  seriile  temporale  au  fost  impartite  in  20  de  segmente  cu  un  grad  de
suprapunere de 90% si o fereastra de tip Hamming:

w [ j ]=0.5−0.5cos
(2 πj)
L−1

, unde L este lungimea unui segment

Spectrele de putere obtinute in urma aplicarii metodei Welch sunt redate in Figura 13. Pe coloana
din stanga sunt reprezentate seriile temporale ale campului magnetic (sus) si vitezei (jos) iar pe coloana
din stanga, distributiile corespunzatoare ale densitatii spectale de putere. Pentru campul magnetic au fost
reprezentate atat seria originala Bfull, linia albastra, cat si seria resecventiata Bds, linia verde, dar si PSD
corespunzatoare. Se vede ca prin reducerea rezolutie temporale se pierde accesul la informatia despre
frecventele mari continute in semnalul masurat, frecventa maxima identificata fiind impusa de relatia:

f max=
1

2∗dt
, dt=rezolutia temporala

Figurile corespunzatoare fiecarui interval temporal studiat sunt in final salvate automat intr-un
director local iar valorile frecventelor si densitatilor spectrale de putere determinate sunt scrise intr-un
fisier de tip .txt pentru alte posibile studii.

Optional se poate calcula si fitul PSD reprezentat in scara logaritmica, cu o lege de tip putere:

y=C∗xα

unde , panta dreptei de fit, reprezinta indicele spectral. Optimizarea fitului se realizeaza prin metoda
celor mai mici patrate inclusa in libraria  optimize din pachetul  signal. Reprezentarea grafica a fitului
este  redata  in Figura 7,  fitarea distributiei  de putere a campului  magnetic in  stanga si  a  vitezei in
dreapta, estimarea indicelui spectral fiind indicata pe grafic. Aceasta operatie este dificil de aplicat fara
o inspectare prealabila a distributiilor intrucat presupune selectarea unui interval de frecvente asupra
caruia se executa procedura de fit (indicat in grafic prin cercuri rosii). Din acest motiv, se poate alege
(dez)activarea acestei optiuni apriori rularii codului.

Figura 13. Randul de sus, seriile temporale de camp magnetic: seria originala, Bfull (albastru) si seria resecventiata Bds

(verde) cu PSD corespunzatoare, randul de jos: seria temporala de viteza si PSD corespunzator.



Figura 14. Fitul PSD cu o lege de tip putere. Punctele rosii delimiteaza intervalul de frecvente pentru care se executa
fitul.

Concluzii

Unul dintre obiectivele propuse a fost dezvoltarea unei librarii software care sa inglobeze metode
de analiza complexe ce pot fi aplicate asupra datelor satelitare existente in bazele de date ale ESA si
NASA cu scopul  de  a  investiga  turbulenta  in  plasmele  din  sistemul  solar.  Libraria  softwave a  fost
construita  in  limbajul  de  programare  MATLAB  sub  forma  unei  interfetei  grafice  INA (Integrated
Nonlinear Analysis library) cu un design intuitiv si usor accesibil care permite analiza de date satelitare
comprimate in diferite formate (CDF, ASCII) si transferate din diverse baze de date automate. Incarcarea
seriei temporale asupra careia se aplica una dintre metodele de analiza se realizeaza in cativa pasi simpli
prin intermediul carora se selecteaza satelitul, instrumentul si variabila de interes.

Sunt disponibile mai multe metode de analiza specifice studiului masuratorilor satelitare, una
dintre ele fiind metoda Welch de calcul al PSD, descrisa in detaliu in acest raport.  Utilizatorul are
posibilitatea de a modifica diversi parametri ai analizei (fereastra folosita, lungimea segmentelelor si
gradul de suprapunere intre acestea) si de a vizualiza rezultatele in diverse reprezentari grafice, PSD,
spectrograma, cu scara liniara sau logaritmica. Au fost implementate trei metode de fit al PSD pentru
determinarea  indicelui  spectral.  Se  pot  alege,  cu  mouse-ul  sau  manual,  pana  la  trei  intervale  de
frecvente pentru care se efectueaza fitul.  Evidentiem si  cateva elemente de detaliu  care faciliteaza
analiza unui volum mare de date cum ar fi implementarea unei rutine care permite revenirea la pasi
anteriori care elimina necesitatea de a reinitializa interfata pentru alegerea unei noi serii temporale sau
a unei alte metode de analiza, sau afisarea pe grafic a detaliilor legate de originea seriei temporale
investigate dar si a parametrilor folositi in analiza.

Al doilea obiectiv urmarit a fost acela de a dezvolta o metoda semi-automata de transfer si
analiza a datelor provenite de la cvadrupletul de sateliti CLUSTER folosind un limbaj de programare
open-source, in acest caz, Python. Datele satelitare corespunzatoare intervalelor de timp in care satelitii
CLUSTER se afla in vantul solar sau in magnetosfera terestra, identificate in prealabil, sunt transferate
recursiv  pe  un  mediu  de  stocare  local,  iar  pentru  fiecare  fisier  de  date  din  secventa  indicata  se
determina in mod automat densitatea spectrala de putere si, optional, indicele spectral prin fitul liniar al
PSD. Rezultatele sunt de asemeni salvate automat, atat reprezentarile grafice cat si valorile numerice.

Concluzionam ca obiectivele propuse au fost complet indeplinite.


