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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  direcția  finalizarii  versiunii  beta  a
librariei  software  „Integrated  Nonlinear  Analysis”  (INA),  inclusa  în  livrabila  D7.1  a
proiectului STORM.  Detaliem  upgrade-ul  efectuat  la  capitolul  citirii  fisierelor  de  date
satelitare  si  date  geo-magnetice  și  implementarea  rutinelor  pentru  analiza  PDF a  seriilor
temporale.

Obiectivele fazei de executie

 1. Upgrade-ul și optimizarea incarcarii fisierelor de date satelitare și suplimentarea
categoriei de semnale sintetice destinate testarii metodelor de analiza.

 2.  Implementarea  rutinelor  Matlab  pentru  analiza  functiilor  de  densitate  de
probabilitate (PDF) ale datelor satelitare.

 3. Finalizarea  versiunii  beta a librariei  software  „Integrated Nonlinear Analysis”
(INA), inclusa în livrabila D7.1 a proiectului STORM.

Rezumatul fazei

Pachetul  7  al  proiectului  STORM este  devotat  construirii  unei  librarii  software care
cumuleaza algoritimi dezvoltati pentru citirea și procesarea fisierelor de date descarcate din
bazele de date vizate (de la sateliti spatiali sau date geo-magnetice) în diverse formate (cdf,
ascii,  mat)  dar  și  implementarii  metodelor  de  analiza  adoptate  în  proiect  pentru  studiul
turbulentei, intermitentei și analiza multifractala.

Libraria este definita a fi versatila în sensul ca utilizatorul sa o poată folosi pentru o
analiza  statistica  completă  a  unei  serii  temporale:  (i)  Densitatile  de  Putere  Spectrala,  (ii)
Functiile de Densitate de Probabilitate (PDF), (iii)  analiza wavelet  și măsura intermitentei
locale, (iv) momente de ordin mai mare ale PDF (flatness) (v)  analiza mono și multifractala.

Colectia de algoritmi este  incorporata într-o Interfata Grafica (GUI) prin intermediul
careia utilizatorul poate configura ușor diversi parametri și poate vizualiza rapid rezultatele
diferitelor analize. Interfata grafica este construita respectand cerintele standard, ex. afiseaza o
serie de mijloace de control grafic, numite componente, care permit utilizatorului sa execute
modificari  într-un  mod  interactiv.  Printre  componentele  GUI se  numără  meniuri,  bare  de
unelte (toolbars), butoane, list boxes și cursoare. Fiecare componenta include una sau mai
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multe  rutine  scrise  de  utilizator  cunoscute  sub  numele  de  callbacks.  Executarea  fiecarui
callback este declansata de o anumita acțiune a utilizatorului cum ar fi apasarea unui buton,
selectarea  unui  element  dintr-un  meniu  sau  introducerea  unui  text  sau  valori  numerice.
Interfata grafica răspunde apoi la aceste comenzi. Acest tip de programare este cunoscut și sub
denumirea de programare orientata pe eveniment.

Libraria  software  dezvoltata  în  STORM  și  inclusa  în  livrabila  D7.1  a  proiectului
reprezintă versiunea beta a librariei „Integrated Nonlinear Analysis”, pe scurt INA. INA și
sub-rutinele corespunzatoare sunt scrise în limbajul de programare Matlab (versiunea 2013a)
unul dintre cele mai folosite limbaje de programare în comunitatea stiintifica din domeniul
spatial și implicit a participantilor la consortiul STORM. Astfel, partenerii la proiect au un rol
activ la dezvoltarea librariei sofware. În plus fata de mediul de programare Matlab, în INA au
fost folosite urmatoarele toolbox-uri Matlab: (1) Signal Processing Toolbox, (2) Statistical
Toolbox, (3) Matlab Compiler.

Pentru a facilita utilizarea INA independent de Matlab, a fost compilat și livrat un modul
executabil  independent.  Pentru  instalarea  executabilului  este  necesar  Matlab  Compiler
Runtime  (MCR_R2013a)  disponibil  gatuit  pe  website-ul  MathWorks:
http://www.mathworks.com/products/compiler/mcr.

În acest raport descriem versiunea beta a librariei software precum si pasii premergatori
finalizarii  acesteia:  considerente adoptate  în  planificarea structurii  generale a librariei  și  a
interfetei grafice precum și integrarea metodelor de analiza a functiilor de densitate de putere
spectrala - PSD (descrise în detaliu în etapa 1 a acestui proiect) și a functiei de densitate de
probabilitate – PDF, asupra careia vom insista în acest raport.

1. Versiunea beta a librariei INA – Integrated Nonlinear Analysis

INA este un instrument de analiza a datelor satelitare furnizate de misiunile Cluster,
Ulysses și Venus Express și a Indicilor Geomagnetici (AE, Dst). Pentru analiza altor tipuri de
fisiere de date am implementat rutine generale de citire a unor fisiere în format CDF, ASCII și
MAT (fisiere  generate  cu  ajutorul  Matlab).  Exista  de  asemeni  posibilitatea  de  a  genera
semnale  sintetice  care  pot  fi  folosite  pentru  testarea  și  validarea  metodelor  de  analiza
implementate. În Figura 1 este reprezentata o diagrama a INA.

Programul  este  structurat  în  5  straturi  principale:  A.  INCARCAREA  DATELOR
(UPLOAD),  B.  SELECTAREA  VARIABILEI  (VARIABLE),  C.  SELECTAREA
INTERVALULUI  TEMPORAL  (TIME),  D.  METODE  DE  PREPROCESARE
(PREPROCESS) și E. ANALIZA (ANALYSIS) și mai multe sub-staturi. În configuratia de
baza, utilizatorul este ghidat automat în progresie liniara prin toate straturile principale, de la
încărcarea fisierelor la analiza acestora. Însă, folosind butoanele fixe corespunzatoare celor 5
straturi principale (vizibile permanent în partea stânga a interfetei), utilizatorul poate naviga la
oricare dintre etapele analizei, chiar și înapoi, la staturi anterioare.

INA suporta  în  plus  3  alte  functionalitati,  de  asemeni  reprezentate  grafic  prin  trei
butoane simple: „BACK”, „SAVE” și „HELP”. Butonul „BACK” este pozitionat în colțul din
dreapta jos al fiecarui strat și permite utilizatorului sa navigheze la stratul anterior. Butonul
„SAVE”  permite  salvarea  rezultatelor  analizei  in  format  grafic  .png  sau  .eps.  Alături  de
fisierele grafice, INA salvează automat doua fisiere text aditionale: un fisier „metadata” care
include informație despre seriile temporale analizate și metoda de analiza aplicata și un fisier
de  „date”  care  conține  rezultatele  analizei  în  format  scris  sub forma de coloane.  Butonul
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„HELP” este dispus întotdeauna în colțul stânga jos al GUI și conține informații despre cele 5
straturi principale și functionalitatea asociata acestora.

Figura 1 Diagrama versiunii beta a librariei INA – Integrated Nonlinear Analysis

În interfata grafica a INA, sunt prezente 9 paneluri accesibile utilizatorului (reprezentate
în Figura 2):

 panel 1 indica versiunea curenta a librariei software (colțul stânga sus)

 panel  2  conține  un  set  fix  de  butoane  care  permite  utilizatorului  sa  navigheze
„neliniar” intre straturi

 panel 3 conține butonul HELP

 panel 4 arata detaliile legate de fișierul de date (tipul masuratorii și numele fisierului)

 panel 5 este dedicat reprezentarii grafice a rezultatelor

 panel  6  arata  informația  despre  seria  temporala  analizata  (timpii  de  start  și  stop,
rezolutia temporala, numărul de masuratori)

 panel 7 indica numele stratului/sub-stratului curent

 panel 8 conține un set  de butoane care se modifica și care permit utilizatorului sa
aleaga parametrii analizei

 panel 9 conține butoanele BACK și SAVE.
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Figura 2 Ilustrare a panelurilor interfetei grafice a INA.

2. Încărcarea fisierelor de date

Una  dintre  cele  mai  importante  sectiuni  ale  oricarui  program  de  analiza  este  sectiunea
devotata citirii datelor de analizat. În INA, ghidam utilizatorul către un fisier specific sau tip
de  masuratoare  (tinand  cont  de  relevanta  și  aplicabilitatea  metodelor  de  analiza
implementate).  De asemeni,  punem la  dispoziție  o  serie  de  semnale  sintetice  care  pot  fi
folosite  pentru testarea metodelor  de analiza și/sau ca rezultate  generice.  Stratul  principal
dedicat incarcarii fisierelor dar și sub-straturile aferente sunt ilustrate în Figura 3.

Figura 3 Diagrama structurii aferente stratului UPLOAD
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2.1 Masuratori specifice

Sub-stratul MEASUREMENT este integrat complet in GUI iar utilizatorul poate selecta
un  anumit  tip  de  masuratoare  apasand  butonul  corespunzator.  Sunt  disponibile  5  opțiuni
corespunzatoare  misiunilor  spatiale  vizate  de  proiectul  STORM:  Cluster,  Ulysses,  Venus
Express la care se adauga monitorul de vant solar ACE și Indicii Geomagnetici. Utilizatorul
poate încarca date de câmp magnetic și date de plasma de la satelitul Cluster inregistrate de
instrumentele FGM, CIS-CODIF sau CIS-HIA. Interfata grafica este calibrata pentru citirea
exclusiva a fisierelor de date oficiale de la Cluster, în format cdf, din baza de date Cluster
Active Archive (CAA),  http://caa.estec.esa.int/caa/home.xml. Fisierele de câmp magnetic de
la Ulysses, furnizate de instrumentul VHM-FGM în format text sunt citite de INA din baza de
date  Ulysses  Final  Archive  (UFA):  http://ufa.esac.esa.int/ufa/ iar  fisierele  de  date  de  la
satelitul  Venus  Express  sunt  citite  din  baza  de  date  Planetary  Science  Archive  (PSA):
http://www.rssd.esa.int/index.php?project=PSA&page=vex. În ceea ce privește satelitul ACE
(Advanced Composition Explorer), interfata grafica poate citi fisierele de date în format cdf
din  baza  de  date:  http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/.  INA citește  de  asemeni  date  despre  Indici
Geomagnetici, în format IAGA2002 din baza de date World Data Center for Geomagnetism,
Kyoto, http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index. 

La încărcarea unei masuratori  specifice,  gaurile  (data-gaps) sunt  corectate  prin interpolare
liniara intre capetele gaurii. Aceasta procedura nu tine cont de mărimea gaurii. Pentru a evita
lipsa masivă de date, utilizatorul trebuie sa selecteze manual un sub-interval temporal lipsit de
găuri în stratul TIME. Pentru metode avansate de manipulare a gaurilor, utilizatorul trebuie sa
incarce fișierul prin intermediul sub-stratului FILE.

2.2. Semnale sintetice

In  sectiunea  de  incarcare  a  semnalelor  sintetice  utilizatorul  are  doua  optiuni:  (i)
generarea unui semnal  sinusoidal  personalizat  pentru care amplitudinea,  frecventa si  faza,
precum si rezolutia temporala si lungimea seriei pot fi alese de catre utilizator; (ii) selectarea
uneia din cele 6 clase de semnale sintetice predefinite.  Optiunea (i)  ofera utilizatorului si
posibilitatea de adaugare a unui zgomot Gaussian prin atribuirea unei valoari mai mari decat
zero variabilei “Noise Amp.”. Apasand butonul “Update preview” (Figura 4) utilizatorul poate
vedea in timp real nu doar modificarea semnalului in domeniul temporal, ci si continutul in
frecvente si histograma valorilor acestuia.

Figura 4. Generatorul de semnal sintetic personalizat.
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3. Pre-procesarea datelor

3.1. Alegerea variabilei

La sfarsitul fazei initiale de upload utilizatorul este directionat automat spre sectiunea
“VARIABLE”  care  contine  o  lista  a  tuturor  variabilelor  disponibile  in  fisierul  incarcat
(panelul 8 din Figura 2) precum si reprezentarea grafica a acestora (panelul 5, Figura 2). Aici
utilizatorul  trebuie  sa  aleaga  una  dintre  variabile  dupa care  este  directionat  automat  spre
sectiunea  “TIME”.  Folosirea  setului  de  butoane  fixe  din  panelul  2  ofera  utilizatorului
posibilitatea de a avansa direct spre una din sectiunile urmatoare, caz in care prima variabila
din fisierul de analiza este selectata in mod automat. Un exemplu în acest sens este redat în
Figura 5.

Figure 5: Ilustrare a sectiunii “VARIABLE”. Sunt evidentiate butoanele corespunzatoare
diferitelor variabile prezente in fisierul de analiza (panelul 8) precum si reprezentarea grafica

a acestora (panelul 5).

3.2. Extragerea intervalelor temporale

O  parte  importanta  a  tuturor  programelor  de  analiza  a  seriilor  temporale  este
posibilitatea de extragere si analiza a unor sub-intervale temporale, mai precis, concentrarea
analizei doar pe anumite sub-intervalele de interes stiintific. INA ofera posibilitatea extragerii
de sub-intervale temporale fie prin introducerea manuala a limitelor temporale dorite, fie prin
alegerea  interactiva  a  sub-intervalului  folosing  mouse-ul.  Aceste  doua  posibilitati  sunt
complet  interactive  si  substituibile,  in  sensul  ca  utilizatorul  are  posibilitatea  sa  aleaga  un
sub-interval  aproximativ  folosind  mouse-ul,  urmand  ca  apoi  sa  rafineze  intervalul  prin
modificarea manuala a limitelor temporale. Optiunile de extragere a sub-intervalului se gasesc
in  panelul  8  (Figura  6).  Panelul  5  ofera  aici,  pe  langa  reprezentarea  grafica  a  intregului
interval temporal, si o reprezentare a sub-intervalului selectat de catre utilizator. Utilizatorul
trebuie sa avanseze manual la sectiunea urmatoare (“PREPROCESS”) prin apasarea butonului
“Next”. Exista de asemenea si posibilitatea avansarii folosind butoanele fixe din panelul 2. O
captura de ecran a acestei sectiuni este redata in Figura 6.
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Figure 6: Ilustrare a sectiunii “TIME”. Sunt evidentiate butoanele si campurile editabile din
panelul 8 si reprezentarile grafice ale intregului interval temporal (graficul de sus) si a

sub-intervalului selectionat de catre utilizator (graficul de jos).

3.3. Pre-procesarea

Pre-procesarea este uneori necesara pentru a pregati datele pentru nevoile specifice ale
anumitor  metode  de  analiza  sau  pentru  standardizarea  acestora  in  vederea  unor  viitoare
analize comparative folosind misiuni si/sau regiuni diferite. Exista 3 optiuni de pre-procesare:
a)  ridicarea  la  patrat;  b)  standardizarea;  c)  standardizarea  patratului  variabilei  analizate.
Standardizarea presupune o transformare a seriei temporale y=x ( t )  folosind:

y p=
y− ý
σ y

, (1)

unde  ý  este valoarea medie si  σ y  este deviatia standard.  Dupa alegerea optiunii de
pre-procesare programul avanseaza automat spre sectiunea “ANALYSIS”.

4. Analiza datelor

Sectiunea de analiza a datelor poate fi privita drept un punct focal al programului care
conecteaza toate metodele de analiza vizate de proiectul STORM. Aceastea sunt organizate in
clase si subclase. Configuratia programului INA este una liniara si utilizatorul este condus in
mod  logic  de  la  “UPLOAD”  spre  “ANALYSIS”.  In  acest  punct  progresia  liniara  este
abandonata si utilizatorul poate sa urmeze diferite ramuri in functie de analizele de interes.
Aceasta ramificare a programului, impreuna cu functionalitatea “Back”, permite utilizatorului
aplicarea unei intregi serii de metode de analiza pe exact aceeasi serie temporala, permitand
astfel  obtinerea  unei  imagini  complete  asupra  proprietatilor  statistice  ale  seriei  temporale
analizate.

Sectiunea  “ANALYSIS”  precum si  clasele  si  subclasele  individuale  de  metode de
analiza pot fi accesate si prin butoanele fixe din panelul 2. In versiunea beta, in conformitate
cu planul original, am implementat 2 mari clase de metode de analiza: (1) analiza Fourier si
(2) analiza functiilor de densitate de probabilitate (PDF), fiecare cu cate doua subclase: (1.1)
PSD-Welch si (1.2) Spectrograma pentru analiza Fourier si (2.1) PDFs si (2.2) Flatness pentru
clasa de metode PDF. In cele ce urmeaza vom prezenta detaliat a doua clasa de analiza ce
inglobeaza analiza PDF.
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4.1. Functiile de densitate de probabilitate (PDF) si parametrul Flatness

Clasa de analize PDF este structurata in 2 mari subclase: a) PDFs si b) Flatness.

a) Subclasa PDFs

Subclasa  PDFs  calculeaza  in  mod  implicit  functiile  de  densitate  de  probabilitate
ne-scalate pentru un numar s de scale definite ca 2^s, cu s = smin, smin+1, smin+2… smax-1;
unde smin = 0 si smax este cea mai mica putere a lui 2 pentru care s^smax este mai mare
decat lungimea seriei temporale. Functia PDF corespunzatoare scalei s este obtinuta folosind

o ferestra de analiza de lungime 2^s*t, unde t este rezolutia temporala a masuratorilor. La

fiecare pas este calculata diferenta intre partea dreapta si cea stanga a ferestrei. Fereastra este
apoi  mutata  cu  un  punct  si  se  recalculeaza  diferenta.  Histograma  normalizata  a  acestor
diferente resprezinta functia PDF corespunzatoare fluctuatiilor scalei s.

Pentru  a  facilita  analiza  comparativa  a  2  sau  mai  multe  scale  este  necesara
standardizarea  fluctuatiilor  corespunzatoare  scalelor  analizate  inainte  de  calcularea
histogramelor.  Procedura  de  standardizare  este  identica  cu  cea  descrisa  in  sectiunea  3.3.
Deoarece suntem interesati de fenomenul de intermitenta, adica deviatii ale PDF fata de forma
Gaussiana,  o  functie  Gaussiana  standard  de  densitate  a  probabilitatii  este  de  asemenea
reprezentata. Figura 7 arata o comparatie intre PDF-urile scalate si cele nescalate.

 
Figure 7: Scalarea PDF: a) PDF-uri nescalate (implicit) si b) PDF-uri scalate

Calcularea PDF-urilor are 3 parametri ajustabili: smin, smax și nbins, unde 0 <= smin
<= smax si  nbins  este  numarul  de  bini  utilizati  pentru calcularea histogramelor  (valoarea
implicita este nbins = 200). Utilizatorul poate calcula fie mai multe scale (smin < smax), fie o
singura scala (smin = smax). O captura de ecran este ilustrata in Figura 8.

Figure 8: Parametrii PDF.

b) Subclasa Flatness
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Subclasa Flatness calculeaza in mod implictit factorul Flatness pentru scalele 2^s, cu s definit
la fel ca mai sus. O linie rosie corespunzatoare factorului Flatness Gaussian (cu o valoare
egala cu 3 pentru fiecare scala) este de asemenea reprezentata. Calcularea factorului Flatness
are 2 parametri ajustabili: smin si smax. O captura de ecran este prezentate in Figura 9.

Figure 9: Parametrul Flatness.

Concluzii

Versiunea  beta  a  librariei  sofware  „Integrated  Nonlinear  Analysis”  -  INA  a  fost
finalizata. În varianta actuala, utilizatorul are posibilitatea de a executa o analiza statistica
complexă  a  unei  serii  temporale  prin  determinarea  densitatilor  de  putere  spectrala  și  a
functiilor de densitate de probabilitate dar și o analiza de ordin superior, cum ar fi distributia
flatness. Interfata grafica asociata librariei este ușor de utilizat și ghideaza utilizatorul printr-o
progresie liniara de la încărcarea fisierelor de date pana la analiza acestora. Un avantaj notabil
este acela ca pasii logici executati în modul standard pot fi efectuati într-o succesiune aleasa
de  utilizator  prin  simpla  apasare  a  unor  butoane.  Mai  mult  decât  atât,  utilizatorul  are
posibilitatea de a schimba parametrii standard ai analizelor prin introducerea valorilor dorite
în  campurile  corepsunzatoare.  Interfata  grafica  INA este  conceputa  astfel  încât  in  orice
moment sa se poate reveni la un pas anterior iar utilizatorul este ajutat permanent printr-un
meniu HELP cu informații despre functionalitatea meniurilor existente. 

S-a insistat asupra capitolului incarcarii și citirii fisierelor de date furnizate de sateliti
precum  Cluster,  Ulysses,  Venus  Express,  ACE,  Indici  Geomagnetici  din  bazele  de  date
oficiale ale acestora, dar și asupra implementarii unor rutine pentru citirea unor fisiere de date
generice în format cdf, text sau mat dar și asupra posibilitatii de a genera semnale sintetice
pentru testarea și validarea metodelor de analiza implementate. Obiectivele propuse au fost
deplin atinse rezultand într-un produs functional, complex dar intuitiv.
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