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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:

1) 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.

2)  de a contribui la analiza caracterului multifractal intermitent al turbulentei în vântul solar
folosind date de la misunile Ulysses, Cluster și Venus Express. Deteminarea spectrelor multifractale ale
seturilor de date selectate aduce informații suplimentare despre modul în care se scaleaza fluctuatiile
turbulente caracteristice vântului solar. Pentru estimarea spectrelor multifractale adoptam și aplicam o
metoda de analiza avansata: Rank-Ordered Multifractal Analysis, ROMA (T. Chang, 2008).

 Descrierea ştiinţifică şi tehnică a rezultatelor şi gradul de realizare a obiectivelor

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 „HELP” este dispus întotdeauna în colțul stânga jos al GUI și
conține informații despre cele 5 straturi principale și functionalitatea asociata acestora.

În interfata grafica a INA, sunt prezente 9 paneluri accesibile utilizatorului (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.



Fig. 1 Diagrama versiunii beta a librariei INA – Integrated Nonlinear Analysis

Fig. 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

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

http://caa.estec.esa.int/caa/home.xml
http://www.rssd.esa.int/index.php?project=PSA&page=vex
http://ufa.esac.esa.int/ufa/


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.

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.

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index
http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/


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

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 cele doua clase de analiza ce inglobeaza analiza PSD și PDF.

4.1 Analiza Fourier

4.1.1 Analiza PSD – Metoda Welch

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.

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

4.1.2 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

4.2 Functiile de densitate de probabilitate (PDF) si parametrul Flatness
Clasa de analize PDF este structurata in 2 mari subclase:  PDFs si Flatness.

4.2.1 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.

4.2.2 Subclasa Flatness
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.

5.  Determinarea  spectrelor  multifractale  pentru  diferite  stari  ale
vantului solar (vânt lent versus vânt rapid) cu metoda ROMA

Analiza  turbulentei  intermitente  prin  intermediul  metodei  multifractale  având  ca  punct  de
plecare functiile de structura sau functiile de partitie ia in considerare statistica intregului colectiv de
fluctuatii  al  variabilei  de  interes  (e.g.  camp magnetic,  viteza  de  masa).  Însă,  in  aceasta  abordare,
statistica fluctuatiilor este dominata de fluctuatiilor de mai mica amplitudine care sunt mai numeroase.
Astfel, statistica evenimentelor minoritare (extreme), desi extrem de importanta pentru caracterizarea
turbulentei,  poate  fi  obturata.  Pe  de  alta  parte,  nu  se  poate  deduce  în  mod  direct  distributia  de
probabilitate (PDF) a  fluctuatiilor  la  toate scalele din spectrul multifractal.  O rescalare completă  a
PDF-urilor la toate scalele analizate pe o singura curba unica ar releva topologia campului turbulent și
proprietatile de scalare corespunzatoare si caracterizeaza casa de universalitate a procesului investigat.
Pe baza acestor idei, Chang și Wu (2008) au propus o noua tehnica de analiza multifractala, strâns
legată  de  conceptul  de  invarianta  de  scala  și  ordonarea  după  rang  a  fluctuatiilor:  Rank  Ordered
Multifractal  Analysis  –  ROMA.  Aceasta  metoda  avansata  de  analiza  va  fi  detaliata  în  continuare
precum și descrierea rezultatelor obtinute.

5.1 Datele experimentale din vântul solar

Bazele de date vizate pentru analiza ROMA sunt observatii din vântul solar de la misiunile:
Ulysses (la maximum și minimum solar), Venus Express la 0.72 unități astronomice (AU) la minimum
solar și de la Cluster la 1 AU, atât la minimum cât și la maximum solar. În cadrul proiectului STORM,
datele au fost organizate în trei cataloage:

 D1MAXSW (date experimentale la maximum solar de la Ulysses 1999 - 2001 și Cluster

2000 – 2001)

 D3MINSW (date experimentale la minimum solar de la Ulysses, Cluster și Venus Express



2007 – 2008)

 D5MINSW (date experimentale la minimum solar de la Ulysses 1997 - 1998)

Pentru  investigarea  structurii  multifractale  a  turbulentei  am  considerat  toate  intervalele
temporale  din cataloagele mentionate mai  sus.  Mai  detaliat,  am analizat  componente ale  campului
magnetic masurat în-situ atât în vânt solar lent cât și rapid de misiunile vizate în proiectul STORM:
Ulysses, Cluster și Venus Express. Intervalele pentru care calitatea datelor nu a permis identificarea
unui domeniu de scale in care sa fie identificata scalarea multifractala au fost eliminate. Numărul final
de cazuri pentru care au fost determinate spectrele multifractale este sumarizat în Tabelul 1 iar lista
completă a cazurilor considerate este cuprinsa în Anexa 1 (Ulysses), Anexa 2 (Cluster) și Anexa 3
(Venus Express). 

Tabelul 1: Numarul de intervale temporale de la Ulysses, Cluser si Venus Express pentru care au fost
determinate caracteristicile multifractale cu metoda de analiza ROMA

ROMA Ulysses

D1MAXSW D3MINSW D5MINSW

Vant solar lent 29 4 12

Vant solar rapid 39 45 6

Cluster 1 and 3

D1MAXSW D3MINSW

Vant solar lent 58 (C1)
47 (C3)

Vant solar rapid 13 (C1)
7   (C3)

Venus Express

D3MINSW

Vant solar lent 319

Vant solar rapid 156

5.2 Procesarea datelor din vantul solar

Pentru aceasta analiza am folosit datele originale, fara detrending, asa cum s-a procedat spre
exemplu  pentru  analiza  densitatii  de  putere  spectrala  (PSD).  O pre-procesare  minimala  este  totusi
necesara avand in vedere ca datele experimentale prezinta portiuni de date lipsa. Toate regiunile de
acest tip au fost identificate, etichetate cu valoarea de 9999.9999 putand astfel fi ignorate in analiza
multifractala.  In  Figura  10  este  indicat  un  exemplu  de  serie  temporala  analizata  corespunzatoare
campului magnetic total, B, masurat in vant solar rapid, la minumum solar in 2007 de proba Cluster 3.



Fig 10. Exemplu de serie temporala a campului magnetic total, B, masurat de Cluster 3 in vant solar rapid, in
2007. Este evidentiata si o portiune cu date lipsa in jurul orei 19:42.

5.3. Rank-Ordered Multifractal Analysis (ROMA)
5.3.1 Invarianta de scala si ordonarea dupa rang a fluctuatiilor

Metoda de analiza Rank Ordered Multifractal Analysis – ROMA, este detaliata in pragrafele
urmatoare pe baza ideilor originale publicate de Chang si Wu (2008).

ROMA exploreaza natura singulara a fluctuatiilor subdominante la toate scalele si isi propune

sa identifice rangurile/domeniile de fluctuatii, Bs a caror statistica, la toate scalele considerate, poate fi

caracterizata de o lege putere, <(Bs)q>~ lsq a carui exponent s defineste dimensiunea monofractala a

subsetului Bs; l identifica scala, q este ordinul momentului pentru care se calculeaza media statistica

<(Bs)q>.

 Primul pas este acela de a identifica ranguri ale fluctuatiilor și de a investiga proprietatile lor
statistice.  Aceasta  procedura implica subdivizarea fluctuatiilor  în  intervale  determinate de mărimea
acestora  rescalata.  După  cum  sugerează  Chang  și  Wu  (2008),  considerand  câmpul  B(t)  (in  cazul
turbulentei plasmelor spatiale poate fi camp magnetic, viteza de masa) care fluctueaza, putem construi,
similar calcularii distributiilor PDF, serii de diferente temporale dependente de scala: 

(5.3.1)

pentru un domeniu de scale temporale (care corespund scalelor spatiale, l daca ipoteza Taylor (Taylor

1938) este satisfăcută).
În acest caz, functiile de distributie de probabilitate sunt obtinute ca histograme normalizate ale

fluctuatiilor  la  toate  scalele,  P(B,).  PDF-urile  campului  care  fluctueaza,  P(B,),  pot  manifesta

proprietăți de self-similaritat (echivalent cu o descriere monofractala). Dacă P(B,) calculate pentru

toate  scalele  colapseaza  pe  o  singura  funcție  de  distributiePs,  numita  si  „master  curve”,  conform
formulei de re-scalare: 

(5.3.2)
atunci comportamentul dinamic este considerat monofractal și caracterizat de indicele fractal (Hurst), s.
Relația de scalare (3.2) este cunoscută și sub denumirea de 'one-parameter (re)scaling' (re-scalare cu un
parametru) și a fost testata pentru plasmele spatiale de către Hnat et al. (2002) și Chang et al. (2004).

În practica, colapsul PDF-urilor intr-o singura functie de distributie poate fi 'partial', adică doar
porțiuni ale PDF-urilor rescalate se suprapun pe curba principala Ps în timp ce restul PDF-urilor rămân
nescalate. În acest caz se considera ca procesul dinamic este multifractal iar factorul de scalare s din



relația (5.3.2) nu este unic ci este o funcție de mărimea fluctuatiilor rescalate,  unde .
Caracterul multifractal este în acest caz estimat pe baza analizei functiilor de structura sau de partitie.
ROMA este strâns legată de conceptul de funcții de structura, astfel ca în continuare vom descrie pe
scurt cum se estimeaza acestea.

Functiile de structura la diferite ordine q pentru o scala data , , sunt de fapt momente de

diferite ordine ale functiilor de distributie de probabilitate: 

(5.3.3)

unde <...> indica media ansamblului iar   reprezintă valoarea maxima a fluctuatiilor la scala  .

Functiile de structura prezinta în general scalare de tip lege putere: .

Existența unei astfel de dependente a functiilor de structura cu scala este interpretata de Chang
(2001) ca posibila consecinta a evolutiei  dinamice a unui sistem complex aflat  în vecinatatea unui

punct critic unde transformarea liniara a marimilor Sq și  ( ) conduce la invarinatul

. De aici se poate deduce relatia . Aceasta relație de scalare arata implicit ca scala este un
parametru relevant. Când exponentul de scalare este o funcție liniara de q:

(5.3.4)
procesul este self-similar/monofractal cu dimensiunea fractala egala cu s (sau exponentul Hurst). In

practica, factorul de scalare   este evaluat din panta reprezentarii  in scara dublu-logaritmica a lui

 la toate scalele  si toate ordinele q, asa cum este indicat in Figura 11.

Fig 11. Functii de structura calculate pentru 5 scale temporale si 10 ordine q pentru campul magnetic total,
B, masurat de Cluster 3 in vant solar rapid, in 2007

Observam de asemenea ca relatia (5.3.3) arata ca statistica si scalarea sunt dominate de acele
fluctuatii  care sunt mai numeroase,  asa cum s-a subliniat  la inceputul acestei  sectiuni.  Cand nu se



observa scalare monofractala iar relatia (5.3.4) nu este validata, neliniaritatea exponentului de scalare

 nu  are  o  interpretare  fizica  directa  (Chang  si  Wu,  2008),  desi  se  poate  calcula  un  spectru
multifractal. Invalidarea relatiei (5.3.4) este recunoscuta in general ca o manifestare a intermitentei. Un
alt dezavantaj al metodei functiilor structura (Chang si Wu, 2008) este ca functiile de structura definite
in (5.3.3) pot diverge pentru ordine q negative. 

De  mentionat  de  asemenea  ca  intr-un  studiu  dedicat  turbulentei  in  fluidele  neutre,  She  si
Leveque (1994) au propus o lege de scalare universala pentru corectii ale efectelor intermitentei in
domeniul inertial, data de:

(5.3.5)
Simulari numerice pentru turbulenta magnetohidrodinamica (Biskamp și Muller, 2000) propun

o corecție a scalarii She și Leveque pentru plasme magnetizate dupa legea:

(5.3.6)

Procedura  ROMA porneste  de la  gruparea  fluctuatiilor  calculate  conform relatiei  (5.3.1)  in

functie de marimea lor rescalata , pentru toate scalele.

5.3.2 Spectrul multifractal calculat cu metoda ROMA

Ordonarea dupa rang a fluctuatiilor rescalate trebuie sa implementeze o procedura care rezolva
ecuatia  implicita  pentru  s  care  satisface  relatia  (5.3.4)  pentru  un  anumit  domeniu  in  Y.  Astfel,  se

presupune ca pentru fiecare subinterval  Y exista un index monofractal s(Y) a carui procedura de

calcul este descrisa de. Chang si Wu (2008). In primul pas, functiile de structura ordonate dupa rang se

calculeaza pentru fiecare domeniu Y, intre Y1 si Y2:

(5.3.7)

unde  si . Solutia ROMA pentru intervalul [Y1, Y2] este acea valoare a lui s pentru

care scalarea monofractala/self-similara este strict satisfacuta: .
Daca se gaseste o astfel de solutie, aceasta identifica acea portiune a spectrului de fluctuatii

normalizate, Y, pentru care functiile de distributie de probabilitate pe un domeniu limitat colapseaza

pe o curba unica. Procedura este repetata pentru ceilalti bini Y pana ce este determinat intreg spectrul

multifractal.

Pentru fiecare ordin q si fiecare bin Y procedura ruleaza iterativ pentru toate valorile lui s intre

0 si 1, cu un pas de 0.01, si se calculeaza functiile de structura pe intervale limitate conform relatiei

(5.3.7) pentru toate scalele. Scalarea se extrage din relatia   pentru fiecare ordin q si
fiecare s. Apoi, asa cum au propus original Chang si Wu (2008), cautam intersectia dintre cele doua

curbe  (s,q) and  =qs care rezulta in solutia ROMA pentru fiecare q si bin  Y. Aceasta solutie este

astfel  exponentul  monofractal  (sau Hurst)  corespunzator  fluctuatiilor  rescalate  colectate  de la  toate
scalele  analizate  si  care  sunt  caracterizate  de  aceeasi  proprietate  de  scalare.  Procedura  este



exemplificata in Figurile 12 si 13.

Fig. 12 Ilustrare a aplicarii procedurii ROMA pe date de vant solar de la misiunea Venus Express. Graficul din stanga
sus arata functiile de structura (3.7) pentru intervalul de fluctuatii rescalate DY=[0.10, 0.80] si 11 ordine q de la q=-5 la
q=+5; au fost considerate patru scale din domeniul inertial. In graficul din stanga jos sunt reprezentate histogramele
seriilor de diferente (4.1) pentru scalele considerate – acesta ofera informatii cheie asupra domeniului de fluctuatii si a
structurii  ordonarii  lor  dupa  rang.  Graficul  din  dreapta  sus  arata  valorile  lui  s,q)  pentru  toate  valorile  s  si  q
considerate; valorile lui q sunt ilustrate cu diferite culori.

Figura 13 Ilustrare a procedurii ROMA aplicata pe date de vant solar de la misiunea Ulysses. Graficul de sus arata
campul magnetic standardizat (se scade media intregului interval analizat si se imparte la varianta). Graficul din stanga
jos prezinta curba  (s,q)/(qs) (punctele unite cu linie albastra) si   (corespunzand lui  =qs) cu rosu, pentru q=5 si
Y=[0.05,0.13]. Graficul din dreapta jos prezinta o masura a distantei dintre curba experimentala si relatia de scalare

q=
5

q=
5



monofractala data de functia . Cercul rosu indica valoarea lui s care satisface cel mai bine scalarea
monofractala  si  reprezinta  astfel  solutia  ROMA in  binul  Y considerat  si  pentru  un  anumit  ordin  q  (corespunde
intersectiei dintre curba rosie si cea albastra din graficul din stanga jos)

Asa  cum  a  fost  subliniat  de  Consolini  et  al  (2011),  relatia  de  scalare  monofractala

(sROMA,q)=qsROMA trebuie sa fie valida pentru sROMA determinat prin procedura descrisa mai sus aplicata

independent  pe fiecare  interval  de  fluctuatii  rescalate  Y. Uneori  curba experimentala  (s,q)  poate

intersecta linia (s,q)=qs de mai multe ori pentru un singur q. Nu toate aceste solutii sunt acceptabile.

Se constata ca in general o singura solutie satisface relatia de scalare (s,q)=qs pentru fiecare bin Y. O

reprezentare a unei solutii care se comporta 'corect' (corespunde unei valori unice s care satisface relatia

monofractala in intervalul Y=[0.05,0.13]) este ilustrata in graficul din stanga din Figura 5 pentru date

experimentale Ulysses din catalogul D1MAXSW (masurate intre 22/03/1999 – 24/03/1999)..
Pentru  aceasta  analiza  am  testat  si  implementat  diferite  metode  de  calculare  a  spectrului

ROMA.

Metoda A cuprinde implementarea metodei “clasice” propusa de Chang si Wu (2008). Daca

exista mai multe solutii pentru un Y si un q dat, pastram acea solutie care liniarizeaza cel mai bine

relatia log(Sq()) vs log(). Daca solutiile pentru un anumit  Y si diferite ordine q nu sunt identice,

pastram acea solutie care satisface cel mai bine relatia de monofractalitate:  q=qs. Spectrele ROMA

pentru datele VEX si Cluster au fost obtinute cu aceasta abordare.

Metoda B:  Am testat de asemenea si o procedura globala de minimizare bazata pe scalarea

monofractala  (s,q)=qs.  Astfel,  pentru  fiecare  bin  Y al  fluctuatiilor  rescalate,  iteram  peste  toate

valorile lui s intre 0 si 1 (in general consideram un pas de 0.1 adica 10 valori ale lui s), calculam

functiile de structura pe un interval limitat (5.3.7) si determinam panta (q,s) pentru fiecare s si ordin q.

Apoi cautam valoarea lui s pentru care functia f(q,s)=[(q,s)-qs] este minima. Un exemplu este aratat

in  graficul  din  dreapta  din  Figura  14  pentru  binul  Y=[0.05,0.13]  si  date  Ulysses  din  catalogul

D1MAXSW (masurate intre 22/03/1999 – 24/03/1999). Spectrele ROMA pentru datele Ulysses au fost
obtinute folosind aceasta procedura de minimizare globala.

Cautarea solutiei ROMA este apoi continuata aplicand procedura descrisa mai sus pentru fiecare

bin definit in spatiul fluctuatiilor rescalate (ordonate dupa rang),  Y. In acest mod obtinem spectrul

ROMA: s(Y). Un exemplu este ilustrat in Figura 15.
O  prezentare  schematica  a  procedurii  de  analiza  multifractala  ROMA este  prezentata  in

diagrama din Figura 16.



Fig. 14 Solutia ROMA pentru Y=[0.05,0.13] si toate ordinele q (de la -5 la +5). Graficul din stanga indica in culori

valoarea functiei  , intensitate mai mare a culorii indica maximul functiei, adica solutia ROMA
pentru ordinul q dat. Graficul din dreapta indica rezultatul procedurii de minimizare globala aplicat asupra fluctuatiilor

din binul Y=[0.05,0.13]; procedura minimizeaza functia f(q,s)=[(q,s)-qs] pentru un set de valori s intre 0 si 1 si toate

momentele q intre -5 si +5.

Fig.  15 (stanga) spectrul ROMA complet  pentru masuratori  ale lui B2 efectuate de Cluster in vant solar;  (dreapta)
spectrul ROMA complet pentru masuratori ale lui B2 efectuate de Ulysses.



Fig. 16 Diagrama schematica aratand pasii principali ai procedurii de calcul a spectrului ROMA. Sunt schitate cele
doua strategii A și B.

5.3.3 Rezultatele Analizei - Spectrele ROMA

Pentru fiecare spectrul ROMA calculat pentru date Cluster, VEX și Ulysses salvam doua fisiere:

 un fisier grafic în format PNG

 un fisier de date care include limitele binilor fluctuatiilor rescalate, Y, și soluția ROMA asociata 

fiecarui bin, s

CLUSTER

Fisierul grafic al analizei ROMA pentru date Cluster
- format: PNG
- numele fisierului: ROMA_XX_TPW_CC_YYYY-MM-DD_HHMMSS-HHMMSS.png, unde:

 XX: Proba Cluster: C1 sau C3
 TPW: Tip de vant solar (rapid, lent)
 CC: componenta campului magnetic (B, B2) 
 YYYY-MM-DD_HHMMSS-HHMMSS: data si timpii de start si stop ai seriei 
temporale analizate 

Exemplu:



Fisierul de date al analizei ROMA pentru date Cluster
- format: ASCII
- numele fisierului: sROMA_XX_TPW_CC_YYYY-MM-DD_HHMMSS-HHMMSS.txt, unde 

XX, TPW, CC si  YYYY-MM-DD_HHMMSS sunt cele descrise mai sus.

Exemplu:

#C3 2007-04-04 20:23:59.040000 2007-04-04 21:29:41.916000
[0.1, 8.37] 0.53
[8.37, 18.30] 0.47
[18.30, 30.21] 0.38
[30.21, 44.51] 0.41
[44.51, 61.66] 0.20
[61.66, 82.73] 0.0

VENUS EXPRESS (VEX)

Fisierul grafic al analizei ROMA pentru date VEX
- format: PNG
- numele fisierului: ROMA_XX_TPW_CC_YYYY-MM-DD_HHMMSS-HHMMSS.png, unde:

 XX: VEX
 TPW: Tip de vant solar (rapid, lent)
 CC: componenta campului magnetic (B, B2) 
 YYYY-MM-DD_HHMMSS-HHMMSS: data si timpii de start si stop ai seriei 
temporale analizate 



Exemplu:

Fisierul de date al analizei ROMA pentru date VEX
- format: ASCII
- numele fisierului: sROMA_XX_TPW_CC_YYYY-MM-DD_HHMMSS-HHMMSS.txt, unde 

XX, TPW, CC si  YYYY-MM-DD_HHMMSS sunt cele descrise mai sus.

Exemplu:

#VEX 2007-04-04 14:00:50.788000 2007-04-04 16:20:46.788000
[0.1, 0.48] 0.46
[0.48, 0.98] 0.42
[0.98, 1.63] 0.46
[1.63, 2.20] 0.35

ULYSSES
Pentru fiecare spectru ROMA calculat este salvat un fisier in format PNG.
Fisierul grafic al analizei ROMA pentru date Ulysses

- format: PNG
- numele fisierului: U_YYYY_DDD_HH_YYYY_DDD_HH_B_aroma_spec_CC.png, unde:

 YYYY_DDD_HH_YYYY_DDD_HH: timpii de start si stop ai seriei temporale analizate 
 CC: componenta campului magnetic (B, B2) 

Exemplu: U_1999_081_00_1999_083_23_B_aroma_spec_Bm.png

Fisierele  corespunzatoare,  în  format  grafic  si  ASCII,  sunt  disponibile  in  baza  de  date  a
proiectului STORM: http://www.storm-fp7.eu.

http://www.storm-fp7.eu/


6. Biblioteca integrata de analiza a datelor (INAV3)

In paralel cu analiza multifractala ROMA a datelor din vantul solar, am continuat dezvoltarea
bibliotecii  integrate  de  analiza  INA.  Am  pregatit  vesiunea  finala  a  INA delivrabila  la  Comisia
Europeana  la  sfarsitul  contractului  FP7  STORM.  In  aceasta  etapa  ne-am concentrat  in  special  pe
adaugarea si testarea de noi module de analiza. In continuare mentionam pe scurt principalele module
adaugate in INA fata de versiunea beta raportata in cadrul STORM in  iunie 2014:

1. Modul  Matlab  de  Analiza  wavelet  a  semnalelor si  extragerea  LIM (local  intermittency
measure). Utilizatorul poate selectiona tipul de functii wavelet (8 functii diferite), domeniul de
scale analizate (minim/maxim si rezolutia) si poate customiza grafic rezultatul cu o serie de
parametri,  dupa  cum ilustreaza  figura  17.  Rezultatul  poate  fi  exportat  intr-un  fisier  grafic
(diferite optiuni sunt disponibile, .fig, .png, etc) Pentru o scalograma wavelet data utilizatorul
poate genera spectrum LIM coespunzator, adica histograma normalizata a coeficientilor wavelet

(6.1)
Unde C(,t) sunt coeficientii trasnformarii wavelet  iar simbolul <...> indica media statistica

pentru  intregul  ansamblu  de  date  la  scala  ,  practic  medie  temporala.  LIM identifica  acele

regiunii din spatiul scalo-temporal care cumuleaza evenimente de tip „exploziv”, altfel spus o
concentrare de fluctuatii, sau in cazul turbulentei, regiuni de disipare intensa, considerate a fi in
general surse ale intermitentei.

Fig. 17. Fereastra de analiza INA pentru calculul unei scalograme cu functii wavelet.

2. Modul  Matlab  pentru  Procedura  de  rescalare  OPR  („One  Parameter  Rescaling”)  a
functiilor de distributie de probabilitate (PDF) a fluctuatiilor. Utilizatorul poate defini un
domeniu de scale pentru care sa aplice rescalarea PDF cu metoda OPR. Mai intai se calculeaza

parametrul de rescalare monofractal,  , din maximele PDF la scalele considerate (Hant et al.,

2002). Apoi se aplica procedura de rescalare 

(6.2)



Dupa cum este ilustrat in figura 18, utilizatorul are controlul grafic al pasilor efectuati si poate
introduce manual valoarea de rescalara  OPR. De asemenea  utilizatorul are controlul grafic
total  al  aspectului  figurii  rezultate.  Aceasta  poate  fi  exportata  intr-o  diversitate  de  formate
grafice.

Fig.  18.  Fereastra  de  analiza  INA pentru  rescalarea  Functiilor  de  ditributie  de  probabilitate  (PDF)  folosind
procedura  de  rescalare  OPR.  Primul  panel  indica  semnalul  test,  panelul  din  stanga  mijloc  indica  scalarea
maximelor din a carui fit linear se extrage a; panelul stinga jos indica rescalarea maximelor cu OPR; panelul din
dreapta arata rescalarea PDF cu OPR.

3. Modul  MATLAB  pentru  Analiza  functiilor  structura  (FS).  Utilizatorul  selectioneaza
domeniul de scale pentru care se calculeaza functiile de structura defnite in ecuatia (5.3.3) de
mai  sus.  Utilizatorul  poate  selectiona  un  domeniu  al  ordinelor  q.  Modulul  furnizeaza

reprezentarea grafica a functiilor structura pentru toate scalele  si toate ordinele q selectionate

si verifica in ce masura semnalul are un caracater self-similar sau multifractal, folosind relatia

(q).

Fig. 19. Fereastra de analiza INA pentru calculul functiilor de structura pentru o serie temporala. Panelul de sus
ilustreaza un semnal test.  Panelul  stanga jos ilustreaza functiile structura pentru semnalul  test  pentru 11 scale

diferite si 10 ordine q (de la 1 la 10). Panelul dreapta jos ilustreaza scalarea (q).



4. Modul  MATLAB  pentru  Analiza  caracterului  multifractal  al  fluctuatiilor  cu  metoda
ROMA. Utilizatorul are mai multe posibilitati de analiza: poate selectiona un domeniu de scale

[1,2] pentru care sa verifice existenta unei solutii ROMA intrun domeniu precis de valori ale

variabilei renormalizate Y. Aceasta posibilitate este ilustrata de figura 20 pentru Y=[0,1] si

semnalul test considerat.

Fig.  20.  Fereastra  de  analiza  INA pentru  calculul  spectrului  multifractal  cu  metoda  ROMA.Panelul  de  sus

ilustreaza un semnal test; panelul stanga jos ilustreaza (s) pentru intervalul Y considerat. Panelul din dreapta

jos  ilustreaza  o  metoda  alternativa  de  estimare  a  solutiei  ROMA in  binul  ales,  prin  maximizarea  functiei  

.
Utilizatorul poate testa de asemenea comportamentul multifractal prin electionarea unii ordin q

si cautarea solutiilor ROMA intrun numar finit de bini Y. Aceasta posibilitate este evocata de

figura 21.

Fig.  21  Fereastra  de  analiza  INA pentru  calculul  spectrului  multifractal  cu  metoda  ROMA.  Panelul  de  sus

ilustreaza un semnal test; panelul de jos ilustreaza (s) pentru intervalul 11 bini diferiti in Y.

In  final  utilizatorul  poate  general  spectrul  final  ROMA,  obtinut  prin  optimizarea  solutiilor



obtinute pentru toatre ordinele q, dupa cum este ilustrat in figura 22.

Fig.  22.  Fereastra  de  analiza  INA pentru  calculul  spectrului  multifractal  cu  metoda  ROMA.Panelul  de  sus
ilustreaza un semnal test; panelul de jos ilustreaza spectrul ROMA obtinut, s=s(Y).

Concluzii

Versiunea beta a librariei  software  „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. 

Am investigat  proprietatile  de scalare ale fluctuatiilor campului magnetic  masurat  in  vantul
solar turbulent  de misiunile  Ulysses,  Cluster si  Venus Express.  Am estimat  spectrul multifractal  al
turbulentei folosind o metoda noua si avansata de analiza: ROMA. 

In general analiza indica faptul ca fluctuatiile campului magnetic la scale mici observate de
Ulysses  si  Venus  Express  prezinta  comportament  multifractal.  In  particular,  caracteristica  de
multifractalitate este persistenta pentru vant solar rapid si lent atat la maximum cat si la minimum solar.

Mai mult decat atat, o prima interpretare a rezultatelor sugereaza dependenta caracteristicilor
multifractale ale turbulentei din vantul solar de latitudinea heliografica, distanta heliocentrica si faza



ciclului solar.
In  cazul  datelor  masurate  de  Cluster,  unde  am  identificat  un  numar  mai  mic  de  spectre

multifractale,  natura  scalarii  pare  a  fi  mai  complexa  decat  cea  corespunzatoare  unui  proces
multiplicativ tipic. Astfel ca planificam sa analizam mai in detaliu rezultatele obtinute si sa comparam
cu descrieri statistice determinate anterior.

In  concluzie,  analiza  multifractala  este  o  metoda  puternica  de  a  identifica  variabilitatea
proprietatilor de scalare a fluctuatiilor. Ar fi interesant de comparat rezultatele descrise in acest raport
cu  alte  tipuri  de  analize  bazate  pe  caracteristici  multifractale  precum  “Multifractal  Detrended
Fluctuation Analysis” sau metoda directa propusa de Chhabra & Jensen (1989) pentru diferite date
heliosferice (Macek et al. 2014).

In paralel cu analiza multifractala ROMA a datelor din vantul solar, am pregatit vesiunea finala
a  INA  (Integrated  Nonlinear  Analysis  Library)  delivrabila  la  Comisia  Europeana  la  sfarsitul
contractului FP7 STORM. In aceasta etapa ne-am concentrat in special pe adaugarea si testarea de noi
module  de analiza:  analiza  wavelet  a  semnalelor  si  extragerea  LIM (local  intermittency measure);
procedura de rescalare OPR („One Parameter Rescaling”) a functiilor de distributie de probabilitate
(PDF) a fluctuatiilor; analiza functiilor structura (FS); analiza caracterului multifractal al fluctuatiilor
cu metoda ROMA detaliate mai sus. Rezultatul este un produs final functional, complex dar intuitiv.

Obiectivele propuse au fost deplin atinse.

 Vizite de lucru efectuate pe durata proiectului

Au fost efectuate atât vizite de lucru în centre de cercetare din strainatate ale membrilor echipei
romanesti participante în proiect dar și ale unor cercetători de mare prestigiu în domeniul stiintelor
spatiale la Institutul de Stiinte Spatiale: 

- Vizita Prof. Dr. Tom Chang la Institutul de Stiinte Spatiale, Septembrie 2014
- Doua vizite ale Dr. Jay Johnson la Institutul de  Stiinte Spatiale și respectiv la  Internațional

Workshop and School: „Solar system plasma turbulence, intermittency and multifractal”, în Iunie și
Septembrie 2015.

-  Doua  vizite  ale  Dr.  Gabriel  Voitcu  la  stagii  de  cercetare  la  Universitatea  Catolica  din
Louvain-la -Neuve si la Belgian Institute for Space Aeronomy (IASB), Bruxelles, Belgia, 2013 și 2014

- Doua stagii de cercetare ale dlui Costel Munteanu la Belgian Institute for Space Aeronomy
(IASB), Bruxelles, Belgia și doua stagii de cercetare la University of Oulu, Finlanda, 2013 și 2014

- O vizita a dlui Catalin Negrea la University of Boulder, Colorado, SUA, 2015.
 Posibilităţi de valorificare economică a rezultatelor obţinute

S-a  acumulat  experienta  ("know-how”)  in  domeniul  analizei  avansate  a  seriilor  temporale
transmise  de  sateliti  si  in  dezvoltarea  unui  software  suficient  de  versatil  pentru  analiza  seriilor
temporale transmise de sateliti, cu potential de aplicare intrun domeniu larg de aplicații. În paralel, s-au
dezvoltat aplicatii in domeniul Open Source.  Cele doua de mai sus, cumulate, creaza premise pentru
abordarea  in  viitorul  apropiat  a  unor  tematici  de  dezvoltare  in  domeniul  tehnologiilor  spatiale  cu
potential impact economic.

Director proiect,
Dr. Eliza Teodorescu



Anexa  1.  Intervalele  temporale  pentru  care  au  fost  determinate  spectrele
multifractale din date Ulysses

Fiecare  intrare  din  tabel  corespunde  formatului  de  nume  ale  fisierelor  din  baza  de  date:
TYPEOFWIND_BYY_BMM_BDD_BHH_EYY_EMM_EDD_EHH  unde   TYPEOFWIND  este  fie
rapid sau lent,  BYY_BMM_BDD_BHH si  EYY_EMM_EDD_EHH specifica anul, luna, ziua si ora
inceputului si respectiv a finalului intervalului de date analizat





Anexa  2.  Intervalele  temporale  pentru  care  au  fost  determinate  spectrele
multifractale din date Cluster

Cluster 1

D1MAXSW D3MINSW

Fast solar wind

01_04_05_22-01_04_05_23 07_01_16_05-07_01_16_07

07_03_01_15-07_03_01_17

07_03_06_22-07_03_07_00

07_03_07_00-07_03_07_02

07_04_23_04-07_04_23_05

08_03_11_10-08_03_11_11

08_03_19_09-08_03_19_10

Slow solar wind

01_02_12_19-01_02_12_21 07_01_01_14-07_01_01_15

01_02_19_17-01_02_19_19 07_01_01_18-07_01_01_20

01_02_22_02-01_02_22_03 07_01_27_17-07_01_27_19

01_02_22_04-01_02_22_05 07_01_27_22-07_01_27_23

01_02_22_20-01_02_22_21 07_01_29_08-07_01_29_09

01_03_15_16-01_03_15_18 07_02_25_03-07_02_25_04

01_03_18_03-01_03_18_05 07_03_03_23-07_03_04_00

01_04_22_12-01_04_22_22 07_03_11_01-07_03_11_03

07_03_11_06-07_03_11_07

07_03_15_20-07_03_15_21

07_03_29_22-07_03_30_01

07_04_06_23-07_04_07_00

07_04_08_12-07_04_08_14

07_04_16_07-07_04_16_09

08_01_05_01-08_01_05_02

08_01_05_06-08_01_05_07

08_01_12_12-08_01_12_14

08_02_07_16-08_02_07_17

08_02_09_22-08_02_09_23

08_02_26_03-08_02_26_05

08_02_26_06-08_02_26_07

08_02_26_08-08_02_26_10

08_03_04_08-08_03_04_10

08_03_04_17-08_03_04_19

08_03_06_22-08_03_07_00

08_03_26_05-08_03_26_06

08_03_26_09-08_03_26_11



Cluster 3
D1MAXSW D3MINSW

Fast solar wind

07_03_01_15-07_03_01_17

08_03_16_08-08_03_16_10

08_03_19_09-08_03_19_10

Slow solar wind

01_02_03_07-01_02_03_09 07_01_01_09-07_01_01_10

01_02_20_01-01_02_20_03 07_01_01_18-07_01_01_20

01_02_22_04-01_02_22_05 07_01_27_18-07_01_27_19

01_02_22_06-01_02_22_07 07_01_27_22-07_01_27_23

01_02_22_12-01_02_22_13 07_03_03_23-07_03_04_00

01_02_22_16-01_02_22_16 07_04_04_20-07_04_04_21

01_02_22_18-01_02_22_20 07_04_06_20-07_04_06_21

07_04_06_23-07_04_07_00

07_04_08_13-07_04_08_14



Anexa  3.  Intervalele  temporale  pentru  care  au  fost  determinate  spectrele
multifractale din date VEX

Fast solar wind 
2007-02-06_133920-185444 2007-10-28_151000-204638 2008-02-20_124500-182138
2007-02-26_132240-191558 2007-10-29_151010-233048 2008-02-23_181850-235957
2007-03-04_133700-185338 2007-10-30_060020-203618 2008-03-08_115750-170007
2007-03-05_131710-185348 2007-11-01_151040-202038 2008-03-10_115450-174808
2007-03-06_131720-185358 2007-11-02_131050-182048 2008-03-11_115500-173138
2007-03-07_131730-185048 2007-11-12_131230-191907 2008-03-13_115200-172838
2007-03-17_130910-184548 2007-11-16_150310-212307 2008-03-19_114620-172258
2007-03-25_130350-183708 2007-11-18_130010-190647 2008-03-22_114650-173645
2007-03-26_130040-185358 2007-11-19_153700-214017 2008-04-05_122230-175908
2007-04-16_125050-181408 2007-11-20_131350-191707 2008-04-06_122240-180238
2007-04-17_125214-181418 2007-11-27_153500-211138 2008-04-09_121950-175948
2007-04-23_124840-181158 2007-11-28_153510-211508 2008-04-10_122000-175958
2007-04-24_124530-173008 2007-11-29_153840-211838 2008-04-15_121410-175408
2007-05-02_124330-180648 2007-11-30_154210-212208 2008-04-16_121420-175418
2007-06-19_132810-183448 2007-12-15_151120-204758 2008-04-17_121110-175108
2007-07-01_131010-190307 2007-12-16_151130-204808 2008-04-19_121130-175128
2007-07-13_131530-190848 2007-12-17_151500-205138 2008-05-05_120410-171408
2007-07-17_132930-191248 2007-12-18_152150-205147 2008-05-06_140420-191058
2007-07-18_140620-191938 2007-12-22_152550-205908 2008-05-07_140430-191108
2007-07-28_151000-201437 2007-12-23_105600-163557 2008-07-01_121340-173337
2007-07-29_083050-190007 2007-12-24_105610-163608 2008-07-02_121710-173708
2007-07-31_140510-194148 2007-12-25_105940-163937 2008-07-03_121720-175238
2007-08-05_140000-191558 2007-12-26_110310-165307 2008-07-04_121730-175341
2007-08-08_144950-203308 2007-12-27_110320-165638 2008-08-27_133310-192628
2007-08-09_144640-202957 2007-12-28_105010-164328 2008-08-29_134010-184007
2007-08-14_142050-195728 2007-12-29_114700-170018 2008-11-18_170340-230658
2007-09-02_104041-161718 2007-12-30_111030-170348 2008-11-19_170350-231347
2007-09-03_103410-161048 2008-01-15_141220-200424 2008-11-20_170720-231357
2007-09-14_093600-151238 2008-01-20_164950-224628 2009-04-08_181010-225009
2007-09-15_092930-150608 2008-01-23_165700-223658 2009-04-10_180030-235952
2007-09-22_153400-213038 2008-01-24_165710-225348 2009-04-11_180040-235952
2007-09-23_153410-214047 2008-01-26_180050-225728 2009-07-14_152220-213219
2007-09-24_153420-214057 2008-01-28_165110-220028 2009-07-28_084440-143439
2007-09-25_153430-214107 2008-02-09_125630-184243 2009-07-29_084450-133049
2007-09-30_153520-203057 2008-02-10_125640-182958 2009-10-04_113600-173559
2007-10-01_153530-214207 2008-02-17_182430-235958 2009-10-05_114610-170009
2007-10-04_150600-204238 2008-02-18_124440-182118 2009-10-07_114630-173629
2007-10-05_150610-204248 2008-02-19_182450-235958  



Slow solar wind
2007-01-13_135840-193157 2007-06-21_132830-183508 2007-11-15_131300-193617
2007-01-14_135530-191527 2007-07-02_133000-190338 2007-11-21_154720-215357
2007-01-15_135540-191217 2007-07-03_131030-190347 2007-12-01_154540-212218
2007-01-16_135550-191227 2007-07-04_131040-190358 2007-12-02_154550-212228
2007-01-17_135600-190918 2007-07-15_131550-190908 2007-12-03_163020-212558
2007-01-18_135250-190928 2007-07-20_134640-185958 2007-12-04_155250-210008
2007-01-24_135030-190708 2007-07-25_133410-183408 2007-12-07_155640-212958
2007-01-25_134720-190358 2007-08-07_145620-205617 2007-12-10_160030-210008
2007-01-26_134730-190408 2007-08-10_144010-202008 2007-12-11_160400-214038
2007-01-28_134430-190108 2007-08-11_143700-201338 2007-12-19_151840-205518
2007-01-29_134440-190118 2007-08-12_143030-201028 2007-12-21_152220-205858
2007-02-02_134200-185838 2007-08-16_110750-174747 2008-01-01_111648-165058
2007-02-07_133610-185248 2007-08-17_070040-173038 2008-01-02_111658-171207
2007-02-08_133620-185258 2007-08-18_091130-235958 2008-01-03_112020-171529
2007-02-09_133630-185308 2007-08-19_070040-235958 2008-01-04_112030-171539
2007-02-10_133640-192958 2007-08-20_070030-184148 2008-01-06_120002-171911
2007-02-11_133330-191140 2007-08-21_060000-190018 2008-01-16_141206-200615
2007-02-12_133340-191338 2007-08-22_060030-193048 2008-01-17_164552-224102
2007-02-18_133120-190438 2007-08-29_110320-163620 2008-01-18_164602-224112
2007-02-19_132810-190448 2007-08-30_105650-163328 2008-02-01_171358-221508
2007-02-20_132820-190458 2007-08-31_105020-162658 2008-02-03_171730-231239
2007-02-23_132530-190208 2007-09-08_100820-154458 2008-02-12_125324-182610
2007-02-24_132540-190218 2007-09-09_100150-153828 2008-02-16_124740-182338
2007-02-27_130610-185928 2007-09-12_094540-143018 2008-02-24_123924-173021
2007-03-01_131950-185628 2007-09-13_094230-143048 2008-02-27_181554-235957
2007-03-02_132000-185638 2007-09-26_153440-203017 2008-02-29_190002-235958
2007-03-03_132010-180048 2007-10-02_150540-200018 2008-03-01_130000-180957
2007-03-10_132440-185118 2007-10-03_132910-190548 2008-03-03_130020-181018
2007-03-16_130900-184538 2007-10-06_150620-204258 2008-03-05_190040-234638
2007-03-18_130920-184238 2007-10-07_150630-204308 2008-03-07_122836-180434
2007-03-22_130320-183958 2007-11-05_151120-211437 2008-03-24_114638-163024
2007-03-27_124410-180028 2007-11-06_131130-191447 2008-03-26_114346-171632
2007-03-29_125750-183428 2007-11-07_151140-211457 2008-03-27_114356-171642
2007-04-15_125422-182038 2007-11-08_131150-191507 2008-03-28_114054-171340
2007-04-25_124654-181218 2007-11-09_160000-211837 2008-03-29_114104-164050
2007-04-28_124610-180928 2007-11-10_131210-191847 2008-04-01_113822-172708
2007-05-04_123030-175348 2007-11-13_151240-211917 2008-04-02_112232-171118
2007-06-16_132740-183418 2007-11-14_151250-211927 2008-04-03_113530-170816

2008-04-04_113540-170826 2008-08-10_125436-184946 2009-01-02_190010-235959



2008-04-11_121826-175736 2008-08-12_125808-185318 2009-01-06_004050-063049
2008-04-12_121836-171046 2008-08-13_130130-185639 2009-01-06_185050-235959
2008-04-13_130034-175444 2008-08-14_130140-185650 2009-01-08_004110-063109
2008-04-14_121544-173054 2008-08-31_132342-191852 2009-01-08_185110-235959
2008-04-24_120436-174346 2008-09-02_134626-194136 2009-01-10_003130-063129
2008-04-26_120456-174406 2008-09-04_134958-194508 2009-01-10_183130-235959
2008-04-27_120154-174104 2008-09-06_143030-193040 2009-01-25_000000-050359
2008-04-30_115912-173822 2008-09-10_150046-195544 2009-02-11_000000-044649
2008-05-03_120606-171316 2008-09-12_140718-190027 2009-03-18_184240-235959
2008-05-09_120042-172352 2008-09-16_141734-201243 2009-03-20_183300-235959
2008-05-10_120052-170802 2008-09-21_172712-235421 2009-03-22_182320-235959
2008-05-12_115800-170510 2008-09-27_180000-230057 2009-03-23_181330-235959
2008-05-14_115820-170530 2008-10-03_175136-230057 2009-03-24_181340-235959
2008-05-15_135654-192004 2008-10-12_153842-212103 2009-03-25_180350-235959
2008-05-16_134104-185438 2008-10-15_182058-235958 2009-03-26_180400-235359
2008-06-22_125914-180936 2008-11-16_165809-220005 2009-03-27_175410-235409
2008-06-23_125924-180946 2008-11-21_170834-223031 2009-03-28_175420-234419
2008-06-24_125934-180956 2008-11-22_171156-231641 2009-03-29_175430-234429
2008-06-25_130256-181318 2008-11-23_165606-220051 2009-03-30_174440-234439
2008-06-28_123014-173212 2008-11-24_174004-225749 2009-03-31_174450-233449
2008-07-05_121948-175445 2008-11-27_165022-225507 2009-04-02_173510-232509
2008-07-06_121958-175549 2008-11-28_175032-225517 2009-04-03_173520-232519
2008-07-09_100040-150038 2008-11-29_170330-225215 2009-04-04_182530-235952
2008-07-10_122702-180300 2008-12-04_190056-235957 2009-04-05_182540-235952
2008-07-12_123034-180632 2008-12-05_181806-235957 2009-04-06_181550-235952
2008-07-13_121756-170054 2008-12-06_181504-235958 2009-04-12_175650-234649
2008-07-15_122128-180038 2008-12-07_181514-235958 2009-04-13_174700-233659
2008-07-17_122500-182010 2008-12-08_181524-235958 2009-04-14_174710-233709
2008-07-18_122822-182332 2008-12-09_181222-235957 2009-04-15_173720-233719
2008-07-19_130044-180054 2008-12-10_183032-235958 2009-04-28_161930-213929
2008-07-20_130006-181416 2008-12-20_000000-054834 2009-04-30_160950-212949
2008-07-22_133038-183348 2008-12-24_000000-050050 2009-05-05_113040-163039
2008-07-24_131522-183830 2008-12-27_003000-054008 2009-05-23_155340-214339
2008-07-25_124532-184042 2008-12-28_010032-063753 2009-05-29_154440-204439
2008-07-26_121654-170004 2008-12-30_003000-053726 2009-05-30_101450-160449
2008-08-02_123404-182914 2009-01-01_000000-053959 2009-06-05_101550-161549
2008-08-09_125114-184624 2009-01-02_005010-064009 2009-06-06_101600-160559

2009-06-08_100620-161619 2009-08-05_090600-145559 2009-09-13_115230-174229
2009-06-09_143630-204629 2009-08-06_090610-145609 2009-09-14_115240-174239
2009-06-10_100640-161639 2009-08-07_090620-145619 2009-09-15_115250-175249
2009-06-12_100700-155659 2009-08-08_090630-145629 2009-09-16_121300-175259
2009-06-13_100710-155709 2009-08-09_090640-145639 2009-09-17_120310-175309
2009-06-14_095720-160719 2009-08-10_091650-145649 2009-09-18_120320-175319
2009-06-15_142730-203729 2009-08-11_091700-150659 2009-09-19_110330-170329



2009-06-16_095740-160739 2009-08-12_091710-150709 2009-09-20_110340-170339
2009-06-17_092750-153749 2009-08-13_091720-150719 2009-09-21_111350-170349
2009-06-18_095800-160759 2009-08-14_091730-150729 2009-09-22_111400-170359
2009-06-19_095810-155809 2009-08-15_092740-151739 2009-09-23_111410-170409
2009-06-20_095820-155819 2009-08-17_092800-151759 2009-09-24_111420-171419
2009-06-21_141830-202829 2009-08-18_092810-151809 2009-09-25_111430-171429
2009-06-22_094840-155839 2009-08-19_092820-151819 2009-09-26_112440-171439
2009-06-23_141850-202849 2009-08-20_093830-152829 2009-09-27_112450-171449
2009-06-24_091900-152859 2009-08-21_093840-152839 2009-09-28_112500-171459
2009-06-25_094910-155909 2009-08-22_110850-165849 2009-09-29_112510-172509
2009-06-26_094920-145919 2009-08-23_110900-165859 2009-09-30_113520-172519
2009-07-04_084040-145039 2009-08-24_110910-165909 2009-10-01_113530-164529
2009-07-07_084110-144109 2009-08-25_111920-170919 2009-10-02_113540-172539
2009-07-08_083120-144119 2009-08-26_111930-170929 2009-10-03_113550-172549
2009-07-13_122210-183209 2009-08-27_111940-170939 2009-10-09_114650-174649
2009-07-15_083230-143229 2009-08-28_111950-170949 2009-10-10_115700-174659
2009-07-16_083240-143239 2009-08-29_112000-170959 2009-10-11_142710-201709
2009-07-17_082250-143249 2009-08-30_112010-172009 2009-10-12_142720-201719
2009-07-19_082310-143309 2009-08-31_113020-172019 2009-10-13_142730-201729
2009-07-20_082320-143319 2009-09-01_113030-172029 2009-10-14_142740-202739
2009-07-21_082330-143329 2009-09-02_113040-172039 2009-10-15_143750-202749
2009-07-22_082340-143339 2009-09-03_113050-172049 2009-10-16_143800-202759
2009-07-23_082350-143349 2009-09-04_113100-173059 2009-10-17_103810-172809
2009-07-25_084410-142409 2009-09-05_114110-173109 2009-10-18_110820-165819
2009-07-26_084420-143419 2009-09-06_114120-173119 2009-10-20_111840-165839
2009-07-30_084500-143459 2009-09-07_114130-173129 2009-10-22_111900-170859
2009-07-31_085510-144509 2009-09-08_114140-173139 2009-10-23_111910-170909
2009-08-01_085520-144519 2009-09-09_114150-174143 2009-10-24_112920-170919
2009-08-02_085530-144529 2009-09-10_114200-174159 2009-10-25_112930-171929
2009-08-03_085540-144539 2009-09-11_115210-174209 2009-10-26_112940-171939
2009-08-04_085550-144549 2009-09-12_115220-174219 2009-10-27_112950-171949

2009-10-28_114000-171959
2009-10-29_114010-173009
2009-10-31_114030-173029
2009-11-01_170040-224039
2009-11-02_115050-174049
2009-11-03_170100-225059
2009-11-04_115110-174109
2009-11-05_171120-225119
2009-11-06_171130-230129
2009-11-07_120140-175139
2009-11-08_171150-230149
2009-11-09_121200-175159
2009-11-10_121210-180209



2009-11-11_121220-180219
2009-11-12_172230-231229
2009-11-13_173240-231239
2009-11-14_165250-234249
2009-11-15_135300-194259
2009-11-17_140320-194319
2009-11-21_141400-200359
2009-11-22_141410-200409
2009-11-23_141420-200419
2009-11-24_142430-200429
2009-11-25_135440-194439
2009-11-26_142450-201449
2009-11-27_142500-201459
2009-11-28_163510-221509
2009-11-29_143520-202519
2009-11-30_163530-222529
2009-12-01_143540-202539
2009-12-02_164550-222549
2009-12-03_144600-203559
2009-12-04_144610-203609
2009-12-05_164620-223619
2009-12-06_145630-203629
2009-12-07_165640-224639
2009-12-08_145650-204649
2009-12-09_165700-224659
2009-12-10_150710-204709
2009-12-11_170720-225719



Anexa 1 – RST

Indicatori de realizare a proiectului

Nr. crt. Denumirea indicatorilor UM
1 Investiţii noi în infrastructura CDI

2 Gradul mediu de utilizare a echipamentelor CDI

3
Număr de entităţi susţinute pentru creşterea capacităţii de ofertare a serviciilor de 
experiment

4

Număr de reviste finanţate, din care:
          - Co-editate internaţional
          - Indexate ISI
          - Incluse în alte baze de date internaţionale recunoscute

5
Cărţi, atlase, dicţionare şi alte produse cu caracter ştiinţific publicate anual, în ţară 
şi în străinătate

6 Număr de conferinţe organizate, din care internaţionale 2
7 Număr de expoziţii finanţate

8 Valoarea investiţiei în infrastructură şi servicii de comunicaţii

9 Ponderea cercetătorilor care au acces la resursele de informare științifică on-line

10 Număr de reviste dedicate popularizării ştiinţei

11 Număr de proiecte de comunicare ştiinţă-societate

12 Număr de proiecte de studii prospective

13 Număr de proiecte de pregătire a unor participări la programe internaţionale

14 Număr de participări în proiecte internaţionale 1
15 Valoarea apelurilor tematice comune lansate
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