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Descrierea Etapei de execuție Decembrie 2013 
 

Autori : Dr. Marius Echim, Drd. Costel Munteanu, Dr. Eliza Teodorescu, Drd. Gabriel Voitcu 

 

Obiectivele  etapei 
1. Evaluarea tipului de discontinuități existente în vântul solar folosind observațiile 

satelitului ACE 
2. Testarea unor metode de optimizare a analizei discontinuităților și timpului de 

propagare folosind wavelets. 
3. Studiul amprentei spectrale a discontinuitătilor și importanța pentru turbulența 

intermitență 
 

Obiectiv 1. Evaluarea tipului de discontinuități existente în vântul solar 

folosind observațiile satelitului ACE 
 
Activități pentru atingerea Obiectivului 1 
 

 Selectarea unei baze de date de discontinuități folosind observațiile satelitului ACE 

 Analiza proprietatilor macroscopice a discontinuitatilor selectate 

 

Descrierea activităților desfășurate pentru atingerea Obiectivului 1 și a rezultatelor 

obținute. 

 
Pentru selectarea bazei de date de discontinuități din observațiile satelitului ACE am abordat o 
strategie care a vizat (1) validarea selecției prin observații simultane ale satelitului Cluster în 
proximitatea magnetosferei terestre respectiv (2) selecționarea acelor discontinuități care au fost 
observate în timpul unor procese tranzitorii din vântul solar de tip “Corotating Interaction Regions 
(CIR)”. Au rezultat două baze de date de discontinuități, D1DSC respectiv D2DSC, a căror utilitate și 
relevanță științifică este complementară, după cum vom arăta mai jos.  
 
Discontinuitățile detectate simultan de ACE și Cluster și incluse în D1DSC sunt importante pentru 
studii de meteorologie spațială («space weather») privind propagarea perturbațiilor din vântul solar 
în magnetosfera terestră (Figura 1). Aceste discontinuități au fost identificate prin inspecția vizuală a 
datelor de câmp magnetic ale satelitului Cluster 3 ; pentru identificarea discontinuităților s-a folosit 
criteriul rotației maxime a vectorului câmp magnetic. După identificarea discontinuitătilor în datele 
de câmp magnetic Cluster au fost verificate datele ACE măsurate cu aproximativ o oră anterior 
discontinuității detectate de Cluster. Sunt selecționate doar acele discontinuități care sunt detectate 
simultan de Cluster si ACE (Figura 2). Această procedură a identificat aproximativ 350 de evenimente, 
intre 2001 si 2012. 
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Figura 1.1a. Ilustrare schematică a poziției sateliților ACE, 
Cluster relativ la pozițiile Pământului și Soarelui (acesta din 
urmă este la stânga imaginii; figură adaptată din Munteanu 
et al., 2013 ; desenul nu este la scală) 

 
Fig 1.1b. Pozițiile relative reale ale satelitilor ACE (în roșu) 
respectiv Cluster (verde) pentru discontinuitățile selectate 
in baza de date D1DSC. Distanțele sunt reprezentate la 
scală. 

 
A doua procedură de selecție a discontinuităților din vântul solar se bazează exclusiv pe măsurări 
magnetice ale satelitului ACE, este automatizată și este similară cu procedura de detecție a 
discontinuitătilor propusă în literatură de Borovsky și Denton (2010). Criteriul de selecție pentru 
D2DSC este definit în funcție de unghiul de rotație a câmpului magnetic estimat ca diferența între doi 
vectori magnetici mediați pe un 20 de puncte de măsură, pentru 
rezoluția de 16 secunde a magnetometrului ACE). În baza de date D2DSC sunt selecționate acele 
discontinuități pentru care  
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unde B1 si B2 sunt medii pe intervalul  
puncte între două detecții succesive de discontinuități pentru a evita detectarea multiplă a aceleiași 
structuri. Această procedură a fost aplicată sistematic pentru identificarea discontinuităților din 
vântul solar, în amonte și respectiv aval de regiuni de interacție intre vântul solar lent și rapid 
(« corrotating interaction regions » – CIR).  
 
Algoritmul de procesare a datelor ACE a fost inclus intro interfață grafică dedicată care folosește 
anumite functionalități ale bibliotecii integrate dezvoltată în cadrul proiectului FP7 STORM. 
Obiectivul principal este de a studia rolul acestor discontinuități asupra proprietăților turbulenței și 
intermitenței din vecinătatea acestor regiuni de interacție, un «laborator» ideal pentru studiul 
simultan al vântului solar rapid, respectiv lent, precum și a interactiei între cele două tipuri de plasmă 
solară. In figura 2 prezentăm un rezultat al selecției automate a discontinuităților. Procedura pentru 
selecția D2DSC produce rezultate diferite cu ordine de mărime față de D1SC. Într-adevăr relaxarea 
criteriului de simultaneitate ACE-CLUSTER ne permite să identificăm toate structurile din vântul solar, 
din câmpul de vedere al satelitului ACE care satisfac condiția (1).  Pentru doar 24 de ore de date, din 
01 mai 2008 de exemplu, algoritmul identifică 34 de discontinuități magnetice. 
 
Studiul proprietăților statistice al acestor discontinuități indică faptul că amprenta lor energetică, 
caracterizată în principal de spectrul lui B2, poate fi structurată în patru categorii : (a) o depresie a 
câmpului magnetic în interiorul discontinuității ; (b) o compresie  a câmpului magnetic în interiorul 
discontinuității ; (c) o variație cuasilaminară (« rampă »), respectiv (d) fără o amprentă energetică, i.e. 
fără variație semnificativă în B2. Primele două categorii sunt succeptibil active în contextul 
transferului turbulent de energie și au fost analizate cu precădere. 
 
Pentru discontinuitătile din baza de date D1SC este important să caracterizăm direcția de propagare 
și raportul între câmpul magnetic și direcția vitezei vântului solar. 
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Figura 1.2. Analiză a datelor de câmp magnetic măsurate în vântul solar de satelitul ACE al NASA. Cele trei paneluri prezintă 
(a) câmpul magnetic total, (b) unghiul de rotație 12 definit conform (1), respectiv (c) cele trei componente ale câmpului 
magnetic în sistemul GSE. Liniile punctate cu negru identifică momentele de timp pentru care condiția (1) este satisfăcută, 
deci practic discontinuitățile magnetice. Figura ilustrează un instantaneu de lucru cu interfața grafică concepută în cadrul 
proiectului TIMESS pentru analiza discontinuităților. 

 
În general discontinuitățile se propagă cu viteza vântului solar. În distribuția ilustrată de figura 3a se 
identifică două categorii, corespunzător celor două regimuri ale vântului solar : rapid (VSW>450 km/s), 
respectiv lent (VSW<450 km/s). Numărul de discontinuități din vântul solar lent este mai mare, 
probabil în legătură cu compresibilitatea crescută a vântului solar lent. Nu se observă o corelație 
între unghiul între viteza vântului solar și câmpul magnetic (figura 3b), însă acest aspect necesită o 
continuare a analizei datelor. 
 

 
Figura 1.3a. Distribuția vitezelor pentru un subset de 
discontinuităti din baza de date D1SC. 

 
Figura 1.3b. Distribuția unghiului între câmpul magnetic și viteza 
vântului solar pentru un subset din baza de date D1SC. 

 
Bazele de date de discontinuități din vântul solar,  D1DSC si D2DSC sunt rezultatele cunatificabile ale 
acestor activitați . Bazele de date sunt stocate pe serverul ISSsi vor fi incluse în analizele etapele 
viitoare ale proiectului.  
 
 

Obiectiv 2. Testarea unor metode de optimizare a analizei discontinuităților 

și timpului de propagare folosind wavelets. 
 
Activități pentru atingerea Obiectivului 2 
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 studiul timpului de propagare a discontinuitatilor in vântul solar 

 evaluarea efectului unor metode de tip wavelet denoising asupra timpului de propagare 
 

Descrierea activităților desfășurate pentru atingerea Obiectivului 2 și a rezultatelor 

obținute. 

 
Optimizarea analizei discontinuităților și a timpului de propagare este un subiect care ne preocupă de 
mai mult timp. În cadrul proiectului TIMESS valorificăm această experiența în contextul analizei 
turbulenței și intermitenței. Eforturile noastre principale sunt canalizate în direcția aplicării 
algoritmilor de eliminare a zgomotului cu ajutorul functiilor wavelet. Într-adevăr, această tehnică are 
aplicatii multiple, inclusiv în domeniul analizei intermitenței. Estimarea timpului de propagare a 
discontinuităților și a metodelor de eliminare a zgomotului comporta mai multe etape : (1) estimarea 
normalei discontinuității și a direcției de propagare ; (2) estimarea parametrilor optimali pentru 
algoritmii de eliminare a zgomotului ; (3) evaluarea unor criterii de calitate privind timpul de 
propagare a discontinuității din vântul solar la magnetopauza terestră ; (4) eliminarea zgomotului și 
reevaluarea criteriilor de calitate pentru semnalul filtrat.  
 

 
Figura 1.4. Ilustrare a procedurii de denoising folosind reprezentarea wavelet. Panelul (a) ilustrează rolul familiei de funcții 
wavelet (morlet, paul și “Mexican hat”); panelul (b) ilustrează efectul pragului p (p=1,5,9) pentru filtrarea cu funcția wavelet 
de tip “Mexican hat”. 

 
În ceea ce privește etapa (1), estimarea normalei la discontinuitate, au fost aplicate trei metode 
(clasice) alternative : produsul vectorial (CP), metoda minimei varianțe asupra câmpului magnetic 
(MVAB), respectiv metoda minimei varianțe cu constrîngeri geometrice (MVAB0). Fiecare metodă 
este caracterizată de un set de parametri care sunt optimizați pe baza comparării observațiilor ACE si 
Cluster ale aceleeași discontinuități. Metodele sunt descrise pe larg în literatură, inclusiv in 
Munteanu et al. (2013). Eliminarea zgomotului s-a făcut cu ajutorul funcțiilor wavelet. Au fost testate 
familii reprezentative de functii wavelet, Morlet (cu o bună rezoluție spectrală), Paul (cu o bună 
rezolutie temporală), respectiv Gaussian (sau «  Mexican Hat »), un compromis între Morlet și Paul. 
Transformarea wavelet continuă a unei funcții f(t) in baza  se definește : 
 

      (2) 
unde  
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Procedura de filtrare sau de eliminare a zgomotului (“denoising”) se construiește în spațiul 
coeficientilor wavelet, T(a,b), prin anularea acelor coeficienți a caror valoare este mai mică decît un 
anumit prag, p: 

 
Semnalul filtrate se obtine din transformata wavelet inversă : 

 
Un exemplu de filtrare si reconstrucție este ilustrat în figura 4. Semnalul analizat este componenta Bz 
a câmpului magnetic interplanetar măsurat de satelitul ACE. Au fost aplicate trei funcții wavelet 
diferite și trei praguri diferite (p=1,5,9). În general funcțiile wavelet testate (Morlet, Gauss si Paul) au 
efecte comparabile, totuși functia Morlet pare să elimine mai eficient variațiile rapide. Efectele 
relative asupra timpului de propagare au fost estimate comparînd timpul prezis de propagarea din 
poziția ACE în poziția Cluster în direcția normalei discontinuitătii, si timpul real la care 
discontinuitatea este detectată in datele Cluster.  Un sumar ilustrativ este prezentat în figura 5 care 
descrie efectul a trei familii de functii wavelet și a zece valori ale parametrului p asupra timpului de 
propagare, unghiului relativ de orientare a discontinuității , respectiv unghiului de rotație a 
câmpului magnetic la traversarea discontinuitătii. 
 

 
Figura 1.5. Performanța relativă a filtrării (denoising) cu trei familii de funcții wavelet (Morlet – albastru, Gaussiană – verde, 

Paul – roșie) și  zece praguri 10,1p  asupra timpului de propagare a unei discontinuități tipice detectate de ACE. 

Coloana din stînga ilustrează valorile timpului de propagare după denoising, coloana din mijloc reprezintă valoarea 
unghiului între normala la discontinuitate și viteza vântului solar, coloana din dreapta reprezintă valoarea unghiului de 
rotație a câmpului magnetic la traversarea discontinuității. Se observă rolul critic al parametrului p pentru metoda MVAB.  

 
Proprietătile statistice ale discontinuităților din vântul solar sunt descrise și de rezultatele grafice 
discutate mai sus și reprezintă rezultatul principal al acestor activități. 
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Obiectiv 3 Studiul amprentei spectrale a discontinuitătilor și importanța 

pentru turbulența intermitență 
 
Activități pentru atingerea Obiectivului  3 

 Analiza spectrului de putere (PSD) a câmpului magnetic al discontinuităților din vântul solar 

 Analiza funcțiilor de densitate de probabilitate (PDF) ale câmpului magnetic al 
discontinuităților din vântul solar 

 

Descrierea activităților desfășurate pentru atingerea Obiectivului 3 și a rezultatelor 

obținute. 

 
Dezvoltarea spectrului turbulent în plasmele spațiale ridică în continuare numeroase semne de 
întrebare, atît din punct de vedere teoretic cît și din punct de vedere experimental. Prezența 
intermitenței, i.e. a unor fluctuații cu caracter stocastic în domeniul spațio-temporal, este confirmată 
experimental în domeniul de scale tipice regimului de disipare. Numeroase studii teoretice dedicate 
turbulenței in fluide neutre la numere Reynolds mari au reușit partial să descrie intermitența. 
Existența fluctuatiilor intermitente in domeniul de inerție este mult mai problematică. Nu există un 
consens, nici din punct de vedere experimental nici teoretic. Datele înregistrate de sateliți în vântul 
solar  aduc elemente importante din punct de vedere experimental. În plasmă in general, șî în 
plasmele spațiale (în general lipsite de ciocniri) in special, situația este și mai complexă. Deși a fost 
propus un echivalent pentru plasme (Iroshnikov, 1965 ; Kraichnan, 1965) a teoriei clasice a 
turbulenței din fluidele neutre, bazată pe principiul self-similaritătii a lui Kolmogorov,  succesul 
acestui model de turbulență este limitat.  
 

 
Figura 1.6. (a) componenta Bx a câmpului magnetic interplanetar în 01-05-2003, în timpul unui eveniment de tip CIR la 
frontiera magnetosferei terestre ; (b) Spectrul de putere a componentei Bx a câmpului magnetic interplanetar (o analiză 
similară a fost efectuată asupra celorlalte componente) pentru un interval de timp în care procedura automată a detectat 
34 de discontinuitați magnetice. De notat valoare indicelui spectral, 1.59 relativ apropiat de indicele Kolmogorovian, 5/3. 
Figura este un instantaneu din interfața grafică realizată în proiectul TIMESS pentru analiza discontinuităților. 

 
În plasmele necolizionale  nu există un consens privind mecanismul de disipare (e.g. atenuare 
Landau, unde Alfven cinetice) și nici privind mecanismele prin care se realizează transferul de 
energie, dispersia undelor sau interacția între structuri coerente. În ultimii ani  au fost aduse 
argumente în favoarea ambelor mecanisme. Un model integrator este cel al complexității, sursă a 
unei stări de neechilibru similară criticalității din tranzițiile critice de fază (Chang, 2009) în care 
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structurile coerente acoperă un domeniu extrem de larg de fenomene în plasmă. Structurile coerente 
(turbioane, structuri de pseudoechilibru, foi de curent, etc) interacționează întrun domeniu larg de 
scale spațio-temporale iar intermitența este o manifestare a proceselor dinamice prin care sistemul 
ajunge la o stare de echilibru în sens statistic. Discontinuitățile pot reprezenta zonele de interfață  
intre astfel de structuri coerente implicate în procesul turbulenței intermitente. În acest caz 
discontinuitățile sunt regiuni în care înregistrăm o rată intermitentă a transferului de energie. Ne 
propunem să utilizăm datele experimentele privind discontinuitățile disponibile in cadrul proiectului 
pentru a explora aceste procese fundamentale pentru turbulența intermitentă. 
 
Pentru început am calculat spectrul PSD al seriilor temporale înregistrate de magnetometrul de la 
bordul satelitului ACE. Un exemplu este inserat in figura 5. Intervalul de timp considerat contine un 
număr semnificativ de discontinuități magnetice (aproximativ 30). Indicele spectral obținut (1.59) 
este apropiat de indicele Kolmogorov (5/3). Rezultate similare se obțin și pentru celclalte 
componente și pentru intensitatea câmpului magnetic. Pentru a cuantifica efectul discontinuităților 
asupra turbulenței și intermitenței am imaginat o procedură care selecționează din ansamblul de 
discontinuități pe acelea care au o contribuție intermitentă. Procedura constă în calculul unui indice 
cantitativ al intermitenței,  
 

 
Figura 1.7. (a) componenta Bx a câmpului magnetic interplanetar în 01-05-2003, în timpul unui eveniment de tip CIR la 
frontiera magnetosferei terestre ; (b) Spectrul LIM obtinut în baza wavelet Haar. Evenimentele intermitente sunt 
identificate în LIM în regiunile de discontinuitate. Figura este un instantaneu din interfața grafică realizată în proiectul 
TIMESS pentru analiza discontinuităților. 

 
măsura locală a intermitenței (Local Intermittency Measure – LIM, Farge, 1992), obținut din 
reprezentarea wavelet a seriilor temporale. Exemplificăm această procedură pentru  componenta Bx 
a câmpului magnetic interplanetar. LIM se obtine din reprezentarea wavelet (2) a semnalului 
magnetic prin normalizarea pătratului coeficienților wavelet la media temporală corespunzătoare 
fiecărei scale : 

 
Evenimentele/discontinuitățile care contribuie la 

intermitență sunt identificate din spectrul LIM, și corespund acelor intervale de timp și scale pentru 
care LIM este mai mare decît un prag a cărui valoare depinde de proprietățile semnalului analizat.  În 
figura 6 ilustrăm spectrul LIM al componentei Bx  masurată de satelitul ACE în 01-05-2003, în timpul 
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unui eveniment de tip CIR. Datele analizate corespund regiunii din aval CIR, i.e. zonei de vânt solar 
lent. Spectrul LIM este obținut în baza de funcții wavelet de tip Haar. 
 
Pentru a cuantifica efectul discontinuităților asupra turbulenței și intermitenței specifice CIR am 
izolat acele evenimente cu LIM mai mare decît un prag L0. Coeficienților wavelet corespunzători 
scalelor și momentelor de timp pentru care LIM>L0 li s-a atribuit valoarea nulă. Semnalul a fost 
reconstruit din suma coeficienților wavelt rămași nenuli.  Astfel am eliminat din semnal 
discontinuitățile cu un rol important în dezvoltarea intermitenței. O procedură asemănătoare a fost 
intitulată de Bruno et al. (2001) procedura « limed ».  Rezultatul obtinut este ilustrat in figura 7 
 
Efectul discontinuităților asupra proprietăților turbulenței și intermitenței a fost evaluat prin 
recalcularea spectrului PSD și a densitătilor de densitate de probabilitate (PDF) pentru semnalul 
filtrat («Limed», Bruno et al., 2001), după cum prezentăm în figura 8, respectiv 9a si b. PDF au fost 
calculate pentru o versiune preprocesată a semnalului : s-a extras media și s-a împărțit la varianță. 
 
Indicele spectral al componentei Bx în cazul analizat a scăzut de la 1.59 la 1.24, dar puterea totală a 
rămas în limitele aceluiași ordin de mărime. Această tendință pare să se reproducă și pentru celelalte 
componente. Implicațiile pentru turbulență sunt încă neclare și vom continua să investigăm aceste 
aspecte. 
 
 

 
Figura 1.8. (a) componenta Bx a câmpului magnetic interplanetar în 01-05-2003, în timpul unui eveniment de tip CIR din 
vântul solar, la frontiera magnetosferei terestre ; profilul albastru reprezintă semnalul original, profilul roșu reprezintă 
semnalul filtrat, i.e. din care au fost eliminate discontinuitătile active din punct de vedere al intermitenței, reconstruit din 
spectrul wavelet original din care au fost anulati acei coeficienți ce depășesc valoarea de prag a LIM ; (b) Spectrul LIM 
obtinut în baza wavelet Haar pentru semnalul original ; (c) Spectrul LIM obtinut în baza wavelet Haar pentru semnalul din 
care au fost eliminate discontinuitățile ce contribuie la LIM (profilul roșu din panelul a). Figura este un instantaneu din 
interfața grafică realizată în proiectul TIMESS pentru analiza discontinuităților. 
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Figura 1.9. (a) componenta Bx a câmpului magnetic interplanetar în 01-05-2003, în timpul unui eveniment de tip CIR la 
frontiera magnetosferei terestre după eliminarea discontinuitătilor cu metoda Limed ; (b) Spectrul de putere a 
componentei Bx din care au fost eliminate discontinuitătile. De notat valoare indicelui spectral, 1.24  diferit de indicele 
original și spectrul Kolmogorov. Figura este un instantaneu din interfața grafică realizată în proiectul TIMESS pentru analiza 
discontinuităților. 
 
  

 
Figura 1.10a. Semnalul original si distribuția de 
densitate de probabilitate a fluctuațiilor 
componentei Bx a câmpului magnetic 
interplanetar. Sunt repreznetate PDF pentru 12 
scale diferite, reprezentate prin culori diferite.  

 
Figura 1.10b. Semnalul filtrat și distribuția de 
densitate de probabilitate a fluctuațiilor 
componentei Bx a câmpului magnetic 
interplanetar după eliminarea discontinuităților  
prin metoda LIM. Sunt reprezentate aceleași 12 
scale ca șî pentru semnalul original. 

 
Funcția de distribuție de probabilitate (PDF) a fluctuațiilor componentei Bx a câmpului magnetic 

interplanetar este limitată la o regiune centrala, 2 , datorită eșantionării la 16 secunde și deci 
numărului redus de eșantioane. Cu toate acestea se observă caracterul leptokurtik (formarea unor 
aripi negausiene) al distribuțiilor de probabilitatea și faptul ca PDFurile nu au colapsat pe o curbă 
master, un indiciu al prezenței intermitenței (Figura 9a).  După eliminarea contribuției 
discontinuităților din semnal prin metoda « Limed »  PDF pentru același domeniu de scale are un 
caracter diferit. Toate curbele au colapsat pe o singură functie de distributie de probabilitate, deși 
aceasta își păstrează caracterul negaussian. Este un caz interesant pe care îl vom investiga în 
continuare și-l vom pune întrun context mai general al turbuleței și intermitenței în vântul solar. 
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Descrierea Etapei de execuție Decembrie 2014 
 

Autori : Dr. Marius Echim, Drd. Costel Munteanu, Dr. Eliza Teodorescu, Dr. Gabriel Voitcu 

 

Obiectivele  etapei decembrie 2014 
4. Studiul intermitenței fluctuațiilor magnetice și transferului turbulent de energie in teaca 

magnetică („magnetosheath”) a planetelor Pământ și Venus. 
 
 
Activități pentru atingerea Obiectivului 4 (Etapa decembrie 2014) 
 

 4.1 Selectarea unei baze de date cu conjunctii inferioare Venus – Pământ în intervalul de 
timp 2006 – 2013 

 4.2 Analiza preliminară a datelor de câmp magnetic Venus Express și Cluster pentru intervalul 
selectat, identificarea intervalelor de trecere prin teaca magnetică, identificarea zonelor de 
transfer de energie si disipare; identificarea scalelor spatiale intermitente. 

 4.3. Analiza spectrului de putere si wavelet al fluctuatiilor magnetice observate de Venus 
Express si Cluster. 

 

Descrierea activităților desfășurate pentru atingerea Obiectivului 4  și a 

rezultatelor obținute. 
 

Activitate 4.1. Selectarea unei baze de date cu conjunctii inferioare Venus – Pământ în 

intervalul de timp 2006 – 2013 

 
 
Pentru identificarea conjucțiilor inferioare Venus-Pământ favorabile studiului corelat al intermitenței 
în teaca magnetică a celor două planete am elaborat un program de calcul al efemeridelor, adaptat 
pentru cazul concret al celor două planete, dar și pentru alte planete ale sistemului solar. 
 EPHEMRIS este un program scris în limbajul de programare MATLAB și dezvoltat în întregime 
în cadrul proiectului TIMESS. Este o aplicatie adaptată pentru vizualizarea interactivă a orbitelor 
tuturor planetelor sistemului solar. Programul are un caracter interactv, ilustrat de: (i) posibilitatea 
de modificare a intervalului temporal mentinand in acelasi timp si celelalte setari facute de utilizator; 
(ii) selectarea planetei/satelitului (e.g. Ulysses)  folosind un sistem de tip „checkbox”; (iii) un numar 
mare de posibilitati de reprezentare grafica a rezultatelor, precum: vizualizarea 3d, vizualizarea 
proiectiilor orbitei pe cele 3 plane de referinta (xy, xz si yz) precum si vizualizarea distantei fara de 
soare in functie de timp 
 O captura de ecran reprezentativa este redata in Figura 2.1 care ilustreaza elementele 
principale ale programului: 1) intregul interval temporal disponibil pentru vizualizari este afisat in 
permanenta in partea de sus a ferestrei principale; 2) panoul de selectie a intervalului temporal; 3) 
panoul de selecție a planetei/planetelor; 4) sectiunea de alegere a modului de reprezentare grafică  
5) rezultatul final al diferitelor studii este dat de reprezentarea grafica a orbitei/orbitelor, care ocupa 
partea centrala a ferestrei principale a programului.  
 Toate efemeridele planetare folosite de program au fost descarcate prin intermediul 
facilitatii online HORIZONS, dezvoltata de NASA/JPL (http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi). Serviciul 
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online HORIZONS ofera acces la principalele date referitoare la sistemul solar precum și producerea 
flexibilă a unor efemeride de inalta acuratete pentru obiectele sistemul solar. 
 

 

Figura 2.1 Prezentare generala a programului EPHEMERIS cu ilustrarea orbitelor Venus (cu albastru) și Pământ 

(cu verde).pentru intervalul iunie-noiembrie 2007. 

 Intreaga perioada temporala disponibila in program este: 1990-Jan-01 - 2014-Dec-31, cu o 
rezolutie temporala de 1 zi. Datele au fost descărcate într-un singur fisier text corespunzator fiecarei 
planete, continand coordonatele carteziene X, Y si Z in unitati astronomice (1 AU = 149.597.871 km) 
precum si etichetele temporale in formatul “yyyy:mmm:dd”. Programul implementează două clase 
de reprezentări grafice : a) reprezentarea „spatiala”, unde utilizatorul poate alege fie o reprezentare 
3D a orbitei in jurul Soarelui, fie una din cele 3 proiectii (xy, yx sau yz) si 2) reprezentarea 
„temporala”, unde distanta fata de Soare ( reprezentarea rt) sau una din cele 3 componente 
carteziene sunt reprezentate in functie de timp. Pentru identificarea conjuncțiilor inferioare Venus 
Pămănt am folosit  prima variantă. 
 Programul foloseste un algoritm optimizat de accesare si reprezentare a datelor. Folosim o 
procedura iterativa de citire si extragere din fisierele text doar a acelor date selectate de catre 
utilizator ilustrată în Figura 2.1. Observam o reprezentare suprapusă a orbitelor planelor Venus si 
Pământ in planul eclipticii (xOy).  Pentru a indica posibila conexiune între Venus și Pământ, am 
ilustrat și o serie de spirale care simulează structura vântului solar. Folosind aplicatia EPHEMERIS am 
identificat două intervale de timp în care Venus și Pământ au fost aproximativ aliniate în direcția 
radială a vântului solar (conjunctie inferioară): iulie august 2007, respectiv februarie-aprilie 2009, 
după cum este ilustrat în figura 2.2. Cele două intervale sunt candidate pentru investigarea 
corelată/simultană  a intermitenței în teaca magnetică a planetelor Venus și Pământ.  Selecționarea 
intervalelor de timp depinde însă de pozitia relativă a sateliților Venus Express și Cluster și de 
probabilitatea ca aceștia să intercepteze regiunile de interes. Identificarea acestor perioade de timp 
este obiectul activității descrisă în următoarea secțiune a raportului. 
 
 
 



16 
 

Activitate 4.2. Analiza preliminară a datelor de câmp magnetic Venus Express și Cluster 

pentru intervalul selectat, identificarea intervalelor de trecere prin teaca magnetică, 

identificarea zonelor de transfer de energie si disipare; identificarea scalelor spatiale 

intermitente. 

 
 
Datorită faptului că Venus nu are un câmp magnetic intrinsec planeta nu posedă o magnetosferă 
propriu-zisă ci una „indusă”, i.e. care rezultă ca urmare a interacției vântului solar și câmpului 
magnetic interplanetar cu straturile superioare ale atmosferei ionizate (ionosfera). Magnetosfera 
indusă Venusiana are dimensiuni reduse în planul Est-Vest (circa o raza planetară) comprativ cu 
magnetosfera terestră, astfel încît orbita puternic excentrică a Venus Express  (apogeul este la cca 
66000 kilometri distanță de Venus) traversează întreaga magnetosferă și teaca magnetică întrun 
interval de circa 90-120 de minute, funcție de condițiile de vânt solar, în fiecare zi a anului, i.e. Venus 
Express intersectează teaca magnetică planetară de 365 ori pe an. 
 
 

 
 

 
Figura 2.2 Pozițiile relative ale planetelor Venus (cu albastru) și Pământ (cu verde)  în decursul 
conjuncțiilor inferioare observate în intervalul iulie – august 2007 (panelul din stinga), respectiv 
februarie – aprilie 2009 (panelul din dreapta). 
 
Situația este net diferită în cazul misiunii multisatelitare Cluster. Câmpul geomagnetic susține o 
magnetosferă proprie care se extinde în direcția anti-solară pîna la distanțe de ordinul a 10 raze 
terestre (cca 65000 kilometri). Datorită precesiei orbitale apogeul  sateliților Cluster se deplasează 
din sectorul 12 timp local (direcție înspre Soare) în sector ul 00 timp local (direcție antisolară), funcție 
de sezon. Datorită dimensiunilor considerabile ale magnetosferei terestre și asimetriei în direcția 
antisolară, începînd cu luna iulie a fiecărui an Cluster nu mai părașește magnetosfera internă și nu 
mai intersectează teaca magnetică terestră timp de cîteva luni pe an.  Această constringere orbitală 
adaugă o limitare suplimentară pentru selecția intervalelor de timp susceptibile analizei corelate a 
intermitenței în teaca magnetică a planetelor Venus și Pământ.  Întrucît Venus Express intersectează 
în fiecare zi teaca magnetică Venusiană, traiectoria satelitilor Cluster determină practic intervalele de 
timp pentru care sunt posibile observații simultane in timpul conuncțiilor inferioare Venus – Pământ.  
 
Am investigat sistematic orbitele Cluster și am identificat acele orbite pentru care sunt indeplinite 
simultan condițiile: 

1) Conjuncție inferioară Venus – Pământ în intervalul 2007-2009 
2) Traversare simultană a tecii magnetice de sateliții Venus Express (VEX) și Cluster. 
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 Cele două condiții sunt satisfăcute simultat de intervalul cuprins între februarie – aprilie 2009. Un 
catalog care include o vizualizare a tuturor orbitelor Cluster pentru  toate orbitele din acest interval 
(dupa formatul prezentat in figura 2.3) este disponibil în pagina web a proiectului 
(http://www.spacescience.ro/projects/timess/).  
 
 

  
 
 
Figura 2.3. Orbita satelitului Cluster 1 în perioada ianuarie – martie 2007 (panelul din stinga) 
respectiv in intervalul iulie – noiembrie 2007. Curba externa reprezinta conturul curbei de soc, curba 
interioara reprezinta magnetopauza (modelul Shue et al., 1997). Teaca magnetica este regiunea 
delimitata de curba de soc si magnetopauza. Se observa ca orbitele ilustrate in panelul din dreapta 
nu intersecteaza teaca magnetica. 
 
Datele pentru analiza au fost selectate din bazele de date ale Agentiei Spatiale Europene (ESA), 

Planetary Science Archive (PSA) pentru Venus Express, respectiv Cluster Science Archive pentru 

Cluster.  Pentru intervalul selectat au fost identificate 71 de trecere prin teaca magnetica terestra, 

respectiv 178 de treceri prin teaca magnetica a planetei  Venus, reprezentind 89 de orbite Venus 

Express. Analizam prezența si proprietățile intermitenței în principal în datele de câmp magnetic. 

Pentru identificarea tecii magnetice avem nevoie însă de întregul set de date experimentale. La 

trecerea curbei de șoc fluxul de particule suferă trasnformări dramatice, de la regimul supersonic și 

superAlfvenic din vântul solar, la cel subsonic. Densitatea de masă crește, viteza de masă scade, 

temperatura crește. Amprenta curbei de șoc este ilustrată de măsurătorile de particule și câmp 

magnetic.   Am constituit un catalog care sumarizează observațiile de plasmă și câmp pentru toate 

intervalele de timp pentru care vom investiga prezența și caracteristicile intermitenței. Figurile 2.4 și 

2.5 ilustrează cite o pagină de catalog corespunzătoare datelor Venus Express, respectiv Cluster. 

Cataloagele cuprind 71 de imagini similare figurii 2.5 respectiv 89 de imagini similare figurii 2.4 

pentru orbitele Cluster respectiv Venu Express selectionate; cataloagele sunt prezentate sub formă 

de fisier .pdf și sunt disponibile în pagina web a proiectului. 

http://www.spacescience.ro/projects/timess/
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Figura 2.4. Sumar al datelor Venus Express utilizate in analiza corelata a intermitentei: spectrul de 

energie al electronilor, spectrul de energie al protonilor, cele trei componente ale vitezei de masa a 

protonilor, densitatea protonilor, respectiv cele trei componente ale câmpului magnetic. Teaca 

magnetic a planetei Venus este identificata pentru doua intervale de timp, 07:00 – 07:20 UT, 

respectiv 08:15 – 08:15 UT. 

 

Activitate 4.3. Analiza spectrului de putere si wavelet al fluctuatiilor magnetice observate 

de Venus Express si Cluster. 

Datele selectionate au fost analizate cu un pachet complex de metode de analiza disponibil in 

virtutea participarii la proiectul european de tip FP7 STORM. Intrucit metodele de ordin zero (tip 

spectru l densitatii de putere) nu pot discrimina calitativ si cantitativ intermitenta observata in 

diferite sisteme dinamice. De aceea ne-am concentrat pe spectrum wavelet, in special pe analiza 

parametrului LIM, discutat in etapa precedenta. De asemenea am analizat distributia dupa scala a 

fluctuatiilor si am calculat functiile de distributie de probabilitate. In continuare prezentam citeva 

rezultate ale analizei comparative pentru doua situatii difeirte din punct de vedere al forcingului 

datorat vântului solar : 

a) Vant solar lent (V<300 km/s), date VEX si Cluster din 02/02/2009 

b) Vant solar rapid (V>450 km/s), date VEX si Cluster din 11/04/2009 

A fost calculat spectrul de putere wavelet pentru câmpul magnetic total , spectru LIM si functiile de 

probabilitate precum si momentul de ordin 4, Flatness. Rezultatele sunt prezentate in figurile  
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Figura 2.5. Sumar al datelor Clsuter utilizate in analiza corelata a intermitentei: spectrul de energie al 

protonilor, densitatea plasmei, cele trei componente ale campului magnetic,viteza de masa totala a 

plasmei. Teaca magnetica terestră este identificata în intervalul 14:00 – 15:45 UT.  
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Figura 2.6. Spectrul  LIM al fluctuatiilor câmpului magnetic total mâsurat de Venus Express în teaca 

magnetică venusiană în timpul unui eveniment tip vânt solar „lent” (V<350 km/s); spectrul este 

obtinut din analiza wavelet în baza Haarpentru datele din 02/02/2009. 

 

 
Figura 2.7. Functiile de distributie de probabilitate (PDF) ale fluctuatiilor câmpului magnetic total  în 
teaca magnetică a planetei Venus pentru 15 scale diferite (de la 1/32 la 1024 secunde). PDF sunt 
obtinute prin generarea unor diferente incrementale pentru cele 15 scale considerate pentru datele 
din 02/02/2009. Panelul de jos indica momentul de orind 4 al PDF (flatness) si da o masura 

cantitativa a intermitentei (F=3 pentru fluctuații gausiene). Scalele intermitente satisfac   < 32 sec. 
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Figura 2.8. Spectrul  LIM al fluctuatiilor câmpului magnetic total mâsurat de Clsuter în teaca 
magnetică terestră în timpul unui eveniment tip vânt solar „lent” (V<350 km/s); spectrul este obtinut 
din analiza wavelet în baza Haarpentru datele din 02/02/2009. 

 

 

Figura 2.9. Functiile de distributie de probabilitate (PDF) ale fluctuatiilor câmpului magnetic total  în 
teaca magnetică a Pământului pentru 17 scale diferite (de la 1/22 la 5927 secunde). PDF sunt 
obtinute prin generarea unor diferente incrementale pentru cele 17 scale considerate pentru datele 
Clsuter din 02/02/2009. Panelul de jos indica momentul de orind 4 al PDF (flatness) si da o masura 

cantitativa a intermitentei (F=3 pentru fluctuații gausiene). Scalele intermitente satisfac   < 45 sec. 
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Figura 2.10. Spectrul  LIM al fluctuatiilor câmpului magnetic total măsurat de Venus Express în teaca 
magnetică venusiană în timpul unui eveniment tip vânt solar „rapid” (V>450 km/s); spectrul este 
obtinut din analiza wavelet în baza Haarpentru datele Venus Express din 11/04/2009, pentru o 
conjuncție inferioară Venus-Pământ. 

 
 

 
 
Figura 2.11. Functiile de distributie de probabilitate (PDF) ale fluctuatiilor câmpului magnetic total  în 
teaca magnetică a planetei Venus pentru 15 scale diferite (de la 1/32 la 1024 secunde). PDF sunt 
obtinute prin generarea unor diferente incrementale pentru cele 15 scale considerate pentru datele 
din 11/04/2009. Panelul de jos indica momentul de ordin 4 al PDF (flatness) si da o masura 

cantitativa a intermitentei (F=3 pentru fluctuații gausiene). Scalele intermitente satisfac   < 256 sec. 
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Figura 2.12. Spectrul  LIM al fluctuatiilor câmpului magnetic total mâsurat de Clsuter în teaca 
magnetică terestră în timpul unui eveniment tip vânt solar „rapid” (V>450 km/s); spectrul este 
obtinut din analiza wavelet în baza Haarpentru datele Cluster din 11/04/2009. 

 
 

 
Figura 2.13. Functiile de distributie de probabilitate (PDF) ale fluctuatiilor câmpului magnetic total  în 
teaca magnetică a Pământului pentru 17 scale diferite (de la 1/22 la 5927 secunde). PDF sunt 
obtinute prin generarea unor diferente incrementale pentru cele 17 scale considerate pentru datele 
Cluster din 11/04/2009. Panelul de jos indica momentul de orind 4 al PDF (flatness) si da o masura 

cantitativa a intermitentei (F=3 pentru fluctuații gausiene). Scalele intermitente satisfac   < 22 sec. 
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Figura 2.14. Spectrul de putere Fourier al intensității câmpului magnetic în teaca magnetică a 
planetei Venus din observațiile Venus Expresss in 02/02/2009 în timpul unui eveniment de tip „slow” 
wind. 
 

 
Figura 2.14. Spectrul de putere Fourier al intensității câmpului magnetic în teaca magnetică a 
Pământului din observațiile Cluster1in 02/02/2009 în timpul unui eveniment de tip „slow” wind. 
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Descrierea Etapei de execuție Decembrie 2015 
 

Autori : Dr. Marius Echim, Dr. Gabriel Voitcu, Dr. Eliza Teodorescu, Drd. Costel Munteanu, Drd. 

Cătălin Negrea 

 

Obiectivele etapei 
 
Obiectiv 3.1. Analiza comparativa a intermitentei pentru planetele Venus si Pamant si a cuplajului cu 
vantul solar 
Activități :  

 Activitate 3.1.1 : Analiza cantitativa a fluctuatiilor magnetice in teaca magnetica a celor doua 
planete si evaluarea comparativa a spectrului de putere pentru conjunctiile inferioare Venus-
Pamant 

 
Obiectiv 3.2. Implementarea numerică a unui spectru de turbulență magnetică coerent cu 
observațiile experimentale din teaca magnetică a planetelor Venus și Pământ. 
 
Activități:  

 Activitate 3.2.1 : Selectarea unui spectru de turbulență magnetică intermitentă tipic pentu 
teaca magnetică, la interfața cu magnetopauza, consistent cu observațiile satelitare Venus 
Expres și Cluster 

 Activitate 3.2.2 : Descrierea matematică a spectrului experimental  și implementarea 
numerica 

 

Activitate 3.1.1: Analiza cantitativă a fluctuațiilor magnetice în teaca 

magnetică a celor două planete și evaluarea comparativă a spectrului de 

putere pentru conjunctiile inferioare Venus-Pământ 
 
In cadrul acestei activitati am efectuat o analiză sistematica a proprietatilor spectrale ale fluctuatiilor 
magnetice din teaca magnetica a planetelor Venus si Pamint.  Intrucit intervalele de timp 
corespunzatoare conjunctiilor inferioara Venus – Pamint, identificate in etapa precedentă, nu 
ofereau o statistica suficient de bună si pentru că  aceasta activitate o desfasuram ca etapa 
pregatitoare pentru demararea simularilor dedicate investigării turbulentei în plasmele spatiale, am 
analizat spectrele fluctuatiilor din teaca magnetică pentru intreaga perioada 2007 – 2008, atît pentru 
Venus cît și pentru Pământ. Am beneficiat in acest sens si de sprijinul colegilor din proiectul FP7 
STORM la care ISS este participant.  

Procedura de selectie a datelor din teaca magnetică a planetei Venus foloseste observații 
simultane de electroni si ioni de la instrumentul ASPERA, respectiv observații de câmp magnetic de la 
magnetometrul triaxial VEX-MAG. Cum am descris și in etapele de execuție 2013 si 2014, Venus 
Express datele sunt accesibile direct de la Agentia Spatiala Europeană, prin colaborări bilaterale cu 
Principalii Investigatori ai experimentelor spațiale, respectiv prin colaborarile din cadrul proiectului 
FP7 STORM.  

Teaca magnetica a planetei Venus  este identificata sistematic in datele Venus Express ca 
fiind intervalul de timp intre frontiera externă – curba de șoc, respectiv cea internă – magnetopauza. 
Trecerea satelitului prin curba de soc planetara se identifică în principal din datele de plasma cu 
rezolutia de 196 de secunde  printro scadere bruscă a vitezei de masă de la valori supersonice tipice 
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vântului solar la valori subsonice. Densitatea si temperatura cresc și ele astfel încît echilibrul de 
presiune totală sa fie respectat. Fluctuatțile cămpului magnetic sunt mai intense în teaca magnetică 
decît in vântul solar si au un pronuntat caracater neliniar. Toate aceste caracteristici se regasesc 
sistematic in inregistratrile VEX si sunt exemplificate in figura 2.4 publicată în capitolul precedent al 
raportului (etapa 2014). Frontiera internă, magnetopauza, este in general identificată ca o scădere 
bruscă a fluxului de protoni solari în datele ASPERA, însoțitâ uneori de o variatie specifica a campului 
magnetic. Această procedură ne-a permis să identificăm un număr de 778 treceri prin teaca 
magnetică a planetei Venus in perioada 2007 – 2008.  

Datorită rezoluției superioare a datelor de plasmă de la Cluster si faptului că magnetosfera 
terestră este o magnetosferă mult mai dezvoltata decit cea a planetei Venus (datorită câmpului 
geomagnetic), trecerile prin teaca magnetică terestră se identifică folosind o procedură 
semiautomata mai complexă, definită in cadrul proiectului FP7 STORM. Se consideră in principal 
poziția satelitului, intensitatea câmpului magnetic, datele de ioni (viteză, temperatură), intensitatea 
câmpului magnetic, fluxul de energie omnidirecțional pentru ioni. Condițiile de prag pentru selecție 
au fost definite in proiectul FP7 STORM și sunt publicate în Navin, Kovacs, Echim et al. (submitted, 
2015). Această procedură selectează 337 de treceri de magnetopauză ale satelitilor Cluster în 
intervalul 2007-2008. Numărul de traversări prin teaca magnetică a sateliților Cluster este mai mic 
decît cel al trecerilor Venus Express datorită precesia orbitei Cluster și caracteristicilor magnetosferei 
terestre (în intervalul mai –decembrie al fiecărui an Cluster nu traversează magnetopauza spre a ieși 
în teaca magnetică, vezi și figura 2.3), mult mai dezvoltată decît cea a Pământului. În figura 3.1 
ilustrăm pozițiile sateliților Venus Express și Cluster pentru toate trecerile prin teaca magnetică din 
intervalul 2007-2008 (din Dwivedi, Kovacs, Echim et al., submitted, 2015). 

 

  
Fig. 3.1. Diagramă a trecerilor prin teaca magnetica a planetelor Venus (stinga, în coordonate 

RV, unde RV este raza planetei Venus) si Pământ (dreapta, în coordonate RE, unde RE este raza 
planetei Pământ) analizate în etapa curentă și identificate din datele Venus Express respectiv Cluster 
în perioada 2007-2008. (din Dwivedi, Kovacs, Echim et al., submitted, 2015). 

 
În colaborare cu proiectul FP7 STORM toate trecerile prin teaca magnetică au fost analizate 

folosind modulele bibliotecii INA la a cărei realizare ISS are un rol principal.  Spectrele cumulate, 
prezentate funcție de numarul de undă k normaliza cu raza Larmor ionică, sunt prezentate în figura 
3.2. Se observă diferențe calitative și cantitative între spectrele provenind de la Venus Express, 
respectiv Cluster. În primul rând spectrele Venus Express par să sugereze existența distinctă și 
sistematică a trei legi putere, funcție de domeniul de frecvențe:  

1. frecvențele joase prezintă un spectru caracterizat de f-1, unde 1 ia valori în jur de 1,  
2. frecvențele intermediare prezintă un spectru asimilabil unui domeniu de inerție, și în 

care puterea spectrală urmeaza o lege f-2, unde 2 ia valori în jur de 1.6 
3. frecvențele înalte prezintă un spectru mult mai „abrupt”, asimilabil cu un domeniu 

de disipare și în care puterea spectrală urmeaza o lege f-3, unde 3 ia valori între 2.2 
si 2.8 

În cazul observatiilor Cluster se constată o regiune spectrală posibil a fi asociată regiunii de disipare  
însă în multe situații nu se poate identifica o regiune de interție cu un spectru in apropiere de 1.6. Un 
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sumar comparativ Venus – Pământ  al comportamentului spectral al fluctuațiilor magnetice din teaca 
magnetică este prezentat în Tabelul 1 (Dwivedi, Kovacs, Echim et al., 2015). 

 

  

Fig. 3.2. Spectre cumulate pentru Densitatea de Putere Spectrală (PSD) calculată pentru 
câmpul magnetic total înregistrat în timpul trecerilor prin teaca magnetică a planetelor Venus 
(stânga) și Pământ (dreapta). Spectrele sunt prezentate funcție de numărul de undă k, normalizat la 

raza Larmor ciclotronică ionică, i (din Navin, Kovacs, Echim et al., submitted, 2015). 
 

Activitate 3.2.1: Selectarea unui spectru de turbulență magnetică 

intermitentă tipic pentu teaca magnetică, la interfața cu magnetopauza, 

consistent cu observațiile satelitare Venus Expres și Cluster 
 

Comportamentul specific al turbulenței din teaca magnetică a planetei Venus, identificat pentru 
prima oară în studiul nostru întro maniera statistică care beneficiază de o bază de date de o 
asemenea anvergură, ridică intrebări fundamentale privind originea turbulenței în plasma planetelor 
fără câmp intrinsec, cum este cazul lui Venus, cu aplicații de asemenea pentru turbulența în plasmele 
cometare. Rezultatele sunt sumarizate în tebelul 1. 
 
Tabelul 1: Indicele spectral observat în  trei domenii de frecvență diferite, posibil a fi associate cu 
domeniul de convecție, de inerție, respectiv disipare. Tabelul prezintă o analiză comparativă pentru 
Venus și Pământ (din Navin, Kovacs, Echim et al., sunmitted, 2015). În cazul planetei Pământ se 
observă absența unei legi putere compatibilă cu scalarea de tip Kolmogorv, f-5/3. 
 

Venus Pământ 

0.02 ≤ kstρi ≤ 0.1, −2 ≤ α1V ≤ −0.5 0.002 ≤ kstρi ≤ 0.04, −1.2 ≤ α1P ≤ −0.1 

0.1 ≤ kstρi ≤ 1, −2.2 ≤ α2V ≤ −1.2 0.04 ≤ kstρi ≤ 0.1, −2.8 ≤ α2P ≤ −2 

kstρi > 1, −2.8 ≤ α3V ≤ −2.2 kstρi > 0.1, α3P ~ −2.6 

 
Geometria excentrică a orbitei Venus Express permite o investigare extinsă a vântului solar (> 20 ore) 
intrun interval de 24 de ore. Acest fapt ne-a permis să efectuăm un studiu spectral al turbulenței 
vântului solar incident în magnetosfera planetei Venus pentru același interval de timp, 2007 si 2008, 
în care am efectuat studiu din teaca magnetică la care am adaugat si anul 2009 pentru a îmbunătății 
statistica observațiilor experimentale. În continuare sumarizăm cîteva din concluziile acestui studiu 
(Teodorescu et al., 2015). 
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Fig. 3.3. Spectre cumulate ale densității de putere spectrală (PSD) pentru componentele câmpului 
magnetic, Bx (stânga), By (centru), Bz (dreapta) înregistrate de VEX în vântul solar în intervalul 2007-
2009; cu roșu respectiv albastru sunt ilustrate spectrele ce corespund vântului solar rapid (V>450 
km/s) respectiv lent (V <450 km/s). 
 
Observăm un comportament spectral diferit pentru vântul solar lent comparativ cu vântul solar 
rapid. După cum ilustrează și figura 3.3, puterea spectrală este mai mare în cazul vântului rapid. Pe 
de altă parte vântul lent are un indice spectral mai mare, spectrele sunt mai „abrupte”. Acest 
comportament este sistematic, este regăsit în comportamentul celor trei component magnetice, Bx, 
By si Bz. Indicele spectral mediu pe care l-am obținut după analiza a peste 100 de orbite VEX in vântul 
solar este, în medie a=1.6 în vântul solar rapid, respectiv a=1.65 în vântul solar lent. Pentru 

componente indicele spectral ia valori după cum urmează: �̅�𝑥
𝑓𝑎𝑠𝑡

= −1.57 ± 0.02, �̅�𝑦
𝑓𝑎𝑠𝑡

= −1.58 ±

0.02  �̅�𝑧
𝑓𝑎𝑠𝑡

= −1.6 ± 0.01 a  �̅�𝑥
𝑠𝑙𝑜𝑤 = −1.67 ± 0.01, �̅�𝑦

𝑠𝑙𝑜𝑤 = −1.64 ± 0.01  �̅�𝑧
𝑠𝑙𝑜𝑤 = −1.64 ± 0.01 

(Teodorescu et al., 2015). Se observă o anizotropie între comportamentul spectral al componentei Bx, 
față de componenterl By respectiv Bz. Rezultatele sunt sumarizate în Tabelul 2. 
 
Tabelul 2. Indicele spectral observat de Venus Express în vântul solar în domeniul de frecvențe [0.005  
Hz, 0.1 Hz] la 0.72 unități anstronomice (AU). 
 

Fast wind Slow wind 

Bx: �̅�𝑥
𝑓𝑎𝑠𝑡

= −1.57 ± 0.02 Bx: �̅�𝑥
𝑠𝑙𝑜𝑤 = −1.67 ± 0.01 

By: �̅�𝑦
𝑓𝑎𝑠𝑡

= −1.58 ± 0.02 By: �̅�𝑦
𝑠𝑙𝑜𝑤 = −1.64 ± 0.01   

Bz: �̅�𝑧
𝑓𝑎𝑠𝑡

= −1.6 ± 0.01 Bz: �̅�𝑧
𝑠𝑙𝑜𝑤 = −1.64 ± 0.01 

 
Efectul vitezei vântului solar asupra indicelui spectral a fost cuantificat prin reanalizarea tuturor 
orbitelor VEX considerate la pasul anterior. Indicii spectrali au fost grupați funcție de viteza vântului 

solar în celule cu lărgimea V=50 km/s. Rezultatele sunt incluse în figura 3.4, publicată în Teodorescu 
et al. (2015). Se observă că indicele spectral are o variație neliniară, cu o variație relativ rapidă între 
1.75 și 1.6 pentru viteze între 200 și 400 km/s, respectiv o variație mai lentă între 1.6 și 1.5  pentru 
viteze cuprinse între 400 km/s și 700 km/s. Acest comportament spectral este ilustrativ pentru 
dezvoltarea turbulenței vântului solar la 0.72, în faza de minim solar și reprezintă de asemenea o 
estimare a turbulenței incidentă în magnetosfera planetei Venus. Aceste valori tipice vor constitui 
valori reprezentative pentru simulările numerice derulate în cadrul proiectului. 
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Fig. 3.4. Dependența de viteza vântului solar a indicelui spectral mediu al fluctuațiilor componentelor 
câmpului magnetic interplanetar, Bx(albastru), By (verde), Bz (rosu), respectiv trasa matricii spectrale 
(indigo). 
 

Activitate 3.2.2: Descrierea matematică a spectrului experimental  și 

implementarea numerica 
 

Folosind informațiile calitative și cantitativei despre comportamentul spectral al turbulenței 

în teaca magnetică a planetelor Venus și Pământ și respectiv asupra turbulenței incidente din vântul 

solar la 0.72 AU vom aplica o metodă numerică pentru a genera un câmp magnetic sintetic. Vom 

general cun câmp magnetic specific, cu proprietăți spectrale similare cu cele indicate de observațiile 

experimentale. Vom folosi principiile descrise de Roberts (2012). Ne propunem să construim un câmp 

magnetic turbulent care să satisfacă simultan următoarele constrângeri:  

 să aibă un spectru de putere impus, cu un indec spectral dat, consistent cu observațiile satelitare;  

 să aibă magnitudinea aproximativ constantă, proprietate specifică vântului solar; 

 să aibă divergența nulă, în acord cu ecuațiile Maxwell.  
 

Întro primă etapă abordăm cazul unidimensional și staționar. Considerăm un câmp magnetic 

fluctuant, orientat transversal pe direcția de propagare Ox, rezultat din suprapunerea unor unde 

plane polarizate liniar și orthogonal descris mai jos pentru componentele By si Bz: 

 

 (3.1) 

unde Byk și Bzk, respectiv ϕ1k și ϕ2k reprezintă amplitudinile, respectiv fazele modurilor care contribuie 

la structura câmpului magnetic sintetic. Spectrul de putere pentru fiecare componentă a câmpului 

magnetic (1) este dat de relațiile: 

By(x) = 2 Byk
k>0

å sin(kx +f1k )

Bz (x) = 2 Bzk
k>0

å sin(kx +f2k )



30 
 

 

 (3.2) 

în care PSD desemnează densitatea spectrală de putere, iar DFT transformata Fourier discretă. 

Alegând în mod corespunzător amplitudinile Byk și Bzk, câmpul magnetic generat în baza relației (3.1) 

va avea spectrul de putere impus, consistent cu observațiile satelitare. 

 Fazele ϕ1k și ϕ2k care intră în componența câmpului magnetic sintetic sunt distribuite uniform 

în intervalul [0,2π] în așa fel încât să minimizeze deviația standard a lui B(x) și câmpul magnetic 

generat să aibă magnitudinea aproximativ constantă. Pentru o discretizare a câmpului magnetic (3.1) 

în N puncte de-a lungul axei Ox, N valori (ϕ1,1,…,ϕ1,N/2,ϕ2,1,…,ϕ2,N/2) corespunzătoare fazelor celor N 

moduri care compun componentele By(x) și Bz(x) vor fi selectate în mod iterativ astfel încât deviația 

standard a lui B(xi) să fie cât mai mică: 

 
 (3.3) 

De notat că cea din urmă constrângere ( ) este satisfăcută direct prin construcție 

ținând seama că lucrăm cu un câmp magnetic transversal pe direcția de propagare a fluctuațiilor. 

 Pentru construirea câmpurilor magnetice sintetice vom considera un spectru de putere 

caracterizat de trei regimuri distincte cu indici spectrali diferiți, și anume 2α1 pentru k≤kb1 (regimul de 

injecție de energie), 2α2 pentru kb1≤k≤kb2 (regimul inerțial), respectiv 2α3 pentru k≥kb2 (regimul de 

disipare de energie): 

 

 (3.4) 

în care kb1 și kb2 reprezintă numerele de undă corespunzătoare break-urilor spectrale care separă cele 

trei regimuri. Spectrul de putere (4) va fi folosit pentru a genera câmpuri magnetice trubulente 

specifice mediului din teaca magnetică a planetelor Venus și Pământ. Pe lângă spectrul (3.4), vom 

discuta și cazurile unui spectru de putere fără break, respectiv al unuia cu un singur break, în acord cu 

măsurătorile experimentale efectuate de către sateliții ACE și Venus Express în vântul solar. 

 Cele N/2 moduri transversale care intră în structura componentelor By(x) și Bz(x) au numerele 

de undă: 

 
kn =

2pn

Nh
,  n = 1,N / 2  (3.5) 

în care h reprezintă pasul de eșantionare de-a lungul axei Ox. În cazul unui satelit care se deplasează 

cu viteza Vsatelit<<Vplasma în domeniul spațial unidimensional în care generăm câmpul magnetic 

turbulent staționar, frecvențele f din structura semnalului magnetic temporal măsurat de către 

satelit corespund numerelor de undă k date de relația: 

PSD[By(x)] µ
DFT[By(x)]

N

2

= Byk
2

PSD[Bz (x)] µ
DFT[Bz (x)]

N

2

= Bzk
2

 
s B(f1,1,… ,f2,N /2 ) =

1

N
B(xi |f1,1,… ,f2,N /2 )- B(f1,1,… ,f2,N /2 )éë ùû

2

i=1

N

å = min.

Byk
2 = Bzk

2 =

A1

2k2a1 ,  for k £ kb1

A2

2k2a2 ,  for kb1 £ k £ kb2

A3

2k2a3 ,  for k ³ kb2

ì

í
ï

î
ï
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k =

2p

V
f  (3.6) 

în virtutea ipotezei lui Taylor (Taylor, 1938). Astfel, pasul spațial de eșantionare folosit la construirea 

câmpului magnetic sintetic satisface relația: 

 h =Vplasma ×Dts  (3.7) 

în așa fel încât măsurătorile efectuate de către satelitul virtual cu frecvența temporală de eșantionare 

1/Δts corespund tocmai eșantioanelor spațiale în care câmpul magnetic este generat. 

Calculele evidențiate în formulele (3.1) – (3.7) au fost integrate întrun cod matlab. Rezultatele 
simulrilor numerice sunt rezumate în tabelul 3 și respective figurile 3.4 – 3.10. În cele șase cazuri 
discutate am considerat trei regimuri spectrale distincte caracterizate de indici spectrali diferiți, și 
anume 2α1 pentru k≤kb1, 2α2 pentru kb1≤k≤kb2, respectiv 2α3 pentru k≥kb2; ρi reprezentă lungimea 
inerțială a ionilor (pentru o plasmă având densitatea de 10 protoni/cm3 obținem valoarea ρi=72 km). 
Valorile parametrilor folosiți sunt tipice mediului din teaca magnetică a planetelor Venus și Pământ și 
corespund observațiilor satelitare efectuate de către misiunile Venus Express și Cluster si prezentate 
în tabelul 1 (din Dwivedi et al., submis 2015). 
 

 

Figura 3.4 – Câmpul magnetic turbulent construit folosind metoda dezvoltată de Roberts (2012) în 

cazul unui spectru de tip lege putere cu indicele spectral 2α=−1.59 tipic pentru vântul solar lent 

observant de Venus Express . 

Pentru generarea câmpului magnetic  s-au folosit N=600 puncte cu pasul de eșantionare h=5000 km. 

Graficul de sus ilustrează variația spațială a componentelor câmpului sintetic By (albastru) și Bz (roșu), 

precum și a magnitudinii acestuia B (galben). Graficele de jos ilustrează spectrul de putere pentru 

componentele By și Bz (stânga) și pentru magnitudinea B (centru – roșu). Spectrul lui B(x) netezit 

pentru fiecare număr de undă k în parte, pe intervalul 0.9k−1.1k, este ilustrat în graficul din dreapta-

jos. Indicii spectrali s rezultați din fitarea liniară (linia neagră) a spectrelor lui B(x) sunt precizați 

pentru fiecare grafic în parte. 
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Tabelul 3 – Parametrii spectrelor de putere pentru cazurile V1−V3 prezentate în Figurile 3.4−3.5, 

respectiv pentru cazurile P1−P3 prezentate în Figurile 3.6−3.7.  

 Caz kb1ρi kb2ρi 2α1 2α2 2α3 

Teaca magnetică a 
lui Venus 

V1 

0.1 1 

−2.00 −2.20 −2.80 

V2 −0.50 −1.20 −2.20 

V3 −1.25 −1.70 −2.50 

Teaca magnetică a 
Pământului 

P1 

0.04 0.1 

−1.20 −2.80 −2.60 

P2 −0.10 −2.00 −2.60 

P3 −0.65 −2.40 −2.60 

 

 

Figura 3.5 – Câmpul magnetic turbulent construit folosind metoda dezvoltată de Roberts (2012) în 

cazul unui spectru de tip lege putere caracterizat de două regimuri distincte cu indici spectrali diferiți: 

2α1=−1.64 pentru k≤5.2410−3 km−1, respectiv 2α2=−3 pentru k≥5.2410−3 km−1.  

Pentru generarea câmpului din figura 3.5  s-au folosit N=2048 puncte cu pasul de eșantionare h=300 

km. Graficul de sus ilustrează variația spațială a componentelor câmpului sintetic By (albastru) și Bz 

(roșu), precum și a magnitudinii acestuia B (galben). Graficele de jos ilustrează spectrul de putere 

pentru componentele By și Bz (stânga) și pentru magnitudinea B (centru – roșu). Spectrul lui B(x) 

netezit pentru fiecare număr de undă k în parte, pe intervalul 0.9k−1.1k, este ilustrat în graficul din 

dreapta-jos. Indicii spectrali s1 și s2 rezultați din fitarea liniară (liniile negre) a celor două regimuri 

distincte corespunzătoare spectrelor lui B(x) sunt precizați pentru fiecare grafic în parte. Parametrii 

de lucru folosiți în cazul de față sunt specifici vântului solar lent la o distanță de 0.72 unități 

astronomice de Soare, în apropierea planetei Venus (vezi Teodorescu et al., 2015). 
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Figura 3.6 – Câmpul magnetic turbulent construit folosind metoda dezvoltată de Roberts (2012) în 

cazul unui spectru de tip lege putere caracterizat de trei regimuri distincte cu indici spectrali diferiți: 

2α1=−1 pentru k≤10−4 km−1, 2α2=−5/3 pentru 10−4≤k≤5.2410−3 km−1, respectiv 2α3=−3 pentru 

k≥5.2410−3 km−1.  

Pentru generarea câmpului sintetic din figura 3.6  s-au folosit N=2048 puncte cu pasul de eșantionare 

h=300 km. Graficul de sus ilustrează variația spațială a componentelor câmpului sintetic By (albastru) 

și Bz (roșu), precum și a magnitudinii acestuia B (galben). Graficele de jos ilustrează spectrul de 

putere pentru componentele By și Bz (stânga) și pentru magnitudinea B (centru – roșu). Spectrul lui 

B(x) netezit pentru fiecare număr de undă k în parte, pe intervalul 0.9k−1.1k, este ilustrat în graficul 

din dreapta-jos. Indicii spectrali s1, s2 și s3 rezultați din fitarea liniară (liniile negre) a celor trei regimuri 

distincte corespunzătoare spectrelor lui B(x) sunt precizați pentru fiecare grafic în parte.  
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Figura 3.7 – Câmpul magnetic turbulent construit folosind metoda dezvoltată de Roberts (2012) în 

cazul unui spectru de tip lege putere caracterizat de trei regimuri distincte cu indici spectrali diferiți: 

2α1 pentru k≤kb1, 2α2 pentru kb1≤k≤kb2, respectiv 2α3 pentru k≥kb2.  

Pentru generarea câmpului sintetic din igura 3.7  s-au folosit N=2000 puncte cu pasul de eșantionare 

h=0.16ρi, unde ρi reprezentă lungimea inerțială a ionilor. Graficele ilustrează variația spațială a 

componentelor câmpului sintetic By (albastru) și Bz (roșu), precum și a magnitudinii acestuia B 

(galben), pentru trei spectre de putere distincte (cazurile V1 − sus, V2 − mijloc, V3 − jos) caracterizate 

de parametrii prezentați în Tabelul 1. 

 

Figura 3.8 – Spectrele de putere pentru componentele câmpului magnetic sintetic By și Bz (stânga) și 

pentru magnitudinea acestuia B (centru) corespunzătoare cazurilor V1 (albastru), V2 (roșu) și V3 

(galben) prezentate în Figura 4. Spectrele lui B(x) netezite pentru fiecare număr de undă k în parte, 

pe intervalul 0.9k−1.1k, sunt ilustrate în graficul din dreapta. Indicii spectrali s1, s2 și s3 rezultați din 

fitarea liniară (liniile negre continuă pentru cazul V1, întreruptă pentru cazul V2 și punctată pentru 

cazul V3) a celor trei regimuri distincte corespunzătoare spectrelor lui B(x) sunt precizați pentru 

fiecare grafic în parte. Parametrii de lucru folosiți în cazurile de față sunt specifici mediului din teaca 

magnetică a planetei Venus (vezi Tabelul 1). 
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Figura 3.9 – Câmpul magnetic turbulent construit folosind metoda dezvoltată de Roberts (2012) în 

cazul unui spectru de tip lege putere caracterizat de trei regimuri distincte cu indici spectrali diferiți: 

2α1 pentru k≤kb1, 2α2 pentru kb1≤k≤kb2, respectiv 2α3 pentru k≥kb2. Pentru generare s-au folosit 

N=2000 puncte cu pasul de eșantionare h=1.6ρi, unde ρi reprezentă lungimea inerțială a ionilor. 

Graficele ilustrează variația spațială a componentelor câmpului sintetic By (albastru) și Bz (roșu), 

precum și a magnitudinii acestuia B (galben), pentru trei spectre de putere distincte (cazurile P1 − 

sus, P2 − mijloc, P3 − jos) caracterizate de parametrii prezentați în Tabelul 1. 

 

 

Figura 3.10 – Spectrele de putere pentru componentele câmpului magnetic sintetic By și Bz (stânga) și 

pentru magnitudinea acestuia B (centru) corespunzătoare cazurilor P1 (albastru), P2 (roșu) și P3 

(galben) prezentate în Figura 6. Spectrele lui B(x) netezite pentru fiecare număr de undă k în parte, 

pe intervalul 0.9k−1.1k, sunt ilustrate în graficul din dreapta. Indicii spectrali s1, s2 și s3 rezultați din 

fitarea liniară (liniile negre continuă pentru cazul P1, întreruptă pentru cazul P2 și punctată pentru 

cazul P3) a celor trei regimuri distincte corespunzătoare spectrelor lui B(x) sunt precizați pentru 

fiecare grafic în parte. Parametrii de lucru folosiți în cazurile de față sunt specifici mediului din teaca 

magnetică terestră (vezi Tabelul 1)  
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