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• Introducere 

 
Acest raport sintetizează progresul realizat de partenerii implicați în proiectul 

complex VESS și implicit în cele trei proiecte componente, VMS, NEREMU și PIMS 
în al doilea an de implementare. La nivelul proiectului complex s-a urmărit potențarea 
interacției dintre diferitele grupuri de cercetare, inclusive intre grupuri implicate în 
sub-proiecte diferite, în vederea dezvoltării unor relații sinergetice, benefice în 
perspectiva finalizării proiectului și a realizării viitorului protocol de colaborare între 
parteneri. 

 Activitățile desfășurate în anul 2019 au respectat planul inițial de derulare a 
proiectului, sumarizate în cele ce urmează. 
 
A2.1. Denumire Activitate: 
Selectarea și validarea metodelor numerice pentru implementarea formalismului 
Boltzmann-Einstein utilizând măsurători ale anizotropiei radiației cosmice de fond 
obținute de misiunea spațială Planck 
Indicatori de realizare: 
Metode numerice optimizate pentru rezolvarea ecuațiilor cuplate Boltzmann-Einstein 
pe spații FRW 
 
A2.2. Denumire Activitate: 
Implementarea in tehnologie FPGA a două funcții elementare din kernelul de analiză 
a bibliotecilor neliniare: (1) estimarea nivelului de nelinearitate a semnalului; (2) 
metode de detectare a discontinuitatilor 
Indicatori de realizare: 
Model experimental. Progres de 60% spre TRL4  
 
A2.3. Denumire Activitate: 
Selectarea  datelor ionosferice relevante pentru interacția cu magnetosfera și ionosfera 
a jeturilor super-rapide identificate în teaca magnetică a Pământului în perioada 2008-
2010, respectiv 2013-2015, la minimul respectiv maximul ciclului solar 
Indicatori de realizare: 
Catalog de date ionosferice pentru intervale de timp cu evenimente de tip jet super-
rapid 
 
A2.4. Denumire Activitate: 
Extinderea  funcțiilor de comunicare și analiza de date ale softului bazat pe 
procesoare de tip Leon3, dezvoltat în proiecte anterioare pentru 



controlul  instrumentelor de măsură la bordul sateliților, în vederea creșterii valorii de 
aplicare și utilizare (sateliți meteorologici, sisteme de navigație etc.) 
Indicatori de realizare: 
Biblioteca de programe de comunicare și analiza de date 
 
A2.5. Denumire Activitate: 
Selectarea configurației de simulare pentru interacția între vântul solar și 
magnetosfera terestră;  
Transcrierea codului de simulare PIC-3D în C/C++ și optimizarea acestuia în vederea 
paralelizării  
Indicatori de realizare: 
Model teoretic  
 
A2.6. Denumire Activitate: 
Paralelizarea codului de simulare PIC-3D folosind protocolul MPI și optimizarea 
acestuia 
Indicatori de realizare: 
Versiunea paralelizată MPI a codului de simulare 
 
A2.7. Denumire Activitate: 
Paralelizarea și optimizarea codului latice Boltzmann (LB) folosind protocolul open 
MPI 
Indicatori de realizare: 
Cod numeric paralelizat în tehnologia open MPI în Fortran90, C/C++ și Phyton 
 
A2.8. Denumire Activitate: 
Testarea, validarea și evaluarea produsului software PIC-3D în condiții relevante de 
funcționare 
Indicatori de realizare: 
Simulări-test de referință; Măsurători ale performanței produsului software 
 
A2.9. Denumire Activitate: 
Testarea și evaluarea produsului hardware de tip FPGA în condiții relevante de 
funcționare 
Indicatori de realizare: 
Calcule-test de referință pentru familii de semnale 
 
A2.10. Denumire Activitate: 
Transfer de cunoștințe și know-how în domeniul analizei digitale a semnalelor – 
aspecte software și hardware  
Indicatori de realizare: 
Corelarea programelor de cercetare ale instituțiilor participante la proiectul complex 
 
A2.11. Denumire Activitate: 



Caracterizarea proprietăților corpurilor din Sistemul Solar utilizând măsurătorile 
misiunii  Euclid 
Indicatori de realizare: 
Realizarea unei baze de date cu proprietățile fizice, spectrale și spectro-fotometrice 
ale corpurilor din Sistemului Solar detectabile de misiunea Euclid 
 
A2.12. Denumire Activitate: 
Determinarea parametrilor fizici caracteristici componentei de Materie Obscură (Dark 
Matter) din Univers detectabili de misiunea Euclid 
Indicatori de realizare: 
Aplicarea metodei de analiză Monte Carlo Markov Chains (MCMC) pentru selectarea 
proprietăților și mecanismelor de producere a Materiei Obscure în strategia 
observațională a misiunii Euclid 
 
A2.13. Denumire Activitate: 
Analiza de corelație a variabilității ionosferice și caracteristicile jeturilor super-rapide 
detectate de misiunea ESA Cluster în teaca magnetică a Pământului 
Indicatori de realizare: 
Extragerea unor parametri pentru descrierea corelațiilor existente între variabilitatea 
din teaca magnetică și ionosferă în timpul unor evenimente de tip jet super-rapid 
 
A2.14. Denumire Activitate: 
Selectarea  datelor de plasmă și câmp magnetic pentru treceri prin teaca magnetică a 
Pământului în perioada 2008-2010, respectiv 2013-2015, la minimul, respectiv 
maximul ciclului solar 
Indicatori de realizare: 
Catalog de date magnetosferice pentru jeturi super-rapide furnizate de misiunea 
Cluster 
 
A2.15 Denumire Activitate: 
Studiul si analiza fenomenelor fizice si a tehnologiilor vizate de metoda de detectie 
propusa. Selectarea dispozitivului experimental pentru detectarea radiaţiei de interes 
Indicatori de realizare: 
Documentație de metoda pentru utilizarea altor detectori decât emulsii nucleare 
 
A2.16. Denumire Activitate: 
Proiectarea sistemului de achiziţie a datelor experimentale 
Indicatori de realizare: 
Schema bloc a sistemului de achizitie 
 
A2.17. Denumire Activitate: 
Evaluarea tipurilor de măști faciale și dezvoltarea aparatului matematic și IT pentru 
generarea și exploatarea măștilor faciale 
Indicatori de realizare: 



Lista tipurilor de măști faciale cu proprietățile topologice relevante pentru extragerea 
informației emoționale. Articol științific sau brevet de metodă 
 
A2.18. Denumire Activitate: 
Dezvoltarea rețelei neurale, antrenarea și testarea rețelei neurale care evaluează 
statusul emoționalIndicatori de realizare: 
Implementarea rețelei neuronale antrenate. 
 
A2.19. Denumire Activitate: 
Caracterizarea dozimetrica a fluxurilor de protoni accesibile la IFIN (proceduri de 
dozimetrie, documentatie privind caracterizarea dozimetrica a fluxurilor de protoni). 
Testarea emulsiilor nucleare ca metoda deevaluare de doze pentru echipajele 
navigante pe zboruri comerciale și satelit 
Indicatori de realizare: 
Oferta servicii (dozimetrie flux de protoni)  
 
A2.20. Denumire Activitate: 
Realizarea si optimizarea fotoelementului pentru detecţia radiaţiei nucleare 
Indicatori de realizare: 
Raport de măsurători asupra fotoelementului pentru detecția radiației nucleare 
 
A2.21. Denumire Activitate: 
Testarea dispozitivului de detecţie a radiaţiei nucleare – determinarea parametrilor 
specifici 
Indicatori de realizare: 
Draft de ofertă comercială pentru dispozitivul de detecție a radiației nucleare. Articol 
științific. 
 
A2.22. Denumire Activitate: 
Dezvoltarea de metode noi de monitorizare integrata geospatiala si in-situ a 
anomaliilor parametrilor geofizici de suprafata terestra si geochimici 
(Radon),  atmosferici in relatie cu ionosfera, vremea spatiala si seismele din zona 
Vrancea.  
Procesarea si analiza datelor satelitare timp serie Sentinel 1, 2,3, 4, 5 . NOAA 
AVHRR, MODIS Terra/Aqua pentru extractia anomaliilor parametrilor de suprafata 
si atmosferici (temperatura aer, umezeala, presiune, compozitie poluanti, etc).  
Indicatori de realizare: 
metode inovative 
 
A2.23. Denumire Activitate: 
Tehnologii de monitorizare integrata din date timp serie satelitare multisenzor   si in-
situ a  anomaliilor parametrilor atmosferici ai evenimentelor climatice extreme in 
interactie cu ionosfera  , activitatea solara si geomagnetica si cuantificarea interactiei 
climatice si antropogene cu atmosfera inalta in Romania. 



Indicatori de realizare: 
Tehnologii 
 
A2.24. Denumire Activitate: 
Dezvoltarea sistemului de monitorizare integrata geospatiala si in-situ a anomaliilor 
parametrilor geofizici crustali , geodinamici, geodezici, de suprafata a terenului, 
geomorfologici, atmosferici in relatie cu ionosfera, vremea spatiala si seismele din 
zona Vrancea. 
Indicatori de realizare: 
Sistem integrat de monitorizare   
 
 În cele ce urmează sunt detaliate rezultatele științifice ale celor trei proiecte 
component ale VESS. 

• Proiect 1: Valorificarea participării la Misiuni și programe spațiale 
Științifice ale Agenției Spațiale Europene (ESA) și Uniunii Europene (UE) 
- activități pentru creșterea capacității instituționale de cercetare și 
inovare (VMS) 

 
Selectia metodelor numerice pentru implementarea formalismului Boltzmann-
Einstein s-a facut avand in vedere fenomenologia actuala investigata: studiul 
mecanismelor de producere de Dark Matter (DM) sub forma neutrinilor sterili.  
Utilizand acelasi sistem de coordonate, au fost investigate urmatoarele mecanisme: 
a) Producerea rezonanta de DM (RP). 
b) Prodicerea de DM prin procese de dezintegrare a unor scalari masivi in interactie 
cu portalul Higgs (SDP). 
Formalismul Boltzmann a fost descris printr-un set unitar de ecuatii care au fost 
integrate tinand cont de evolutia temporala a diferitilor parametri caracteristici 
mecanismelor de producere investigate. Figura de mai jos prezinta evolutia spatiului 
fazelor si abundentelor pentru producerea de DM sub forma de neutrini sterili. 
 

 
Fig.	1.1.	Cazul	RP:	Distributia	spatilui	fazelor	si	abundentei	de	DM	pentru	seturile	

de	parametri	indicati	



	
Fig. 1.2. Cazul SDP: Distributia spatilui fazelor si abundentei de DM pentru seturile 

de parametri indicati 
 

Prezentam pe scurt modificarile aduse programului de compresie în vederea 
optimizari ratei de compresie cât și a timpului de execuție. Descrierea algoritmului de 
compresie cât și implementarea acestuia a fost descrisa în fazele anterioare. Este un 
algoritm de tip ”lossless” care permite o comprimare a datelor stiintifice fără pierdere 
de informații. Structura initiala de date este integral reconstituita cu ajutorul 
decodorului. Pentru o mai buna comprimare a datelor de la intrare am adaugat 
codorului și optiunea Zero-Block. Aceasta optiune de codere este folosită atunce când 
unul sau mai multe blocuri generate de preprocesor , au toate esantioanele cu valoare 
nula. În acest caz, un singur cod poate reprezenta mai multe blocuri de esantioane 
spre deosebire de celelalte optiune de codare unde doar unul sau maxim doua 
esantioane pot fi reprezentate printr-o secvența de date codate. 
Modificarile s-au făcut în clasa LosslessCoder, atât pentru blocurile cu esantion de 
referinta cât și pentru cele fără. Primul pas consta în verificarea blocului de date de la 
ieșirea preprocesorului. Se aduna valorile esantionelor și se verifica dacă suma lor 
este nula. Se folosește variabila sCount pentru a numara blocurile cu valoare nula. 
Aceasta variabila este incrementata de fiecare data când suma esantioanelor este nula. 
Dacă avem un segment de 64 de esantioane nule se apeleaza functia 
sendCDSzeroBlockSegment() care este responsabila cu generarea unui pachet CDS. 
Pentru optiunea Zero-Block, formatul pachetelor de date CDS de la ieșirea codorului 
au următoarea forma : 
 



	
Fig.	1.3.	Formatul	pachetelor	de	date	CDS	în	opțiunea	Zro-Block	
	
unde primul câmp reprezintă ID-ul opțiuni și are valoarea '0000', iar al doilea câmp în 
cazul blocurilor fără esantion de referinta reprezintă codul FS (Fundamental 
Sequence) pentru numărul de blocuri nule succesive. Dacă blocul are și esantion de 
referinta, acesta se adauga după ID-ul optiunii. 

Au fost integrate simultan equatiile Einstein-Boltmann in universul in 
exapansiune si s-a aplicat metoda Montecarlo-Markov-Chains pentru determinarea 
parametrilor caracteistici celor doua mecanisme de producere de DM investigate 
utilizand datele experimentale astrofizice si cosmologice existente. 
	

	
	
 

Fig. 1.4. Cazul RP: Parametri caracteristici determinati utilizand masuratorile 
cosmologice si astrofizice ale misiunilor Planck si WMAP 



	
	

Fig. 1.5. Cazul SDP: Parametri caracteristici determinati utilizand masuratorile 
cosmologice si astrofizice ale misiunilor Planck si WMAP 

 
Valorile parametrilor cosmologici obtinuti prin analiza Monte-Carlo Markov Chains 
Sunt inticate in tabelul de mai jos. 
 

 
 
 
 



 
Fig. 1.6. Parametrii cosmologici rezultatți din analiza  
 
In cadrul activitatii A2.12 ne-am propus sa continuam dezvoltarea unui mecanism de 
productie a materiei si antimateriei complet nou bazat pe metode perturbative care sa 
descrie generarea materiei la interactiunea dintre campurile cuantice intr-o geometrie 
de Sitter. Rezultatele noastre legate de calculul amplitudinilor de tranzitie pentru 
procese in care se emit neutrini si bosoni Z au fost extinse la calculul probabilitatilor 
totale efectuand integralele dupa impulsurile finale. In cazul generarii din vid a 
tripletului boson Z, neutrin si antineutrin am obtinut urmatoarea expresie a 
probabilitatii totale calculate pentru modurile cu polarizare transversala: 

 
Remarcabil este ca probabilitatea totala depinde doar de raportul dintre masa 

bosonului Z si parametrul Hubble , prin intermediul parametrului 

 Aceasta expresie a fost obtinuta folosind un procedeu de 
renormare pentru calculul integraleleor dupa impulsurile finale. Dependenta 
probabilitatii totale de parametrul Hubble a fost studiat graphic iar rezultaele finale 
arata ca procesul de producecre de bosoni Z este posibil doar in universul timpuriu. 



 
Fig. 1.7 
Aceste rezultate au fost publicate in lucrarea:, Cosmin Crucean –Production of Z 
bosons and neutrinos in early universe, Eur. Phys. J. C 79:483 (2019). 
Am studiat de asemenea si un process in care bosonii Z pot fi emisi decatre neutrini in 
conditiile expansiunii accelerate din universal timpuriu. Aceste procese in care 
bosonii masivi pot fi produsi in procese de emisie decatre fermioni nu au fost studiate 
in literature de specialitate. Aceste procese deemisie pot da o explicatie legata de 
abundenta bosonilor grei in universal timpuriu cand densitatile si temperaturile au fost 
suficient de mari pentru ca acesti bosoni sa fie stabili si sa nu se dezintegreze. 
Probabilitatea procesului in care un neutrin emite un boson Z cu polarizare 
transversala a fost obtinuta: 
 

 
Analiza grafica a probabilitatii ca functie de raportul dintre masa bosonului si 
parametrul Hubble arata ca acest proces este posibil doar in conditii de expansiune 
accelerate, iar in limita plata probabilitatea se anuleaza. Aceste rezultate se gasesc in 
lucrarea: Mihaela Baloi and Cosmin Crucean-Generation of Z bosons in emission 
processes by neutrinos in early universe, care este trimisa spre publicare la Eur. 
Phys. J. C . 
 
O alta componenta a cercetarii noastre este legata de teoria generala a campurilor pe 
spatii-timp curbate, iar aici intra studiul solutiilor ecuatiilor de camp si al 
propagatorilor. In teoria cuantica a campului pe spatii-timp curbate modurile cuantice 
sunt determinate ca functii proprii commune a unui sistem de operatori comutativi. In 
general, pe spatii-timp FLRW acesta este incomplet deoarece lipseste operatorul 
energie care nu se poate conserva din cauza evolutiei temporale a geometriei. In 
aceste conditii, separarea frecventelor positive si negative care determina modurile de 
particula si antiparticula (adica vidul) trebuie facuta adoptand criterii suplimentare. In 
mod usual se aleg criterii legate de comportarea asimptotica a modurilor asa cum se 
face in cazul vidului Bunch-Davies. Observand ca, de fapt, criteriile asimptotice 



depind de timp fiind diferite la minus infinit si la plus infinit, am cautat o definitie 
universala a vidului, independent de comportarile asimptotice. Astfel, am propus ca 
separarea frecventelor sa se faca in sistemul propriu unde impulsul particulei se 
anuleaza. Am procedat asa pentru campul Dirac definind vidul de repaus in sistemul 
propriu. Am dat ca prim exemplu spatiul-timp Minkowski unde acest vid coincide cu 
cel Bunch-Davies. In schimb, in urmatoarele exemple, de Sitter si Milne am aratat ca vidul 
de repaus este diferit de cel Bunch-Davies. Aceste rezultate se gasesc in lucrarea I. I. 
Cotaescu, Rest frame vacuum of the Dirac field on spatially flat FLRW spacetimes, Eur. 
Phys. J. C 79:696 (2019)  .  
Am studiat propagatorii Dirac am revizitat toate proprietatile functiilor anti-comutator 
pe spatii-timp FLRW si am introdus o noua reprezentare integrala care joaca acelasi 
rol ca si reprezentarea Fourier de pe spatiul-timp Minkowski dar care are cu totul alta 
structura. Aceasta se adapteaza faptului ca in cazul spatiilor-timp FLRW propagatorii 
depind de doua variabile temporale  independente in loc de una asa cum se intampla 
in cazul Minkowski. Pentru definirea noii reprezentari integrale am apelat la metoda 
integralelor de contur care permite scrierea unor integrale care include efectele 
functiilor treapta Heaviside care apar canonic in definitia propagatorilor. Am 
derterminat, mai intai, forma general;a a reprezentarii integrale in cazul cu masa si in 
cel fara masa scriind propagatorii Feynman, retardat si avansat in aceasta reprezentare. 
Primul exemplu  dat  este spatiul-timp Minkowski unde am aratat ca noua 
reprezentare coincide cu reprezentarea Fourier cunoscuta din teoria campului. Aceste 
rezultate se gasesc in lucrarea I. I. Cotaescu, Propagators of the Dirac fermions on 
spatially at FLRW space times, International Journal of Modern Physics A Vol. 
34, No. 5 (2019) 1950024. 
Geometriile hiperbolice sunt reprezentate de spatiile-timp de Sitter si Anti-de Sitter de 
dimensiuni arbitrare. Aceste geometrii au calitatea de a poseda un numar maxim de 
simetrii care  permit studiul miscarii clasice folosind exclusive invariant. Astfel, un 
spatiu-timp hiperbolic cu (1+d) dimensiuni (timp si d dimensiuni spatiale) are un 
numar de (d+2)(d+1)/2 invarianti, corespunzatori campurilor de vectori Killing, 
dintre care putem folosi 2d invarianti in locul variabilelor canonice (d coordinate si d 
impulsuri). In acesta situatie am putut exprima ecuatiile geodezicelor in aceste 
geometrii in functie de invarianti. Originalitatea lucrarii consta in faptul ca am folosit 
aceeasi metode pentru studiul ecuatiei Boltzmann in aceste geometrii. Am inlocuit 
cele 2d variabile canonice cu invariantii reprezentati de cei 2d invariant diferti de 
componentele momentului cinetic. In acest fel am obtinut forme simplificate ale 
ecuatiei Boltzmann depinzand numai de timp si invarianti. Aceasta metoda permite 
deducerea solutiilor analitice in modelul Marle atat pe geometrii de Sitter cat tip e 
geometrii Anti-de Sitter. Pentru modelul Anderson-Witting am obtinut doar forma 
simplificata a ecuatiei care poate fi studiata prin metode numerice. Aceste rezultate se 
gasesc in lucrarea I. I. Cotaescu, Collective classical motion on hyperbolic 
spacetimes of any dimensions Modern Physics Letters A Vol. 33, No. 1 (2019) 
1950165. 
Activitatea 2.1. Pentru selectarea metodelor numerice pentru implementarea 
formalismului Boltzmann-Einstein pentru modelarea anizotropiei radiației cosmice de 
fond, am urmărit trei aspecte: aplicabilitatea pentru curgeri relativiste; incorporarea 
anizotropiilor; și implementarea eficientă a unor interacțiuni realiste. Primele două 
aspecte sunt necesare pentru descrierea dinamicii universului timpuriu, când 
temperaturile erau suficient de ridicate pentru ca particulele care permeau universul să 
fie relativiste. În acest sens, am considerat o implementare a modelului cu timp de 
relaxare Anderson-Witting folosind algoritmul lattice Boltzmann relativist, pe care l-



am extins pentru cazul condițiilor inițiale anizotrope (descrise de distribuția 
Romatschke-Strickland). Implementarea noastră a fost validată prin comparația cu 
rezultate semi-analitice în contextul modelului Bjorken pentru expansiunea plasmei 
quark-gluon care se formează în urma coliziunii ionilor grei. După cum arată figura 
de mai jos, concordanța este foarte bună (ξ0 reprezintă parametrul de anizotropie a 
condițiilor inițiale): 

Fig. 1.8. 
 
Metoda și rezultatele sunt descrise în detaliu în publicația de mai jos: 
 
• V. E. Ambruș, C. Guga-Roșian, Lattice Boltzmann study of the one-dimensional 
boost-invariant expansion with anisotropic initial conditions, AIP Conf. Proc. 2071 
(2019) 020014, DOI: 10.1063/1.5090061. 
 
În ceea ce privește implementarea interacțiunilor realiste, am considerat o comparație 
cu rezultate obținute folosind metoda Direct Simulation Monte Carlo (DSMC), în care 
interacțiunile dintre particule sunt modelate folosind potențialele ab initio. 
Implementarea lattice Boltzmann a avut la bază modelul cu timp de relaxare al lui 
Shakhov, care permite controlul independent al vâscozității și a conductivității 
termice. Legătura cu modelul ab initio a fost făcută la nivelul coeficienților de 
transport.  

Fig. 1.9 
 
Se poate vedea din figura de mai sus că s-a obținut o bună concordanță între 
rezultatele LB și cele DSMC. Metoda, precum și mai multe rezultate, sunt prezentate 
în lucrarea de mai jos: 
 



• V. E. Ambruș, F. Sharipov, V. Sofonea, Lattice Boltzmann approach to rarefied gas 
flows using half-range Gauss-Hermite quadratures: Comparison to DSMC results 
based on ab initio potentials, AIP Conf. Proc. 2132 (2019) 060012, DOI: 
10.1063/1.5119552. 
 
Activitatea 2.7. Paralelizarea și optimizarea codului latice Boltzmann (LB) folosind 
protocolul open MPI. 
 
Deoarece efortul de calcul în două dimensiuni spațiale crește pătratic cu numărul de 
noduri (chiar cubic, dacă se ia în calcul necesitatea reducerii pasului de timp odată cu 
rafinarea rețelei), este evident că un program secvențial devine rapid ineficient. În 
cadrul acestei activități, am dezvoltat coduri lattice Boltzmann (LB) paralelizate 
pentru aplicații bidimensionale (Fig. 1.10) 

Prima aplicație se referă la propagarea undelor de șoc într-un fluid perfect, 
implementarea având la bază un integrator temporal semi-implicit, numit IMEX-
SSP3(4,3,3) [Implicit-Explicit Strong Stability Preserving de ordinul 3, cu 4 etape 
implicite și 3 etape explicite]. Schema IMEX permite utilizarea pașilor de timp care 
depășesc semnificativ valoarea timpului de relaxare (regimul fluidului perfect se 
recuperează în limita când timpul de relaxare este nul).Figurile de mai sus reproduc 
liniile de contur corespunzătoare densității, obținute pornind de la două configurații 
standard. Se observă stabilitatea și acuratețea cu care aceste rezultate sunt reproduse. 
Detalii referitoare la implementarea algoritmului lattice Boltzmann și mai multe 
rezultate se pot găsi în lucrarea de mai jos: 
 
• Ș. T. Kis, V. E. Ambruș, Implicit-Explicit Finite-Difference Lattice Boltzmann 
Model with Varying Adiabatic Index, AIP Conf. Proc., acceptată pentru publicare. 
(arXiv:1909.08390 [physics.comp-ph]). 
 
A doua aplicație se referă la segregarea într-un fluid cu două componente imiscibile. 
Pentru această aplicație, am avut în vederea fenomenul segregării pe suprafațe curbe, 
mai exact pe suprafața torului. Pentru modelarea interacțiunii dintre cele două 
componente, am folosit modelul Cahn-Hilliard cu energie liberă de tip cuartic în 
raport cu parametrul de ordine.  



 

Fig. 1.11. 
Pozele de mai sus (Fig. 1.11.)reprezintă evoluția unui fluid în care componenta 
minoritară (reprezentată cu culoare galbenă) formează picături care, sub efectul 
tensiunii superficiale, fuzionează, dând naștere unor domenii mai mari. Se observă 
fenomenul de drift a picăturilor către ecuatorul exterior al torului, care este prezis și 
explicat pentru prima dată în cadrul lucrării noastre. Detaliile modelului și mai multe 
rezultate pot fi găsite în lucrarea de mai jos: 
 
• V. E. Ambruș, S. Busuioc, A. J. Wagner, F. Paillusson, H. Kusumaatmaja, 
Multicomponent flow on curved surfaces: A vielbein lattice Boltzmann approach, 
Phys. Rev. E, acceptată pentru publicare. (arXiv:1904.10070 [physics.comp-ph]). 
 
A treia aplicație vizează comparația a două coduri implementând metoda lattice 
Boltzmann pentru ecuația Boltzmann: 
 
 
 
Primul model implementează membrul stâng al ecuației folosind diferențe finite 
(metoda Runge-Kutta de ordinul 3 pentru derivata temporală și schema Weighted 
Essentially Non-Oscillatory de ordinul 5 pentru derivata spațială). Al doilea model se 
bazează pe paradigma „collide-and-stream,” implementând advecția exact: 

 
 
 

Pentru comparație, am studiat problema propagării undelor de șoc (problema Sod), a 
atenuării undelor de forfecare (shear waves damping) și a atenuării vârtejurilor 
Taylor-Green (în două dimensiuni). 

 



Fig. 1.12. 
Pe coloana din stânga, se poate vedea că cele două metode (FDLB – finite difference 
lattice Boltzmann, și CSLB – collision-streaming lattice Boltzmann) dau rezultate 
similare care sunt în bună concordanță cu rezultatul analitic (linia neagră continuă) în 
contextul problemei Sod. Pe coloana din dreapta, sunt reprezentate liniilele de curent 
(cu săgeți albe) și modulul vitezei (cu culori) în starea inițială pentru problema 
atenuării vârtejurilor Taylor-Green. Mai multe detalii despre modele și rezultate pot fi 
găsite în lucrarea de mai jos: 
• G. Negro, S. Busuioc, V. E. Ambruș, G. Gonnella, A. Lamura, V. Sofonea, 
Comparison between isothermal collision-streaming and finite-difference lattice 
Boltzmann models, Int. J. Mod. Phys. C 30 (2019) 1941005, DOI: 
10.1142/S0129183119410055.  
 
Caracterizarea proprietăților corpurilor din Sistemul Solar utilizând 
măsurătorile misiunii Euclid 
  
 a) S-a urmărit determinarea unei metodologii pentru a clasifica corpurile mici 
din Sistemul Solar pe baza observațiilor ce urmează să fie efectuate de misiunea 
Euclid. Una dintre aceste metode este folosirea diagramelor indicilor de culoare (Fig. 
1.13). 

 
  Fig. 1.13. Diagramele indicilor de culoare pentru asteroizii având clasificare 
spectrală cunoscută. Pentru generarea indicilor de culoare s-a utilizat profilul 
filtrelor folosite de misiunea ESA Euclid. 
 
 b) S-a urmărit determinarea distribuției asteroizilor bazaltici în partea 
interioară Sistemului Solar. Pentru acesta s-au utilizat datele programului larg de 
observații VISTA-VHS. Aceste date au fost extrapolate pentru a estima asteroizii cu 
posibilitatea de a fi detectați de misiunea ESA Euclid.  Cu ajutorul datelor ce vor fi 
generate de misiunea ESA Euclid, ipotezele rezultate din articolul nostru (Mansour, 



M. Popescu et al. 11/2019; „Distribution and spectrophotometric classification of 
basaltic asteroids”, MNRAS, acceptat la publicare) vor putea fi verificate. 
 Asteroizii bazaltici reprezintă fragmente ale unor corpuri masive ce au trecut 
prin procesul de diferențiere. Acest proces este definit ca formarea de straturi 
dinstincte (crustă bazaltică, manta compusă din silicați și nucleu de fier) în interiorul 
unui corp, datorită diferențelor în densitate ale materialelor ce alcătuiesc corpul. 
Principala sursă de încălzire, necesară atingerii procesului de diferențiere, este dată de 
dezintegrarea 26Al si a 60Fe. Acești izotopi au un timp de înjumătătire de 0.73 și 1.5 
milioane de ani (Myr) indicând faptul că procesul de diferențiere trebuie să fi avut loc 
la scurt timp dupa acreția planetezimalelor. În acest context, distribuția de asteroizi 
bazaltici în centura de asteroizi oferă posibilitatea studierii procesului de diferențiere 
în Sistemul Solar timpuriu. 
 Scopul acestui studiu a fost să determinăm distribuția de asteroizi bazaltici pe 
baza observațiilor spectrofotometrice în infra-roșu apropiat produse de survey-ul 
VISTA-VHS (VISTA Hemisphere Survey). Utilizând comparația culorilor asteroizilor 
cu spectrele meteoriților diferențiati colectate în baza de date RELAB, am estimat 
fracția de material howarditic, eucritic și diogenitic din centura de asteroizi. Aceste 
rezultate oferă noi constrângeri privitoare la existența altor corpuri diferențiate. De 
asemenea, am calculat distribuția imparțială N(H), unde H reprezintă magnitudinea 
absolută, atât în cazul vestoizilor cât și al nevestoizilor. Am estimat volumul și masa 

totală a 
acestor 
doua 

clase. 
 
 
 

 
 
 
Ec. 1 Ecuațiile de extrapolare a numărului de asteroizi bazaltici (Nunbiased).  
 
 În aceste ecuații  (Ec.1 ) i reprezintă fractiunea de interval („histogram bin”) 
de magnitudini absolute (H), NVMS reprezintă numărul de asteroizi bazaltici 
identificați în datele VISTA-VHS, NMOVIS numărul total de asteroizi observați de 
programul VISTA-VHS, NMPCORB numărul total de asteroizi cunoscuți până în prezent. 
Scopul studiului a fost determinarea parametrilor k și alfa pentru a putea estima 
numărul de asteroizi bazaltici existenți în funcție de magnitudinea absolută. 
Rezultatele obtinute sunt reprezentate în Ec. 2. 

 
 
  

 



Ec. 2. Extrapolarea numărului de asteroizi având compoziție bazaltică în funcție de 
magnitudine. Nvestoids reprezintă numărul de asteroizi asociați familiei colizionale (4) 
Vesta. NNVBA reprezintă numărul de asteroizi din afara familiei  colizionale (4) Vesta. 

 
Fig.1.14 Distribuția normalizată a grupelor compoziționale  în funcție de clasa 
dinamică de asteroizi bazaltici (Vestoids – asteroizi din familia Vesta, Fug – fugitivi 
din familia Vesta, Low Inc – asteroizi cu înclinatie orbitală mică, i<3o, IO – alți 
asteroizi din centura principală interioară, MO – asteroizi  din centura de mijloc și 
exterior  având semiaxa mare a>2.5 U.A. ) 
S-a determinat fracția de material howarditic, eucritic (asociat cu partea superioară a 
crustei unui planetoid differențiat) și diogenitic (asociat cu partea inferioară a crustei, 
la limita dintre crustă și manta) din centura de asteroizi. Acestea sunt reprezentate în 
Fig. 2 în funcție de diferitele clase orbitale  
de asteroizi. 
 Candidații bazaltici din familia Vesta au diametre sub 8 km, majoritatea având 
5 km. Acest rezultat este în acord cu dimensiunile craterelor Rheasilvia (~500 km în 
diametru și 19 km în adâncime) și Veneneia (~400 km în diametru, 12 km în 
adâncime). Asteroizii diogeniți, asociați cu straturile inferioare ale crustei au printre 
cele mai mici diametre (d < 5 km). 
 Schenk et al. 2012 a estimat că volumul minim de material excavat din 
Rheasilvia este de ~1x 106 km3. O parte din acest volum a fost reținut la suprafață 
(~5x105km3). Rezultatele noastre sunt în contrast puternic, volumul total de material 
basaltic vestoidic obținut în urma calculului distribuției impartiale pe un interval de 
magnitudine absolută între 12.1, 18.3, este de V ~ 6.24 x 104 km3. Această valoare 
este cu un ordin de magnitudine mai mic decât materialul ejectat din Rheasilvia în 
spațiu. Materialul lipsă este un argument pentru scenariul “battered to bits” propus de 
Burbine 1996. Acest scenariu sugerează că fragmentele corpurilor diferențiate au fost 
fracționate până la dimensiuni ce nu mai pot fi observate în prezent. 
 Intrebările esențiale legate de non-vestoizi sunt legate de originea lor: au facut 
ei parte din familia Vesta în trecut și au evoluat din granițele stabilite în prezent prin 
diferite mecanisme dinamice? Sau poate că nu au fost niciodată asociați cu Vesta și de 
fapt reprezintă fragmente ale altor corpuri părinte diferențiate, corpuri ce în prezent nu 
mai există în centura de asteroizi. 
 



c) Concatenarea datelor din mai multe programe largi de observații. În vederea 
exploatării optimale a datelor rezultate dintr-un program de observații trebuie 
considerate toate informațiile existente. Pentru a pregăti metodologia necesară 
exploatarii datelor Euclid, am folosit observatiile VISTA-VHS (obținute pentru 
lungimi de unda similare). Ca o demonstrație a conceptului am selecționat patru 
asteroizi. Am adăugat datele din programul Sloan Digital Sky Survey (SDSS) pentru 
domeniul vizibil și datele Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Aceasta 
studiu demonstrativ a fost publicat în articolul Romanian Astron. J. , Vol. 29, No. 1, p. 
75–87, Bucharest, 2019. Acesta este exemplificat de Fig. 1.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.15 Reflectanțele a patru asteroizi, observate de programul VISTA (reprezentate 
cu roșu), comparate cu tipurile spectrale corespunzatoare (verde). Acestea au fost 
determinate luând în considerare datele WISE pentru albedo, iar în cazul asteroidului 
(26478) datele SDSS (reprezentate cu albastru). 
 
1-5-2) dezvoltarea, implementarea și testarea metodei de selecție a corpurilor din 
Sistemul Solar catalogate ca Virtual Impactori (Space Situational Awarness) și 
detectabile de Misiunea Euclid. 
 
 a) În cadrul acestei activități am efectuat campanii de observații ale 
asteroizilor din apropierea orbitei Pământului și potențial periculoși. Am folosit 
telescopul Isaac Newton Telescope, din La Palma Observatorul din Canare în 
perioada 25 – 30 Octombrie și periodic (2 nopți în fiecare lună) telescopul 1.5 Carlos 
Sánchez telescope).  
 Am folosit metode de data-mining pentru identificarea asteroizilor de tip 
Virtual Impactori în observatiile Victor Blanco 4-m Telescope, CTIO (Cerro Tololo 
Inter-American Observatory), camera DECam. 



 Aceste date au fost trimise către IAU Minor Planet Center – baza de date 
principală, la nivel global, care se ocupă cu determinarea orbitelor planetoizilor.  Un 
articol este în pregătire pentru descrierea rezultatelor. 
  
 b) Am procesat și analizat observațiile spectrale ale asteroizilor din 
apropierea orbitei Pământului și potențial periculoși, obținute cu telescopul 2.54m  
Isaac Newton Telescope din La Palma.  Acest studiu a fost publicat în articolul 
Popescu et al. 2019 Astronomy and Astrophysics. 
 Studiul asteroizilor geointersectori (NEA) este important din motive științifice 
și practice. Datorită apropierii lor de planeta noastră, ei pot furniza informații 
importante privind apariția apei, a materialelor organice pe Pamânt și apariția 
ulterioară a vieții. Aceste corpuri din Sistemul Solar au probabilitatea de a intra în 
coliziune cu planetele terestre, inclusive cu Pământul. Dar, datorită apropierii lor de 
orbita Pamântului, ei sunt ținte importante pentru explorarea spațiului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.16 Distribuția magnitudinii absolute a asteroizilor geointersectori observați cu 
instrumentul INT/IDS. 
 Am demonstrat faptul că populația de asteroizi geointersectori conține o mare 
varietate de obiecte din punct de vedere al proprietăților fizice și dinamice. În linii 
mari, se potrivește cu modelele compoziționale din Centura de asteroizi (aflată la o 
distanță heliocentrică între 2.2 și 2.5 AU), care este regiunea de proveniență posibilă a 
acestor corpuri. Cu toate acestea, deoarece asteroizii geointersectori se afla în 
apropierea orbitei Pamântului și sunt supuși ciocnirilor cu meteoriți, influenței 
vânturilor solare și efectelor radiației, ei prezintă diferite diferențe spectrale care sunt 
evidențiate în lucrarea noastră. În primul rand am determinat corelațiile între tipurile 
spectrale ale asteroizilor geointersectori și parametrii lor orbitali. În general, asteroizii 
avand compoziție de condrite carbonacee, desemnând asteroizii de tip C (un exemplu 
este prezentat în Fig. 5), au distanța la periheliu mai mare (de ordinul unei unități 
astronomice) prin comparație cu distanța la periheliu medie a obiectelor având o 
compoziție în care sunt preponderente  mineralele de olivină și piroxen. Acești 
asteroizi de tipul C se fragmentează mai ușor ca urmare a efectelor termice și cei 
având dimensiuni mici au probabilitatea mai mare de a fi distruși când se află la 
distanță mai mare de Soare. În al doilea rand, lucrarea noastră evidențiază faptul că 
fragmentarea de natură termică este unul dintre procesele principale de întinerire a 
suprafețelor asteroizilor geointersectori.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.17  Spectrul asteroidului (443103) 2013 WT67 cu gri se potrivește cu spectrul 
meteoritului condrită carbonacee  CV3 al meteoritului Grosnaja, cu roșu. 
 Un caz extrem din studiul nostrum este (267223) 2001 DQ8 care are 
temperatura suprafeței când se află la periheliu (la o distanță heliocentrică de 0.18 
UA) de aproximativ 625 K, în timp ce atunci când se află la afeliu la 3.5 U.A. distanță 
de Soare, temperatura scade la 150 K. Aceste variații ale temperaturii duc la oboseală 
termică urmată de fragmentare termică. 
 De asemenea, motivați de explorarea spațială, am observat 31 ținte posibile 
pentru misiuni spațiale. Am inclus asteroizii (459872) 2014 EK24, (436724) 2011 
UW158, and (67367) 2000 LY27 care sunt optimi pentru misiuni de aducere de probe 
spațiale. În particular, cel mai interesant asteroid este asteroidul de tip A (67367) 2000 
LY27. Spectrul său în domeniul vizibil sugerează o compoziție bogată în olivină care 
e posibil să se fi format în mantaua unui corp mare. Astfel, poate reprezenta o 
oportunitate bună pentru explorarea spațiale a fragmentelor provenind din 
planetezimale diferențiate din Sistemul Solar timpuriu. 
 În cele din urmă am caracterizat 27 asteroizi clasificați ca potențial periculoși. 
Datorită hazardului cosmic, aceste corpuri cerești prezintă un risc pe termen lung de 
coliziune cu planeta noastră. Strategia de atenuare depinde de proprietățile sale fizice. 
Datele spectrale pe care le-am obținut ne-au permis să le caracterizăm compoziția. 
 
 
c) Am participat la redactarea unui white-paper pentru propunerea de observatii 
simultane intre misiunea ESA Euclid și programul larg de observatii The Large 
Synoptic Survey Telescope. Motivul stiintific al acestui white-paper este dat de 
complementaritatea instrumentelor celor doua survey-uri. Acest lucru este ilustrat în 
Fig. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 1.18  Acoperirea spectrala a differitelor instrumente in raport cu spectrele de 
reflectanta ale asteroizilor. Sursa Sondragrass ... Popescu et al. 2018 
 
Activitatea 1-2-6. Implementarea in tehnologie FPGA a două funcții elementare 
din kernelul de analiză a bibliotecilor neliniare: (1) estimarea nivelului de 
nelinearitate a semnalului; (2) metode de detectare a discontinuitatilor 
 
Descrierea generală a sistemului şi implementarea 
 
Prin implementarea şi testarea cu succes a sistemului am demonstrat că testul simplu 
de staţionaritate este capabil să detecteze schimbări ale câmpului magnetic prin 
intermediul monitorizării continue a măsurătorilor recepţionate de la instrumentele de 
bord (în cazul de faţă, un magnetometru triaxial) şi calcularea parametrilor de 
staţionaritate. Execuţia testului de staţionaritate pe dispozitivele FPGA aflate la 
bordul sateliţilor permite o utilizare mai eficientă a resurselor calculatorului de bord. 
Sistemul îi semnalează calculatorului de bord să efectueze analize mai complexe 
atunci când sunt detectate schimbări ale câmpului magnetic. 
Testul simplu de staţionaritate oferă o estimare a staţionarităţii temporale pentru o 
serie de măsurători. Pentru măsurătorile colectate de-a lungul unui anumit interval de 
timp (timeframe), testul de staţionaritate calculează diferenţa dintre valoarea medie a 
tuturor măsurătorilor realizate în decursul intervalului de timp (timeframe) selectat şi 
valorile medii calculate pentru un interval crescător de măsurători, de la prima 
măsurătoare şi până la toate măsurătorile incluse în respectivul interval de timp 
(timeframe). Parametrul de staţionaritate rezultant, sp, reprezintă valoarea medie a 
diferenţelor calculate normalizată cu diferenţa maximă. 
Rezultatele aplicării testului simplu de staţionaritate pentru o serie de 10000 de 
măsurători ale unui semnal sintetic şi un interval temporal de 100 măsurători sunt 
prezentate în Figura 1.19 (a), iar în Figura 1.19 (b) este prezentată o versiune mărită a 
semnalului sintetic și a parametrilor de staționaritate calculați (măsurătorile din 
intervalul 3500-4300). 
 

 
 
 

Fig. 1.19. Testul simplu de staţionaritate. 
 
Prin monitorizarea continuă a valorilor măsurate şi calculul parametrului de 
staţionaritate sp, testul de staţionaritate detectează schimbările semnificative din seria 



valorilor măsurate. Testul de staţionaritate poate declanşa execuţia altor analize 
complexe rulate pe calculatorul de bord al sateliţilor prin compararea parametrilor de 
staţionaritate cu o valoare-prag. 
 
1.1.1 Implementarea sistemului 
 
Sistemul este implementat pe o placă de dezvoltare Digilent Nexys-4 DDR populată 
cu un dispozitiv FPGA Xilinx Artix-7. Familia Artix de dispozitive FPGA reprezintă 
clasa de jos ale seriei 7 de dispozitive FPGA produse de Xilinx; în consecinţă, aceste 
dispozitive au mai puţine resurse logice programabile decât dispozitivele FPGA 
folosite în general în aplicaţiile spaţiale. Arhitectura globală a sistemului este 
prezentată în Figura 1.20. Pentru măsurarea câmpului magnetic, plăcii de dezvoltare i-
a fost ataşat un modul Digilent CMPS2. Modulul include un magnetometru Memsic 
MMC34160PJ [9] capabil să efectueze măsurători ale câmpului magnetic pe 3 axe. 
 

 
Fig. 1.20. Arhitectura sistemului. 
 
Senzorul are o plajă de măsurare de -16/+16 Gauss, cu o rezoluţie de 0,5 mG. 
Senzorul magnetic poate efectua câte o măsurătoare pe cele 3 axe la fiecare 10 ms 
atunci când rezoluţia convertorului analog-digital (ADC) este setată la 16 biţi. 
Sistemul comunică cu magnetometrul pe un canal de comunicare I2C pentru a 
configura şi controla magnetometrul. Testul de staţionaritate implementat în 
dispozitivul FPGA este descris în secţiunea 1.3.4. Ieşirile declanşatoare ale sistemului 
notifică computerul de bord atunci când sunt detectate schimbări ale câmpului 
magnetic. Pentru vizualizarea măsurătorilor senzorului magnetic pentru fiecare din 
cele 3 axe şi a parametrilor de staţionaritate calculaţi, sistemul utilizează o conexiune 
serială cu computerul gazdă. Viteza de transmitere a datelor pentru canalul serial este 
configurabilă şi este setată la valoarea de 921.600 biţi pe secundă (bps). 
Într-un scenariu real, atunci când sistemul este instalat şi operaţional pe dispozitivele 
FPGA de la bordul sateliţilor, declanşatoarele sunt singurele ieşiri ale sistemului şi 
conexiunea serială este exclusă din design. 
 
1.1.2 Proiectarea sistemului implementat în dispozitivul FPGA 
 
Sistemul implementat în dispozitivul FPGA include următoarele funcţionalităţi:  
• interfaţă de comunicare I2C cu magnetometrul, 
• testul simplu de staţionaritate pentru fiecare axă monitorizată,  
• o componentă declanşatoare (trigger) care notifică computerul de bord  
• o unitate serială pentru comunicarea cu calculatorul gazdă pentru validarea 

sistemului.  
 



Arhitectura sistemului este prezentată în Figura 1.21. 

 
Fig. 1.21. Arhitectura sistemului implementat în dispozitivul FPGA. 
Componenta Compass implementează interfaţa de comunicare I2C cu magnetometrul. 
Măsurătorile primite de la magnetometru pentru fiecare dintre cele 3 axe sunt 
transmise componentelor SST (Simple Stationarity Test) care implementează testul 
simplu de staţionaritate pentru o axă. Pe baza rezultatelor parametrilor de 
staţionaritate sp calculaţi, componenta Trigger activează ieşirea corespunzătoare dacă 
valorile depășesc valoarea prag stabilită. Măsurătorile recepţionate de la senzorul 
magnetic şi parametrii de staţionaritate calculaţi sunt agregaţi de componenta Data 
Buffer şi sunt transmişi computerului gazdă pentru vizualizare. În continuare vom 
descrie implementările acestor componente. 
 
Componenta Compass 
 
Componenta Compass implementează interfaţa de comunicare cu senzorul magnetic 
Memsic. Implementarea se bazează pe un controler I2C care oferă o implementare 
generică a protocolului de comunicare I2C. Automatele finite Commands şi Compass 
implementează operaţiile specifice senzorului magnetic Memsic, adică efectuează o 
măsurătoare, activează modul de măsurare continuă şi comenzile specifice de 
calibrare. Măsurătorile citite pe fiecare axă sunt returnate pe ieşirile X, Y, Z. 
Arhitectura componentei Compass este redată în Figura 1.22. 

 
 
Fig. 1.22. Arhitectura componentei Compass. 
 
După activarea componentei Compass prin trecerea în starea High a intrării Compass 
Start, senzorul execută următoarea procedură: 
 

1. Execută testul de auto-verificare (self-check) al magnetometrului. 
2. Calibrează măsurătorile salvând abaterile măsurate. 



3. Activează modul de măsurare continuă: 
o Realizează câte o măsurătoare pe fiecare axă la fiecare 10 ms. 
o Ajustează măsurătorile cu abaterile salvate. 

 
În Figura 1.23 este redată o vedere detaliată a operaţiilor realizate de către senzorul 
magnetic Memsic, conform procedurii descrise în descrierea de catalog (datasheet-ul) 
a senzorului [9]. 
 

 
Fig. 1.23. Organigrama magnetometrului. 
 
1.1.4. Componenta SST  
 
Testul de staţionaritate descris în secţiunea 1.1 este implementat în C++, iar 
implementarea la nivel RTL este generată cu ajutorul instrumentelor de high-level 
synthesis HLS. Deoarece viteza (rata) de eşantionare a magnetometrului este de 
numai 100 de Hz, fiind foarte mică în comparaţie cu cei 100 MHz ai semnalului de 
tact (clock) pe care funcționează dispozitivul FPGA, obiectivul stabilit pentru 
optimizările HLS este de a reduce suprafaţa ocupată de design, cu alte cuvinte 
cantitatea de resurse logice programabile necesare pentru implementarea circuitului în 
dispozitivul FPGA.  
Măsurătorile recepţionate de la magnetometru sunt convertite în gauşi înainte de a fi 
transmise funcţiei care calculează testul simplu de staţionaritate. Pseudocodul acestei 
funcţii este prezentat în Figura 1.24. 

 
Fig. 1.24. Pseudocodul funcţiei care calculează testul de staţionaritate. 
Parametrul A păstrează ultimele w măsurători recepţionate de la magnetometru și este 
implementat ca un buffer în care se introduce cea mai recentă măsurătoare, în timp ce 
măsurătoarea cea mai veche este eliminată. Prima buclă a funcţiei, liniile 2-4, 



calculează vectorul mediilor parţiale ale măsurătorilor recepţionate în intervalul de 
timp (timeframe) corespunzător celor w eşantioane. Fiecare poziţie a vectorului 
păstrează media măsurătorilor recepţionate până la valoarea măsurătorii care este 
stocată în poziţia respectivă. Media tuturor valorilor măsurate recepţionate în 
intervalul de timp (timeframe) corespunzător celor w măsurători este calculată la linia 
5. 
În cea de-a doua buclă, liniile 7-10, se calculează diferenţele dintre valoarea medie 
calculată la nivelul măsurătorilor recepţionate în intervalul de timp (timeframe) 
corespunzător celor w măsurători şi vectorul mediilor parţiale calculat în prima buclă. 
În timpul acestei iteraţii, valoarea maximă a mediilor este calculată şi salvată pentru 
normalizarea rezultatelor. 
În cea de-a treia buclă, liniile 12-13, se calculează suma diferenţelor anterioare, care 
sunt normalizate cu diferenţa maximă. În final, în linia 14 se calculează parametrul de 
staţionaritate returnat ca fiind raportul dintre sumă şi numărul de măsurători w din 
intervalul de timp (timeframe) corespunzător. 
Când se primeşte o nouă măsurătoare de la magnetometru, ea este stocată în buffer-ul 
A care păstrează ultimele w măsurători; măsurătoarea cea mai veche este eliminată şi 
funcţia calculează un nou parametru de staţionaritate al seriei de măsurători stocate în 
buffer. 
 
Componentele Trigger și Serial Unit 
 
Componentele Trigger și Serial Unit generează ieşirea sistemului. Componenta 
Trigger compară parametrul de staţionaritate calculat pentru fiecare axă cu valoarea 
de prag selectată, de exemplu 0,9. Odată ce parametrul de staţionaritate calculat 
pentru o axă depăşeşte valoarea de prag, ieşirea Trigger corespunzătoare va fi trecută 
în starea HIGH pentru a notifica computerul de bord principal. 
În funcţie de cerinţele computerului de bord, componenta poate fi adaptată într-o şi 
mai mare măsură prin implementarea unui mecanism de handshaking sau prin 
menţinerea ieşirii în starea HIGH pentru o perioadă de timp predefinită. Deşi într-un 
scenariu real doar componenta Trigger este prezentă în sistem, pentru validarea 
implementării a fost creată şi componenta Serial Unit care trimite valorile măsurate şi 
parametrii de staţionaritate calculaţi computerului gazdă pentru vizualizarea 
rezultatelor. 
 
Activitatea 1-4-3. Testarea și evaluarea produsului hardware de tip FPGA în 
condiții relevante de funcționare 
Validarea iniţială a testului de staţionaritate 
 
Prototipul (proof-of-concept) iniţial al algoritmului testului simplu de staţionaritate a 
fost implementat în Matlab, rulând pe un calculator desktop obişnuit. Algoritmul a 
fost validat cu ajutorul unei serii de semnale sintetice care simulează diverse scenarii 
şi schimbări ale câmpului magnetic. 
Pentru implementarea algoritmului în dispozitive FPGA cu ajutorul instrumentului 
Xilinx Vivado HLS 2019.1, algoritmul corespunzător testului simplu de staţionaritate 
a trebuit să fie rescris în C++. Pentru a testa şi valida implementarea, rezultatele 
Matlab ale parametrilor de staţionaritate calculaţi pentru semnalele sintetice au fost 
comparate cu rezultatele calculate cu ajutorul implementării C++ pentru aceleaşi 
semnale de intrare. Deşi diferenţele dintre cele două limbaje de programare (cum ar 
fi: operaţiile vectoriale sunt suportate numai de către Matlab, precizia superioară la 



nivelul tipurilor de date ai operanzilor etc.) sunt potenţial generatoare de erori, prin 
ajustarea implementării C++ şi a directivelor de optimizare HLS am reuşit să obţinem 
o eroare absolută maximă mai mică de 0,001 între cele două implementări. Figura 
1.25a arată rezultatele testului simplu de staţionaritate pentru semnalele sintetice X, 
Y, Z de 10000 de măsurători şi un timeframe de 100 de măsurători. Figura 1.25b 
prezintă parametrii de staționaritate calculați pentru fiecare semnal de către 
implementarea în Matlab a algoritmului, iar Figura 1.7c rezultatele algoritmului 
implementat în C++. 
 

 
Fig. 1.25. Testul simplu de staţionaritate cu semnale sintetice. 
Gradul de utilizare a dispozitivului FPGA  
 
Tabelul 1.1 prezintă volumul de resurse logice reconfigurabile folosite în cadrul 
implementării sistemului în dispozitivul FPGA Artix XC7A100T-CSG324. 
 
Tabelul 1.1 Gradul de utilizare a dispozitivului FPGA. 

Resource Utilizatio
n 

Availabl
e 

Utilization 
% 

LUT 7149 63400  11.28 
LUTRA
M 

846 19000 4.45 

FF 7751 126800 6.11 
BRAM 110.50 135 81.85 
DSP 54 240 22.50 

 
Selectarea  datelor ionosferice relevante pentru interacția cu magnetosfera și 
ionosfera a jeturilor super-rapide identificate în teaca magnetică a Pământului în 
perioada 2008-2010, respectiv 2013-2015, la minimul respectiv maximul ciclului 
solar 
 



La acest moment semnătura ionosferică a jeturior este practic necunoscută. Există 
foarte puține articole, foarte recente, care țintesc către o serie de procese ionosferice 
care ar putea fi rezultatul existenței jeturilor din teaca magnetică. Durata unui jet este 
redusă (de ordInul minutelor), așadar o primă idee ar fi că procesele asociate sunt 
relativ scurte. Cu toate acestea, acest lucru nu este neapărat valabil deoarece 
interacțiunea vânt solar-magnetosferă-ionosferă este una complexă.  
Presiunea ridicată duce la indentări ale magnetopauzei (deformări) cu efecte similare 
unui bowshock secundar. Acestea pot duce, pe scurt, la modificări ale curenților sau/și 
la generări de procese ondulatorii. Una din semnături este o formă particulară a 
aurorei (așa numita ”throat-aurora”, Han et al, 2018)  care apare în partea luminată  a 
ionosferei sub forma unei extensii (arc auroral orientat pe linia N-S) a limitei 
ecuatoriale a ovalului auroral. Orientarea este consistentă cu cea a convecției 
ionosferice din zona respectivă. Han et al (2018) arată că acest tip de auroră poate fi 
semnătura unor procese tranzitorii din magnetopauză care, la rândul lor, ar putea fi 
rezultatul jeturilor studiate în acest proiect. Există posibilitatea ca, în afară de procesul 
optic, să existe și alte modificări ale parametrilor ionosferici (densitate, temperaturi, 
viteze), ca urmare a precipitării particulelor care însoțesc aurorele. Aceste tipuri de 
aurore depind mai mult de unghiul de con (unghiul cu axa Ox_GSE) a câmpului 
magnetic interplanetar decât de valoarea sau orientarea componentei transversale a 
câmpului magentic. Această dependență pare a fi și o caracteristică probabilă a 
jeturilor. O altă semnătura poate fi creșterea locală, de scurtă durată, a curgerilor de 
plasmă în zona luminată a ionosferei (Hietala et al, 2012).  
 
 
 

 

 

Fig.1.26. Stânga: Exemplu de imagine EISCAT neprelucrată. Semnătura ionosoferică 



a HSMJ ar trebui căutată în intervalul 6.00 – 9.00 UT, când de altfel, se observă 
câteva modificări ale unor parametri ionosferici. Dreapta: exemplu de imagine 
SuperDARN (harta convectivă) din 8 ian 2008, ora 10 (coincident cu o perioadă în 
care există o serie de HSMJ)  
Instrumentele identificate ca putând evidenția posibile semnături în zona aurorală 
(unde se așteaptă astfel de semnături) sunt următoarele (toate oferind imagini ale unei 
regiuni ionosoferice): 

- Rețeaua EISCAT de radare cu împrăștiere incoerentă (EISCAT) și anume 
experimentele de tip CP3 sau asemănătoare, adică cele in care se realizează 
scanuri meridionale;  

- Rețeaua SuperDARN, cu împrăștiere coerentă (SD);  
- Rețeaua MIRACLE, formată din rețeaua IMAGE de magnetometre și camere 

all-sky; 
- Alte instrumente ale unor instituții de cercetare, in general camere all sky.  

A fost investigată posibilitatea de  a utiliza rezultatele de sondare ionosferică verticală 
(ionosonde), dar acestea dau informații despre mediului ionosferic la nivel local, într-
un singur punct. În plus, într-o imagine bidimensională (timp-frecvența plasmei) dată 
de o ionogramă, nu se poate separa corect semnătura unui astfel de eveniment (jet) de 
alte posibile efecte ionosferice. Toate acestea presupun două etape: 1) calcularea 
proiecției ionosferice a jetului și 2) identificarea instrumentelor care au realizat 
măsurători în acea zonă, la momentul jetului. Acestea vor fi completate în etapa 3 de 
implementare.  
Fiecare dintre rețelele de instrumente menționate mai sus are avantaje și dezavantaje.  
Pentru rețeua EISCAT au fost identificate, în această etapă, perioadele/zilele în care 
au fost realizate experimente de interes (deoarece EISCAT nu are regim continuu de 
funcționare) dar analiza posibilelor efecte ionosferice necesită o reanaliză a 
rezultatelor (rezoluție mult mai mare, spațială și mai ales temporală), care va fi 
realizată împreună cu cercetători de la Universitatea din Oulu (Co-I la EISCAT).  La 
acest moment nu se poate spune că există clar semnături spectaculoase. La acest 
moment există o bază de date cu imagini de ansamblu (fig. 1.26) Rețeaua 
SuperDARN lucrează continuu și pentru aceasta s-a realizat o primă scanare pentru 
anii 2007-2008. Dezavantajul acesteia este că la acest moment există doar acces la 
rezultate cu rezoluție de o oră, pentru care șansele de a „nimeri” momentele în care 
există jeturi sunt scăzute (și drept urmare, la acest moment putem spune că nu nu 
există nicio semnătură ionosferică a jeturilor. Oricum, în etapa III vor fi solicitate, de 
la PI/SuperDARN, rezultatele la rezoluție mare (2 minute), pentru o analiză detaliată 
a fiecărui caz. În plus, informațiile oferite de radarele cu împrăștiere corentă depind 
de existența de neregularități.  
Rețeaua IMAGE de magnetometre ar fi utilă pentru identificarea modificărilor care ar 
putea avea loc în electrojeturi.  Condiția esențială pentru a putea asocia orice proces 
ionosferic cu jeturile este ca proiecția poziției jeturilor să aibă coordonatele timp-
latitudine în regiunea monitorizată de instrumentele descrise. 
Analiza	 de	 corelație	 a	 variabilității	 ionosferice	 și	 caracteristicile	 jeturilor	 super-
rapide	detectate	de	misiunea	ESA	Cluster	în	teaca	magnetică	a	Pământului	
	
Obiectivul este realizat in proportie de 50%, conform planului de realizare. 

	
Analiza statistica si de corelatie  

 



După identificarea jeturilor superrapide observate in teaca magnetica de Cluster, au 
fost realizate studii privind o serie de parametri și am încercat distribuirea acestora în 
funcție de activitatea solară. Din păcate, am constatat că pentru anii 2013-2014 (ani de 
maxim solar) analiza nu poate fi finalizata deoarece spectrometrele de ioni CIS-HIA 
nu au transmis data in această perioadă. Am testat un colectiv de date complementar 
furnizat de spectrometrul CIS-CODIF folosind ipoteza identificării jeturilor 
superrapide folosind doar datele asociate fluxului unei singure specii, ionii de 
Hidrogen. Testele efectuate pentru 2007-2008, unde există date de la ambele tipuri de 
instrumente (CLUSTER 4, CIS-HIA și CIS-CODIF) arata rezultate diferite. Ca 
urmare, pentru a avea, totuși, o idee despre  variația caracteristicilor jeturilor cu 
activitatea solară, am reluat întregul proces pentru maximul solar anterior, 2001-2002 
(adică identificarea trecerilor prin MS, apoi selectarea autoamată a intervalelor 
favorabile și apoi identificarea vizuală a jeturilor). Din păcate, pentru cei doi ani au 
fost identificate foarte puține jeturi.   

Au fost studiate din punct de vedere statistic caracteristicile jeturilor pentru ianuarie 
și februarie 2007-2008, pentru o serie de parametri (viteze, câmp magnetic 
interplanetar, densitate, temperaturi) care prezintă interes din punct de vedere al 
geoeficienței acestora, o parte din rezultate putând fi vizualizate în figurile 1.27-1.35. 

	
Fig.1.27.	Distribuția	V_x	–	V_z	la	minim	
solar	(2007	–	2008).	Mărimea	cercurilor	

indică	numărul	relativ	de	jeturi.	

	
Fig.1.28.	Distribuția	Vx	–	Vy	–	N	la	minim	solar	(2007	
–	2008).		

	

	
Fig.1.29.	Distribuția	Bx	–	By	-	Bz	a	jeturilor	la	

minim	solar	(2007-2008)	

. 	
Fig.	1.30.	Distribuția	Vx	–	By	a	jeturilor	

pentru	2007-2008.	Mărimea	cercurilor	este	
proporțională	cu	numărul	de	jeturi	dintr-o	

anumită	categorie.	
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Fig.	1.31.	Densitatea	(N)	și	viteza	paralelă	
(Vx)	a	jeturilor	în	ian-feb	2007-2008.	 	

Fig.	1.32.	Durata	jeturilor	observate	în	ian-feb	
2007-2008.	

	 	



	 	
Fig.1.33.	Valorile	medii	și	maxime	(albastru)	și	ratele	de	variație	maximă	și	relativă	ale	

parametrilor	HJMS	(viteze,	CMI	și	temperaturi)	pentru	ian-feb	2007-2008.		
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Fig.	1.34.	Valorile	relative	ale	vitezelor	normale	
la	direcția	Soare-Pământ	(Vy	și	Vz)	și	a	celor	trei	
componente	ale	câmpului	magnetic	interplanetar	
pentru	jeturile	observate	în	ian-feb	2007-2008	
	
	
	
	
	

	

	
Fig.	1.35		Durata	pentru	care	componentele	vitezelor	și	ale	CMI	sunt	negative/pozitive	și	

variabilitatea/jet	(în	sistemul	GSM)	pentru	ianuarie	2007		
	

 
	



Testarea, validarea și evaluarea produsului software PIC-3D în condiții relevante 
de funcționare 
Transcrierea codului de simulare PIC-3D în C++ și optimizarea sa în vederea 
paralelizării 
 
În cadrul etapei curente am dezvoltat un cod de simulare particle-in-cell (PIC), într-o 
geometrie spațială tridimensională, folosind limbajul de programare C++. În acest 
scop am exploatat codul TRISTAN (Buneman, 1993) adaptat de către Voitcu (2014) 
pentru a simula interacția jeturilor de plasmă din teaca magnetică terestră cu 
magnetopauza, în configurații magnetice simplificate și în absența mediului ambiental 
(Voitcu și Echim, 2016, 2017, 2018). Codul original a fost rescris în totalitate în C++ 
și include cele patru configurații de simulare discutate în cadrul primei etape a 
proiectului VESS. În continuare, în ultima etapă a proiectului, codul C++ va fi 
paralelizat folosind protocolul MPI în vederea creșterii performanței de rulare și 
pentru a obține un timp de execuție cât mai redus.  
În figura de mai jos am ilustrat diagrama schematică a codului de simulare împreună 
cu cele trei blocuri majore componente: (i) inițializarea, (ii) modelarea și (iii) post-
procesarea. Inițializarea se realizează conform configurațiilor de simulare discutate în 
etapa anterioară a proiectului, și anume: A1 (jet de plasmă în vid în interacție cu o 
discontinuitate tangențială cu rotație magnetică caracterizată de modificarea 
magnitudinii câmpului magnetic), A2 (la fel ca A1 însă în absența gradientului 
câmpului magnetic – rotație magnetică pură), B (jet de plasmă în prezența mediului 
ambiental în interacție cu un câmp magnetic transversal uniform) și C (jet de plasmă 
în prezența mediului ambiental în interacție cu o discontinuitate tangențială).   
 

 
 
Diagrama schematică a structurii codului de simulare dezvoltat în cadrul etapei 
curente. Sunt prezentate blocurile principale ale codului numeric, și anume: (i) blocul 
de inițializare a simulării, (ii) blocul de modelare PIC și (iii) blocul de post-
procesare a datelor de ieșire. 
 



Modelul PIC pe care l-am implementat în codul de simulare C++ este 
electromagnetic, explicit, tridimensional (3d3v) și relativist. Soluțiile numerice ale 
ecuațiilor diferențiale care descriu dinamica plasmei și câmpului electromagnetic sunt 
obținute cu metoda diferențelor finite și centrate. Ciclul fundamental de simulare 
cuprinde patru etape principale care se aplică iterativ până la finalul simulării. Acesta 
este ilustrat schematic în figura de mai jos împreună cu o scurtă descriere a fiecărei 
etape principale de calcul. Unitățile de măsură folosite în cod sunt cele discutate de 
Voitcu (2014) în Anexa B. Astfel, sunt normate la unitate pasul temporal de integrare, 
pasul spațial al gridului de simulare, modulul sarcinii specifice a electronului și 
permitivitatea electrică a vidului 
Paralelizarea codului de simulare PIC folosind protocolul MPI  
 
Metodologie 
Pentru paralelizarea folosind tehnologia MPI s-a făcut o analiză în urma căreia a fost 
ales pentru implementare modelul paralel Coordonator/Lucrător (engl. 
Manager/Worker, numit uneori modelul Master/Slave [9]). Conform acestui model, 
un proces Coordonator (engl. Manager) are sarcina de a distribui calculele mai multor 
procese de tip Lucrător (engl. Worker) iar ulterior colectează rezultatele parțiale și 
generează rezultatul final. Atunci când acest model de calcul paralel este mapat pe 
tehnologia MPI, se obține un program MPI. Versiunea paraleliwata va include în 
același program C++ codul executat de procesul Coordonator și cel executat de 
procesele de tip Lucrător, discriminarea făcându-se pe baza unui identificator de 
proces (”rank”) în cadrul MPI.  
La rulările cu un singur proces rezultatele sunt identice cu cele date de aplicația 
serială originală. 
La rulările paralele cu mai multe procese, folosind MPI, apar mici diferențe (v. 1.5 
mai jos). Cea mai mare diferență observată experimental pentru scenariul descris mai 
jos este de:  
--- vy. 799968 differ maxDif=0.102742% 
la rularea cu 29 procese față de cea cu un singur proces. Se observă că aceste diferențe 
sunt foarte mici și deci nu sunt de natură să afecteze în mod semnificativ rezultatele 
simulării. 
Timpul de rulare pentru un proces este (cf. 1t10times.txt) de 80 minute, iar pentru 29 
procese de aproximativ 10 minute. Accelerația relativă obținută pentru acest scenariu 
de testare este deci: 
 
S(29) = T(1) / T(29) = 8 
 
Cu alte cuvinte s-a obținut o reducere de 8 ori a timpului de calcul necesar simulării. 
Experimentele au fost efectuate pe serverul cepheus.spacescience.ro pus la dispoziție 
de către coordonatorul proiectului – ISS. 
 
Majoritatea valorilor implicate în simulare (ex: valoarea câmpului magnetic sau 
electric, etc.) sunt numere care aparțin mulțimii numerelor reale, deci au o parte 
întreagă și o parte fracționară.  
O sursă posibilă de erori este datorată faptului că numerele reale se reprezintă în 
calculator prin valori aproximative, denumite numere flotante (sau în virgulă mobilă). 
Deoarece numerele flotante care se folosesc în calculator sunt reprezentate pe un 
anumit număr de biți, ele nu pot reprezenta în mod precis toate numerele reale. În 
cazuri speciale (ex: prea multe cifre semnificative în partea fracționară, perioada în 



partea fracționară, numere iraționale) numerele reale sunt rotunjite dacă numărul de 
biți folosit de format nu este suficient pentru reprezentarea lor exactă. 
Aceste erori de rotunjire pot genera rezultate neașteptate la comparații, de exemplu: 
a = 0.23+0.26 = 0.4900000000000000188 
b = 0.24+0.25 = 0.4899999999999999911 
if (a==b) ; poate fi fals 
Mai mult, erorile de rotunjire se pot propaga și pot deveni din ce în ce mai mari la 
operațiile de adunare și scădere, situație care apare de multe ori în cazul algoritmilor 
iterativi. 
Dacă în cazul unui algoritm secvențial, operațiile se efectuează tot timpul în aceeași 
ordine, în cazul algoritmilor paraleli, pot apărea variații în funcție de modul în care se 
asignează datele inițiale task-urilor paralele și de ordinea în care se execută task-urile.  
Erorile de rotunjire pot determina variații ale rezultatului final atât între rularea 
secvențială și cea paralelă, cât și între rulările paralele cu număr diferit de task-uri 
(uneori chiar și cu același număr de task-uri).   
În urma analizei algoritmului de paralelizat (PIC), am identificat urmatoarele posibile 
situații: 

• Calculele efectuate în mod iterativ pot genera uneori erori semnificative 
• Calculând același rezultat prin metode diferite (corecte), rezultatele pot fi 

diferite 
• Rezultatul calculat secvențial este diferit de rezultatul calculat în paralel 
Obiectivul principal al etapei a fost paralelizarea codului de simulare PIC iar 
tehnologia aleasă pentru implementare a fost bazată pe standardul MPI, aplicată 
codului PIC original care a fost complet rescris în limbajul C++, fără a modifica 
în vreun fel datele de intrare, sau cele de ieșire (rezultatele simulării). 
Pentru paralelizarea folosind tehnologia MPI s-a făcut o analiză în urma căreia a 
fost ales pentru implementare modelul paralel Coordonator/Lucrător. 
Pseudocodul aferent este inclus ca anexă la prezentul raport.  
Au fost prezentate integral modul de lucru cu aplicația realizată, configurarea, 
compilarea și rularea acesteia; este descrisă în detaliu și metoda de reluare a 
execuției dintr-un anumit punct în care a fost întreruptă. 
Aplicația a fost testată experimental pentru un scenariu realist care în varianta 
secvențială durează 80 de minute, varianta paralelă cu 29 de procese MPI 
reducând timpul de execuție la cca 10 minute; accelerația obținută (8) este de 
natură să reducă semnificativ timpul de execuție al simulărilor PIC și în alte 
scenarii mai complexe. 
O atenție deosebită a fost acordată problemei propagării erorilor de calcul 
datorate lucrului cu numere flotante care doar aproximează numerele reale; aceste 
aproximări precum și operațiile efectuate în paralel, a căror ordine diferă de cea 
secvențială, pot introduce erori, iar scopul acestei analize a fost de a ne asigura că 
magnitudinea unor astfel de erori nu afectează semnificativ rezultatul final al 
simulării. 
Au fost implementate în acest scop două aplicații care să permită analiza acestui 
tip de erori, una pentru sistemul de operare Linux și alta pentru sistemul de 
operare Windows, iar din testele efectuate a rezultat că abaterile, deși există după 
cum era de așteptat, sunt foarte mici și nu au un impact semnificativ asupra 
rezultatelor simulării. 
În concluzie considerăm că obiectivul etapei în ce privește paralelizarea codului 
PIC folosind MPI a fost atins integral, prin rescrierea codului PIC original folosind 
limbajul C++ și integrarea bibliotecii MPICH. Experimentele realizate au 



demonstrat o creștere semnificativă a performanței, obținând-se o accelerare de 8 
ori pentru un scenariu realist al simulării: 8005 celule, 800.000 de particule și 
80.000 de iterații. 

	
	

 
• Proiect 2: Metode neinvazive de protecție a persoanelor cu profesii cu risc 

vital ridicat (MNP)  
 

Având în vedere Sistemul de interes vizat de subproiectul MNP – protecție 
psihologică, în cadrul raportului de activitate de față vor fi prezentate din punct de 
vedere tehnic și/sau evaluate obiectiv performantele sub-sistemelor componente ale 
ramurii de dezvoltare: 2 – Algoritm pentru detecția punctelor faciale și 3 – Sistem de 
dezvoltare și algoritm de învățare automată, ce vor sta la baza aplicației finale de uz 
general aferentă ramurii de operaționalizare. În continuare vor fi abordate pe rând, în 
mod independent, modalitățile de dezvoltare ale celor doua sub-sisteme amintite mai 
sus. 

Dezvoltarea sistemului automat de detecție a punctelor faciale propus are la 
baza o abordare originală de detectare a punctelor faciale în sens antropologic, având 
ca rezultat masca facială din Figura 2.1. Concret, masca facială este construită pe baza 
a 6 puncte faciale fixe si anume – punctele corespunzătoare pupilelor și punctele 
corespunzătoare colțului interior (nazal) și colțului exterior (temporal) al ochiului. 
Aceste 6 puncte faciale sunt considerate detectabile în sens clasic, conform metodelor 
deja existente în literatura  

În ciuda faptului că ochii se mișcă, distanța interpupilară este constantă (cu 
excepția tulburărilor anatomo-fiziologice), fiind o dimensiune fiabilă pe față. De 
aceea aceasta distanta va fi luată în considerare în necesitatea de normare a tuturor 
distanțelor dintre puncte. Segmentul 1-2 va descrie așa-numita axa X. De aici, 
construirea măștii faciale va respecta următorul Algoritm pentru detecția punctelor 
faciale. Perpendicular pe axa X construim linii care intersectează punctele 
corespunzătoare colțurilor ochilor (3 și 4, pentru ochiul stâng; 5 și 6 pentru ochiul 
drept), marcând intersecțiile lor cu sprâncenele (17 și 22 pentru sprânceana stângă; 33 
și 39 pentru sprânceana dreaptă), intersecțiile cu conturul feței stânga (18, 24); și 
dreapta (35, 40) mandibulei și intersecția liniei perpendiculare construite din colțurile 
interne ale soclurilor ochiului cu marginile externe ale buzei superioare (23, 34). De 
asemenea, perpendicular pe axa X construim o linie care trece prin pupilă și 
marchează deschiderea pleoapelor (20 și 21 pentru ochiul stâng; 37 și 38 pentru 
ochiul drept) și de asemenea intersecția cu sprâncenele (19 și 36). 

.  



 
Fig.2.1 Masca punctelor faciale antropologice: a) Detaliere mască conform algoritm 
pentru detecția punctelor faciale (stânga) b) Exemplu de mască suprapusă imaginii 

faciale (dreapta) 
Partea inferioară a acestei linii perpendiculare a fost exclusă, deoarece nu a intersectat 
niciun element relevant al feței și, de asemenea, mișcările ochilor pot induce în eroare 
fiind puncte cu natură variabilă ce pot propaga eroarea la nivelul punctelor 
mandibulei. Perpendicular pe axa X am stabilit axa Y sagitală, care intersectează axa 
X, în punctul 26, punctul median supra-labial al nasului (27), punctele mediane 
externe ale buzei superioare (28) și inferioare (31), punctele mediane interne ale 
buzelor, atunci când gura este deschisă (29 și 30) și intersecția cu mandibula (32). 
Extremitatea superioară a frunții este delimitată de punctul în care axa Y intersectează 
părul scalpului (25). Până în prezent, toate punctele de reper menționate se află într-o 
relație strictă cu axele ortogonale X-Y. Cu toate acestea, există unele elemente faciale 
care sunt importante dar care nu se potrivesc cu acest sistem ortogonal. De exemplu, 
colțurile gurii (15, 16) și nările nasului. Pentru lățimea exterioară a nasului am folosit 
un glisor vertical, paralel cu axa Y pentru a localiza punctele exterioare nazale (9 și 
10) și un glisor orizontal, paralel cu axa X pentru a localiza punctele interioare nazale 
(7 și 8). Inițial am indicat și creasta philtrum la nivelul nasului (11 și 12) însă poziția 
lor în alte expresii faciale decât cea neutră este foarte imprecisă. A fost nevoie să 
omitem și inserția urechilor pe față, deoarece este foarte fluctuantă în funcție de 
coafura subiectului. 

Au fost realizare măsurători pe 2 colecții de imagini cu emoții primare și apoi 
evaluate variațiile dintre imaginile cu emoții primare și expresia neutră pentru ambele 
colecții de imagini după cum urmează:  



1. Evaluare măsurători pe colecția de imagini cu emoții primare – Ekman. Probele 
sunt grupate în funcție de tipurile de emoții conform indicațiilor Ekman (după cum 
poate fi observat in Figura 2.2); 
2. Evaluare măsurători pe colecția de imagini cu emoții primare Pantic; 
3. Comparare variații măsurători între cele două colecții pentru a clasifica variațiile de 
nivel +/- 10%, +/- 20% si +/- 30% față de valorile expresiilor neutre.  
În concluzie, analiza comparativă folosind colecțiile Ekman și Pantic sugerează 
stabilirea unor distante, unghiuri și suprafețe semnificative luând în calcul variațiile 
de  minim +/-30%  măsurate față de valorile expresiilor neutre. Concluziile extrase în 
urma analizei comparative sunt enunțate în continuare: 

• Din 102 unghiuri măsurate, 22 sunt invariabile indiferent de expresia faciala 
analizata,12 dintre ele având un grad de stabilitate de 83% - 100%; 

• Din 64 de distanțe măsurate, 6 sunt invariabile (stabilitate 83% - 100%) in 5 
din cele 6 categorii de expresii emoționale; La categoria “fericire”, variația 
acestor distanțe este mai amplă (stabilitate 50%-83%) fără însă a atinge 
criteriul de +/-10%; 

• Cea mai mare stabilitate o are distanta inter-pupilara (1-2), fapt pentru care a 
si fost aleasa pentru calcularea coeficienților de corecție; 

• S-au calculat 34 de arii faciale, toate variind în raport cu expresia neutră. 
 

 
Fig. 2.2 Tipuri de măști faciale și evidențierea proprietățile topologice relevante 

pentru determinarea emoțiilor primare 
Luând în considerare distantele, unghiurile și suprafețele semnificative (minim 

+/-30% ) identificate în urma analizei comparative folosind colecțiile Ekman și 
Pantic, sistemul de dezvoltare și algoritmul de învățare automată vor putea fi 
optimizate pe parcursul etapelor viitoare ale proiectului. 

În baza unei analize finale, au fost păstrate 35 de puncte caracteristice ușor 
vizibile și identificabile atât  vizual, cât și de un sistem software. Pe baza acestor 
puncte am schițat o mască facială care arată îndeajuns de explicit zonele țintă ale 
diferitelor expresii emoționale, destinată pentru determinarea automată a punctelor 
caracteristice faciale plecând de la materiale foto/video. Sistemul software pentru 
determinarea automată a punctelor caracteristice faciale are la baza aplicația open-



source OpenFace1, modificată în scopul determinării automate a punctelor faciale în 
sens antropologic, după cum poate fi observat în Figura 2.3(a). Prin urmare, 
detectorul folosește modelul MultiPie2 și principiile de ortogonalitate prezentate 
anterior (dar și in Figura 2.3 (b) ). Punctele faciale aflate la nivelul nasului și punctul 
care descrie intersecția axei Y cu părul scalpului au fost omise în construirea 
sistemului software pentru determinarea automată a punctelor caracteristice faciale. 
Prin urmare, sistem software construit pentru determinarea punctelor caracteristice 
faciale în materiale foto/video detectează automat 35 de puncte faciale. 

 
Fig. 2.3 (a) Determinarea automată a punctelor caracteristice conform măștilor faciale 
antropologice (stânga),   (b) Determinarea punctului 17 la nivelul sprâncenei conform 

principiului de ortogonalitate 
 
Pentru a pune în evidență proprietățile matematice ale măștilor faciale definite  în sens 
antropologic, am comparat aceasta metodă, cu metoda Ekman descrisă în manualul 
FACS3 , utilizând colecția cu imagini de emoții Cohn-Kanade extinsă (CK+)4 . 
Colecția CK+ a fost însoțită de asemenea de o bază de adnotări privind emoțiile 
primare și unitățile de acțiune, necesare determinării emoțiilor după metoda Ekman. 
Prin urmare, am folosit adnotări de emoții și unități de acțiune pentru determinarea 
emoțiilor după metoda Ekman și adnotări de emoții și sistemul software pentru 
determinarea automată a punctelor caracteristice faciale specificat anterior pentru 
																																																								
1	T.	Baltrusaitis,	P.	Robinson	and	L.	P.	Morency,	“OpenFace:	An	open	source	facial	behavior	analysis	toolkit,”	2016	IEEE	
Winter	Conference	on	Applications	of	Computer	Vision	(WACV),	Lake	Placid,	NY,	2016,	pp.	1-10.		
doi:	10.1109/WACV.2016.7477553	
2	R.	Gross,	I.	Matthews,	J.	Cohn,	T.	Kanade,	and	S.	Baker,	“Multi-PIE,”	Proceedings	of	the	International	Conference	on	
Automatic	Face	and	Gesture	Recognition,	IEEE	International	Conference	on	Automatic	Face	&	Gesture	Recognition,	28(5),	
807-813.		
doi:	10.1016/j.imavis.2009.08.002	
3	P.	Ekman	and	W.V.	Friesen	(1978).	Facial	Action	Coding	System	(FACS):	A	technique	for	the	measurement	of	facial	
action.	Publisher:	Consulting	Psychologists	Press.		
	
4	P.	Lucey,	J.	F.	Cohn,	T.	Kanade,	J.	Saragih,	Z.	Ambadar	and	I.	Matthews,	“The	Extended	Cohn-Kanade	Dataset	(CK+):	A	
complete	expression	dataset	for	action	unit	and	emotion-specified	expression,”	Proceedings	of	the	Third	International	
Workshop	on	CVPR	for	Human	Communicative	Behavior	Analysis	(CVPR4HB	2010),	San	Francisco,	USA,	94-101.		
	



determinarea emoțiilor după metoda MNP protecție psihologică. A fost vizată 
clasificarea valenței emoționale utilizând același clasificator Support Vector Machine 
(SVM) pentru ambele metode. Rezultatele sunt similare (după cum poate fi observat 
în Figura 2.4), având în vedere utilizarea bazei de adnotări privind unitățile de acțiune 
în favoarea metodei Ekman. Parcurgerea acestui proces întărește și evidențiază 
calitățile măștilor faciale utilizate în subproiectul MNP – protecție psihologică pentru 
detectarea automată a emoțiilor din imaginile video cu un pas înainte de antrenarea și 
testarea rețelei neuronale care evaluează statusul emoțional. 

 
Fig. 2.4. Vizualizarea datelor utilizând algoritmul t-SNE și Acuratețea metodelor 

bazate pe evaluarea proprietarilor (a) punctelor faciale detectate în sens antropologic 
(stânga), (b) unităților de acțiune (dreapta) 

Pe parcursul desfășurării Etapei 2 – VESS a fost publicat și prezentat prin comunicare 
orală un articol științific în cadrul unei conferințe internaționale indexate ISI: 
 

Masurarea si monitorizarea radiatiilor ionizante se realizeaza cu diferite 
dispozitive care au la baza diverse mecanisme de functionare. In cadrul acestui proiect 
am evaluat avantajele utilizarii elementelor fotovoltaice in sisteme de detectie a 
radiatiei ionizante. Aceste elemente fotovoltaice au fost cuplate cu scintilatori 
anorganici, cristale anorganice activate cu ceriu de tipul YAG, YAP, LuAG, etc. 
Determinarea unei structuri de fotoelement favorabilă aranjamentului experimental 
propus în cadrul proiectului presupune pe de o parte investigarea proprietăţilor fizice 
ale materialelor componente, iar pe de altă parte analiza întregului dispozitiv şi a 
performanţelor acestuia. Optimizarea fotoelementului presupune identificarea unor 
materiale cu proprietăţi optoelectronice bune (coeficient de absorbţie ridicat, bandă 
interzisă mică). În acest sens, a fost propus ca fotoelement o dublă-heterojoncţiune 
având în componenţă sulfură de zinc (ZnS), selenură de zinc (ZnSe) şi telurură de 
zinc (ZnTe), ZnS/ZnSe/CdTe. Utilizarea ZnSe în arhitectura unor structuri 
fotovoltaice de tipul ZnSe/CdTe este de interes deoarece acest material este mai puţin 
toxic decât sulfura de cadmiu (CdS), iar randamentul de conversie al unor astfel de 
structuri ajunge la aproximativ 11. Deoarece atât ZnS, dar şi ZnSe au proprietăţi 
fotoelectrice şi luminescente bune, care le recomandă pentru folosirea în aplicaţii 
fotovoltaice, am optat pentru un strat de fereastră atipic, ZnS/ZnSe. Succesiunea 
materialelor a ţinut cont de valoarea energiei benzii interzise. Ambele materiale au 



fost crescute prin pulverizare catodică în plasmă, în regim de radio-frecvenţă; metoda 
fiind aleasă pentru controlul foarte bun al parametrilor de lucru ceea ce conduce la 
straturi subtiri uniforme şi omogene. În ceea ce priveşte contactele de faţă şi de spate, 
am folosit oxid de indiu şi staniu (ITO), şi, respectiv, un electrod dublu din Cu(50 
nm)/Au(200 nm) realizat prin depunerea succesiva a doua filme subtiri cu grosimile 
indicate anterior.   
 Pentru a studia influenţa unui fond ridicat de radiaţii ionizante asupra acestui 
tip de structură, probele fabricate au fost iradiate cu protoni, cu energia de 3 MeV şi 
fluenţa de 1013 cm-2, în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, utilizând un accelerator Tandetron 
Cockcroft de 3 MV. 

Proprietățile structurale ale filmelor de ZnS, ZnSe și CdTe depuse pe 
substraturi de sticlă optică au fost determinate prin difracție de raze X, folosindu-se 
un echipament Bruker D8 Discover (CuKα1 = 1,5406 Å). Grosimea probelor de ZnS 
și ZnSe a fost determinată prin reflectometrie de raze X (XRR), în timp ce pentru 
stratul activ s-a folosit metoda funcției anvelopă. Investigațiile norfologice au fost 
realizate folosind un microscop electronic de baleiaj Tescan Vega XMU-II. 
Caracterizarea optică a fost făcută cu un spectrometru Perkin Elmer Lambda 35, fiind 
determinate absorbanța și transmitanța optică a probelor fabricate. În ceea ce privește 
dispozitivul de structură fotovoltaică de tip dublă-heterojoncțiune, spectrul de acțiune, 
precum și caracteristica curent-tensiune în cadranul IV au fost trasate folosind un 
monocromator, o sursă Keithley 2400 și un simulator solar New Port Oriel. 
Proprietățile structurale ale filmelor de ZnS, ZnSe și CdTe neiradiate au fost 
determinate prin tehnica de difracție de raze X la incidență razantă (GIXRD). Această 
metodă este potrivită pentru analizarea unor astfel de structuri deoarece crește drumul 
optic al fotonilor de raze X în materialul de analizat și reduce semnalul provenit de la 
substrat. Cu toate acestea, GIXRD nu este adecavtă pentru determinări cantitative 
deoarece introduce o lărgire suplimentară a maximelor de difracție. Din acest motiv, 
pentru obținerea de informații cantitative, maximul de difracție cel mai intens a fost 
măsurat în geometrie Bragg-Brentano, iar incrementul a fost Δθ = 0,005°. În figura 
2.5 sunt prezentate spectrele GIXRD pentru filmele subțiri de ZnS și ZnSe fabricate, 
iar în figura 2.6 spectrele GIXRD ale structurii sticlă/ITO/ZnS/ZnSe.  

Filmele de ZnS crescute pe substrat de sticlă optică sunt nanostructurate, 
direcția preferențială de creștere fiind [111], în timp ce acelea de ZnSe sunt amorfe, 
neputând fi identificată nicio fază cristalină. În cazul arhitecturii sticlă/ITO/ZnS/ZnSe, 
aceasta este policristalină, observându-se că toate componentele prezintă organizare 
structurală datorată nucleației inițiale pe substrat. 

Diferențele rezultate în urma comparării datelor experimentale cu cele 
teoretice (simulare de tip Paratt), pentru filmele subțiri de ZnS, sunt prezentate în 
Tabelul 2.1. Mărimea Δa/a0, a0 fiind constanta de rețea pentru o structură cubică 
ideală (a0 = 5,417 Å, PDF2 71-5975) reprezintă stresul la nivel macroscopic. În cazul 
filmelor de ZnS, stresul mecanic la nivel microscopic și macroscopic are valori 
scăzute, iar după iradierea cu protoni cu energia de 3 MeV și fluența de 1013 cm-2 
lungimea de coerență descrește, iar stresul mecanic (microscopic și macroscopic) 
crește. Acest comportament este datorat introducerii de defecte punctiforme în 
structura cristalină a filmului de ZnS prin iradiere, ceea ce face ca dezordinea 
structurală să crească. 

 



 
 
Figura 2.5. Spectrele de difracţie de raze X obţinute la incidenţă razantă pentru 

filmele de ZnS (stânga) şi ZnSe (dreapta) fabricate pe substraturi de sticlă optică, 
înainte de iradierea cu protoni. 

 
 

 
 

Figura 2.6. Spectrul de difracţie de raze X obţinut la incidenţă razant pentru structura 
multi-strat sticlă/ITO/ZnS/ZnSe, înainte de iradierea cu protoni. 

 
 
 
 

Structura 𝟐𝜽𝟎 (°) a (Å) 𝑫𝒆𝒇 (𝒏𝒎) < 𝜺𝟐 >𝟏/𝟐 ∆𝒂
𝒂𝟎

 

ZnS1/sticlă 28,54 5,413 11,9 9,1×10!! 7,38×10!! 



ZnS2/sticlă 28,68 5,387 17,0 6,3×10!! 5,54×10!! 
ZnS3/sticlă 28,66 5,390 15,1 7,1×10!! 4,98×10!! 
ZnS3*/sticlă 28,70 5,383 13,2 8,1×10!! 6,28×10!! 

 
Tabelul 2.1. Parametrii structurali determinaţi pentru filmul subţire de ZnS 

Investigațiile morfologice ale filmelor componente ZnS, ZnSe și CdTe au fost 
realizate folosind un microscop electronic de baleiaj.. Datele experimentale obținute 
indică o suprafață netedă, compactă și uniformă, fără apariția picăturilor specifice 
metodelor fizice de obținere a filmelor subțiri. Luând în calcul și rezultatele obținute 
pentru dimensiunea de cristalit se poate concluziona că filmele fabricate au o structură 
care indică un mecanism de creștere de tip Stranski-Krastanov.  

In vederea corelarii proprietatilor fizice ale fotoelementului obtinut si analizat 
in cadrul acestei etape am studiat, din punct de vedere optic, cativa scintilatori 
anorganici. Un avantaj major al cristalelor anorganice in comparatie cu scintilatorii 
organici il reprezinta rezistenta ridicata a acestora la radiatii permitand folosirea lor in 
aplicatii cu un domeniu energetic larg. Principiul de functionare al unui scintilator 
anorganic depinde de starile energetice ale cristalului propriu-zis. Mecanismul de 
emisie a luminii in urma interactiei radiatiei cu cristalul depinde de structura benzilor 
energetice ale acestuia. Au fost analizate proprietatile optice ale unor cristale de tipul 
YAG:Ce, YAP:Ce, LuYAG:Pr si LuAG:Pr. 

Proprietatile optice ale scintilatorilor anorganici studiate in cadrul acestei 
etape sunt in buna concordanta cu proprietatile fotoelectrice ale fotoelementului de 
tipul ZnS/ZnSe/CdTe obtinut de noi. In vederea realizarii si demonstrarii 
functionalitatii dispozitivului propus in cadrul acestui proiect vor fi folosite surse de 
radiatie gama, de exemplu o sursa monocromatica de 137Cs, photonii emisi avand un 
spectru energetic discret, pick-ul caracteristic fiind la 662 keV. In figura 2.7 am 
prezentat schematic intreg latul de achizitie a datelor experimentale ce va permite 
demonstrarea capacitatii de detectie a radiatiilor a unui dispozitiv bazat pe scintilatori 
anorganici in tandem cu fotoelementul pe baza de materiale semiconductoare de tipul 
A2B6.   

 

 
Figura 2.7. Schema bloc a sistemului de achizitie 

 
In general detectoarele de radiatii ionizante sunt aparate utilizate pentru a 

obtine diverse informatii legate de radiatiile ionizante prezente intr-un anumit loc si la 
un anumit moment de timp. Exista numeroase aplicatii ce folosesc aparate de detectie 
a radiatiei ionizate, dintre acestea amintim: imagistica medicala, sistemele de 



securitate, fizica energiilor joase si inalte, analiza nedistructiva, etc. Detectorul de 
radiatii este dispozitivul in care radiatia incidenta produce un efect masurabil. 
Principalele componente ale dispozitivului de detectie studiat in cadrul acestui proiect 
sunt: elementul sensibil la radiatie si sistemul de masurare. Fenomenul care sta la 
baza detectiei radiatiilor in urma interactiei acestora cu elementul sensibil la radiatie 
este unul optic (scintilatia). Ca sistem de masura am folosit un fotoelement cu 
rezistenta mare la radiatii, fotoelement sensibil la un domeniu larg de lungimi de unda 
(400 – 850)nm. Principalul avantaj al acestui sistem este detectia in timp real a 
prezentei unui anumit tip de  radiatie. Avand in vedere faptul ca sistemul de masurare 
are la baza un element fotosensibil nu sunt necesare sisteme suplimentare de 
alimentare a sistemului de detectie. Sistemul propus are un cost de realizare redus iar 
geometria propusa, cea de multijonctiune, duce la marirea sensibilitatii acestuia, 
putand fi folosit pentru un spectru electromagnetic larg. Compusii de tipul A2-B6 au 
demonstrat o buna rezistenta la radiatiile ionizante, asa cum a rezultat din studiile 
anterioare ale grupului de cercetare de la UB, constand in expunerea la fascicule de 
protoni si particule alfa (cu energii de ordinul MeV si diferite fluente) ale filmelor 
subtiri realizate si a structurilor bazate pe ele.  

Rezultatele experimentale obtinute in aceasta etapa a proiectului au fost 
publicate sau sunt in curs de publicare in reviste cotate ISI. Membrii echipei de 
cercetare au participat la cateva conferinte nationale si internationale unde au 
diseminat rezultatele obtinute in cadrul acestei etape prin prezentari orale si postere. 

Utilizarea metodei de depunere prin pulverizare catodică asistată de plasmă în 
regim de radio-frecvenţă pentru structura modificată de strat „fereastră” s-a dovedit a 
fi benefică, având în vedere valorile mici ale rugozităţii, precum şi transmisia optică 
ridicată în domeniul spectral 300 – 1000 nm. De asemenea, studiul realizat privind 
optimizarea parametrilor de lucru a indicat că cele mai bune rezultate au fost obţinute 
pentru filmul de sulfură de zinc cu grosimea de 93 nm şi filmul de selenură de zinc cu 
grosimea de 46 nm. Pentru stratul activ, telurura de cadmiu, metoda de obţinere, şi 
anume evaporarea termică, rămâne cea mai eficientă metodă, luând în calcul grosimea 
filmului obţinut, 6,4 𝜇𝑚.  

Pentru a determina efectele induse de un fond ridicat de radiaţii, atât filmele 
componente, dar şi dispozitivul au fost iradiate cu protoni cu energia de 3 MeV şi 
fluenţa de 1013 cm-2. Principalul efect al iradierii cu protoni asupra structurii 
fotovoltaice sticlă/ITO/ZnS3/ZnSe1/CdTe/Cu:Au îl reprezintă reducerea valorilor 
parametrilor specifici datorită creşterii densităţii de defecte punctiforme, în special la 
nivelul filmului activ. De asemenea, valoarea benzii energetice scade după procesul 
de iradiere. Deplasarea maximelor asociate filmelor din stratul „fereastră” către 
lungimi de undă mici, în spectrul de acţiune al dispozitivului fabricat, este o 
consecinţă directă a creşterii densităţii centrilor de recombinare.  

 Au fost analizate proprietatile optice ale unor scintilatori anorganci in 
vederea stabilirii principalelor componente ale dispozitivului de detectie a radiatiei. 
Proprietatile optice ale scintilatorilor analizati au demnostrat o buna corelare cu 
spectrele de absorbtie ale fotoelementului obtinut si optimizat in cadrul acestei etape.  



 
Caracterizarea dozimetrica a fluxurilor de protoni accesibile la IFIN 

(proceduri de dozimetrie, documentatie privind caracterizarea dozimetrica a fluxurilor 
de protoni). Testarea emulsiilor nucleare ca metoda deevaluare de doze pentru 
echipajele navigante pe zboruri comerciale si satelit 

Predictia efectelor intarziate si riscul de cancer cauzate de expunerea la radiatii 
ionizante a personalului navigant este dificil de realizat, mai ales din cauza lipsei de 
informatii referitoare la particulele grele, care au energie mare (HZE - High Charge 
and Energy), precum si a unei statistici modeste pentru alte tipuri de radiatii ce sunt 
caracterizate de un transfer liniar de energie (LET - Linear Energy Transfer) inalt. 
Reglementarile NASA impun un risc maxim de 3% pentru probabilitatea de a 
dezvolta un cancer fatal, estimat pentru un interval de incredere de 95%. F. A. 
Cucinotta et al. (2015) utilizeaza o functie matematica a distributiei de probabilitate 
pentru a determina numarul maxim de zile ce pot fi petrecute in spatiu, in conditii de 
siguranta, perioada ce defineste durata unei misiuni astfel incat riscurile acceptate sa 
nu fie depasite. In aceeasi lucrare se discuta despre aparitia diferitelor tipuri de tumori 
si totodats se face o estimare a riscurilor care nu implica aparitia cancerului, pe baza 
studiilor de laborator realizate cu HZE pe animale, comparativ cu expunerea la fondul 
natural de radiatii sau cu iradierea cu particule ce sunt caracterizate de un LET scazut.  

Campul de radiatii ionizante existent in orbita joasa a Pamantului (Low Earth 
Orbit) difera de campurile de radiatii pe care le intalnesc diverse categorii 
ocupationale, unde in cele mai multe cazuri acestea sunt formate dintr-un mix de 
neutroni si radiatii gama, in timp ce pentru LEO principala contributie o au razele 
cosmice: protoni, heliu si alti ioni grei, care pot ajunge pana la numarul atomic 26Fe; 
protoni si electroni ce trec prin zona de anomalie (South Atlantic Anomaly) a centurii 
de radiatie Van Allen, precum si particule emise in timpul ciclului solar.  

In cazul dozimetriei personalului aflat la bordul Statiei Spatiale Internationale 
trebuie luate in calcul nu doar sursele de radiatii mentionate anterior, ci si 
interactiunea acelor particule primare, dintre care multe sunt de tip HZE, cu atomii 
constituenti ai navetei, precum si cu atomii din corpul uman. Ecranarea oferita de 
atmosfera este echivalentul unei coloane de apa cu grosimea de 10 m (1000 g/cm2), in 
timp ce o naveta spatiala prezinta de obicei un factor de ecranare de cincizeci de ori 
mai slab (20 g/cm2), iar costumul spatial utilizat in activitati extravehiculare 
echivaleaza cu doar 1.5 cm coloana de apa. Astfel ca in majoritatea cazurilor intr-o 
naveta spatiala, in lipsa unei activitati solare intense, se poate ajunge la un debit de 
doza de 1 mSv/zi, mult peste fondul natural de radiatii de la nivelul solului, 2.4 
mSv/an, din care doar 0.3 mSv/an provine din radiatia cosmica. Unele evenimente 
solare intense pot creste expunerea la 100 mSv in decurs de cateva zile. 

Una dintre posibilele clasificari ale efectelor expunerii la radiatii a oamenilor 
se refera la durata dupa care apar respectivele efecte, astfel ca pot fi impartite in acute 
si efecte intarziate. Efectele acute sunt de natura determinista, iar aparitia lor 
presupune depasirea unei doze de prag, doza care de obicei nu poate fi atinsa pe ISS, 
nici macar in cazul unor particule ce provin din activitatea solara intensa. Celelalte 
efecte sunt stohastice, reprezentate fie de modificari la nivel genetic, fie de inducerea 



cancerului. Nivelul expunerii la radiatii al personalului navigant a reprezentat o 
prioritate inca de la primele misiuni spatiale, unde au fost utilizati fie dispozitive 
integrate pasive, fie detectori care monitorizau in timp real debitul de doza. La 
mijlocul anilor 1990, in timp ce se planifica constructia ISS, s-a organizat primul 
workshop international dedicat dozimetriei spatiale, unde au fost discutate si 
intercomparate datele inregistrate pana la acel moment, precum si instrumentatia 
utilizata. La bordul ISS exista doua categorii mari de detectori, unii operationali, care 
monitorizeaza diverse zone sau dozimetre personale, iar cea de a doua categorie este 
reprezentata de sistemele de detectie utilizate in diverse tipuri de experimente. 
Sistemele de monitorizare zonala sunt axate fie pe utilizarea microdozimetrelor 
(contoare proportionale echivalent tesut), fie pe detectori cu siliciu (spectrometre 
directionale cu detectori de particule incarcate electric) si un al treilea tip de detectie 
se bazeaza pe utilizarea camerelor de ionizare. ISS este dotata si cu dispozitive semi-
active, care au in componenta cititoare automatizate pentru detectori pasivi cu 
termoluminescenta (TLD). Principalul avantaj al detectiei in timp real a radiatiilor 
rezida in accesul instant la date, cu posibilitatea de a declansa avertizari cand anumite 
praguri sunt depasite. 

Sistemele dozimetrice pasive precum si dozimetrele personale ale 
astronautilor utilizeaza de cele mai multe ori fie detectori de urme de tip CR-39, fie 
TLD-uri, pentru estimarea dozei absorbite, a transferului linear de energie (TLE) si a 
dozei echivalente.  

Dozimetrele pasive sunt realizate gratie dozimetrelor cu pelicula fotografica, 
denumite si dozifilme si se bazeaza pe proprietatea radiatiilor X, Y, β si neutronice de 
a impresiona in mod diferit emulsia fotografica. Dozifilmul este purtat la inaltimea 
pieptului, acest amplasament este ales intrucit corespunde valorii medii a expunerii 
totale a coprului. Se pot dispune dozimetre pasive de tip „bratara” pe maini sau 
picioare pentru a masura doza de radiatii la extremitatile corpului.  

Principiul dozimetriei pasive consta in masurarea innegririi globale a filmului 
prin compararea cu un etalon. Dozimetrele termoluminescente sunt compuse dintr-un 
material care absoarbe energia radiatiilor, prin efectul acestora se produce o 
schimbare latenta de stare astfel incat dupa o incalzire exterioara materialul emite 
lumina, proportionala cu iradierea.   

 Un dozifilm integreaza ansamblul dozelor primite de un operator pe durata 
perioadei de utilizare. Avantajul folosirii detectorului de emulsie nucleara ca 
dozimetru consta in faptul ca el se poate realiza la orice dimensiune dorim si se 
poate amplasa oriunde pe organismul uman, emulsiile nucleare inregistrand 
toate radiatiile cuprinse intr-un spectru larg de energii si sarcini de la electron la 
nuclee grele. 

Pana in prezent unul din singurele experimente realizate pentru a testa 
expunerea la radiatii a avut loc pe misiunea APOLO VII, unde timp de 10,8 zile au 
fost montati mici detectori de emulsie nucleara pe pieptul, coapsa si glezna 
astronautilor care au participat la misiune. In tabelul 1 sunt prezentate rezultatele 
scanari filmelor de emulsie nucleara pentru nuclee cu  Z ≥ 20 din Apollo VII, zona 
scanata a fost de 5.99 cm2 intr-un volum de 0.0599 cm3. Concluzia acestui experiment 



a fost ca nucleele grele contribuie considerabil la expunerea la radiatii a astronautilor 
in misiunile in spatiu. 

Straturile emulsiei nucleare sunt puse impreuna precum foile de hartie intr-un 
pachet pentru a forma un bloc solid (Figura 2.8) apoi introduse intr-o punga speciala 
de aluminiu pentru a nu patrunde lumina fiind asamblat in vid pentru a mentine 
alinierea intre filme. Pentru ca urma sa poate fi analizata pe lungimi mai mari si sa nu 
fie limitata la un strat de doar 600 microni grosime, se fac pachete de emulsii 
nucleare. Acest bloc de emulsie nucleara expus radiatiilor rezulta nuclee de argint si 
halogeni liberi. Reactia generala este:  Br + energie Br* + e-, Ag+ + e-  Ag. 
Emulsia nucleara ofera discriminarea intre diferite tipuri de evenimente si e capabila 
sa le inregistreze pe toate simultan. Ea beneficiaza de unul dintre cele mai importante 
avantaje ale detectorilor si anume rezolutia spatiala extraordinara. 

Cand o particula incarcata trece prin emulsia nucleara traiectoria ei este 
inregistrata ca o succesiune de imagini latente, aceste secvente apar, dupa developarea 
emulsiei nucleare, ca granule de argint metalic de 0.3 ± 0.05 microni (Ilford G5) de-a 
lungul traiectoriei.  

 
a. 

 

b 
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Figura 2.8: a. un modul de filme de emulsie nucleara  in curs de asamblare in dark-

room; b. suport mecanic pentru asamblarea modulelor pentru detectorul de emulsii nucleare; 
c. detectorul de emulsie nucleara inainte de iradiere  

Pentru obtinerea in laborator a unor campuri de radiatii similare cu cele produse de 
radiatia cosmica, este necesar a se utiliza acceleratoarele de particule. O astfel de instalatie este 
acceleratorul de 3 MV TandetronTM, disponibil in cadrul IFIN-HH. 

Obiectivele pentru anul urmator sunt continuarea iradiarilor la acceleratorul de la IFIN-
HH si evaluarea efectelor biologice ale fluxurilor de protoni asupra culturilor celulare in vitro. 

       
• Proiect 3: Platforma Integrata de Monitorizare geoSpatiala si in-situ a cuplajului  

litosfera - atmosfera joasa - ionosfera pentru supravegherea si predictia 
cutremurelor moderate si puternice din zona Vrancea in Romania  
(PIMS) 
 
Zona Vrancea, caracterizata prin existenţa unei arii seismice relativ restrânse  

generatoare de cutremure intermediare puternice, de epicentre  înscrise într-un perimetru de 
aproximativ 50 km/90 km este singulara  în perimetrul Alpino – Carpati . Cutremurele 
dezastruoase de o lungime foarte mare a ciclurilor seismice (L > 600 luni), pot afecta  



aproximativ jumătate din teritoriul Romaniei.  
Evaluarea riscului seismic presupune monitorizarea integrata a precursorilor seismici 

geofizici, geochimici, electromagnetici, identificarea surselor seismotectonice prin analiza 
spatio-temporala a deformatiilor crustale inregistrate de retelele GPS si GNSS in relatie cu 
ciclicitatea seismelor si implica cunoasterea geologiei regionale si locale, a seismicitatii si 
tectonicii. Fiind de mare noutate si complexitate, analiza multistrat prin fuziunea  datelor 
geologice, geofizice si de teledetectie satelitara radar si in domeniul optic de lungimi de unda 
faciliteaza definirea realista a imputului seismic, care se poate realiza prin coduri de modelare 
avansata bazate pe tehnici de sumare modala. 

Proiectul VESS3-PIMS vizeaza detectarea anomaliilor activitatii geologice/geodezice 
si geofizice/geochimice/ din zona Vrancea şi ariile limitrofe, furnizand informaţii menite sa 
limiteze impactul negativ al seismelor avand ca sursa zona Vrancea asupra mediului, 
infrastructurii si populatiei din Romania . Realizarea monitorizarii integrate a semnalelor 
precursoare contribuie la dezvoltarea unei puternice baze de geodate in-situ si geospatiale, de 
noi metode şi indicatori de evaluare a hazardului seismic din România contribuind la 
imbunatatirea predicţiei seismice pe termen mediu şi scurt. 

Pentru monitorizarea variabilelor geofizice cu caracter precursor în zona Vrancea 
datele geospaţiale serii-timp sunt utilizate în trei direcţii distincte: 

a)Localizarea deformaţiilor crustale preseismice cu precizie de ordinul milimetrilor-
centimetrilor, prin date furnizate de retelele GPS, GNSS din Romania  si din Europa, a celor 
de nivelment şi inteferometrie satelitară radar (TerraSAR – X, ALOS, Sentinel 1);  

b) Detectarea anomaliilor geomagnetice şi ionosferice, precursori seismici pe termen 
scurt sau iminent în arealul seismic atribuit sursei VRancea, exprimate prin Continutul Total 
de Electroni (TEC) din reţeaua staţiilor permanente GPS de sau din date in timp Real IPS–
WDC STS; c)Localizarea anomaliilor termice de suprafaţă derivate din variatiile spatio-
temporale ale Fluxului Latent de Caldura de Suprafata (SLHF) şi Temperatura Suprafetei 
Terenului (LST) din date satelitare in domeniul IR (NOAA–AVHRR, Terra/Aqua–MODIS, 
Landsat TM/ETM). Informaţiile provenite din datele satelitare timp-serie au fost folosite în 
sinergie cu datele de monitorizare in–situ,furnizate de reţele de măsurători geofizice, 
geodezice, geodinamice, solare, seismice geoelectromagnetice, meteorologice.  

Seriile de timp de date da masura in-situ meteorologice, climatice, geomagnetice, 
geochimice sunt utilizate la validarea datelor satelitare  si a modelelor de prognoza. De 
asemenea, sunt cuantificate variatiile parametrilor geofizici si ale concentratiilor de radon pe 
termen lung, mediu, scurt si imediat, sensibili la evenimentele seismice. Informaţiile provenite 
din datele satelitare timp-serie au fost folosite în sinergie cu datele de monitorizare in–
situ,furnizate de reţele de măsurători geofizice, geodezice, geodinamice, solare, seismice 
geoelectromagnetice, meteorologice. Modelul Litosferă–Atmosferă–Ionosferă adaptat si 
dezvoltat  pentru localizarea si prognoza intensificării activitatii geofizice în zona Vrancea va 
fi validat cu date de masura in-situ si geospatiale. Pentru analiza proceselor geofizice la 
interfata sol – aer şi sol – apă responsabile de generarea presemnalelor seismice au fost 
selectate tehnici optime de lucru şi s-au adoptat noi metodologii avansate de monitorizare şi 
supraveghere a fenomenelor precursoare, modelandu-se procesele geodinamice şi s-a realizat 
cross-validarea cu datele in –situ.  VESS3-PIMS contribuie la dezvoltarea de noi servicii de 



estimare a hazardului seismic,de cartografiere exactă a hazardului seismic, a parametrilor 
geofizici si a anomaliilor acestora detectate in zona Vrancea pe baza semnalelor 
precursoare.În scopul atenuarii efectelor nedorite şi îmbunătăţirii pregătirii unui cutremur 
mare în Vrancea, VESS3-PIMS promoveaza abordările aplicate inter- si multidisciplinare prin 
dezvoltarea unei Platforme integrate de monitorizare geospaţială şi in-situ a cuplajului  
litosferă -atmosferă joasă -ionosferă pentru supravegherea şi predicţia cutremurelor moderate 
şi puternice din zona Vrancea în România ca suport al politicilor de planificare în contextul 
schimbărilor globale si progresului social. Astfel proiectul VESS3-PIMS abordeaza o noua 
strategie de hazard seismic, combinand teledetectia satelitara de inalta rezolutie cu modelarea 
numerica si cunoastere inteligenta pentru a furniza noi si inovative produse, procese si servicii 
pentru zona seismica Vrancea de evaluare continua a hazardului si riscului seismic, adresand 
imperative la nivel naţional. 

Tehnologii noi  de monitorizare  geospatiala multiparametrica ,multisenzor a 
interactiei litosfera-atmosfera joasa-ionosfera  

Analiza multiparametrica sistematica a proceselor lente de preparare a cutremurelor 
este o etapa esentiala in intelegerea fenomenelor complexe care se produc in zonele tectonic 
active.Integrarea datelor satelitare cu cele de masura in-situ faciliteaza intelegerea 
mecanismelor fizice privind detectarea si monitorizarea anumitor precursori  seismici. 

In cazul seismelor intermediare puternice (cum este cazul celor din Vrancea), se pot 
inregistra anomalii preseismice la distante mari de epicentru chiar  mai mari de 1000 km de 
epicentru, asa numitele efecte teleseismice. Precursorii seismici inregistrati la suprafata 
Pamantului sunt un raspuns indirect al rocilor din crusta superioara in evolutia tensiunilor in 
zona focala. Scarile geologice ale proceselor crustale si starea lor de stress subcritic implica 
considerarea reologiei actuale a rocilor caracterizata prin proprietati ductile exprimate 
clar.Domeniul maxim de detectie al precursorilor seismici poate fi aproximat a fi de ordinul 
sutelor de ori mai mare decat dimensiunea sursei. Recent s-a observat  ca un posibil 
mechanism responsabil de generarea undelor electromagnetice in litosfera a fost identificat in 
procesul de microfracturare al rocilor. Aceste microfracturi, la randul lor implica ruperea unui 
numar mare de legaturi atomice, ex. legaturile covalente sau ionice dand astfel nastere unor 
structuri cristaline ale rocilor. Formarea de distributii de sarcini neechilibrate, de semn opus, 
pe laturile opuse ale microfracturilor rocilor produc in consecinta campuri electrice locale 
puternice ceeace explica anomaliile campurilor geo-electro-magnetic si dezvoltarea 
perturbatiilor ionosferice care preced cutremurele puternice. 

Precursorii seismelor generati de apropierea unor cutremure puternice sunt evenimente 
fuzzy diferentiate prin caracteristicile de distanta temporala dintre precursor si seismul 
puternic fiind clasificati in precursori de : termen-lung (LT), zeci de ani; termen intermediary 
(IT), ani; termen scurt (ST), luni; imediati (Im), zile si mai putin. Aceasta gradare reflecta 
fenomene mai generale :desfasurarea seismicitatii intr-o cascada de clusteri seismici, care 
culmineaza printr-un seism puternic.  

Cuplajul litosfera-atmosfera-ionosfera este o tematica de mare actualitate in domeniul 
fizicii solar-terestre, atat din punct de vedere experimental cat si theoretic. Variatiile 
parametrilor litosferici,  atmosferici si ionosferici care preced cutremurelor moderate si 
puternice suscita interesul oamenilor de stiinta din intreaga lume.  



In acesta etapa au fost adoptate si dezvoltate tehnologii noi de monitorizare integrata 
geospatiala si in-situ a anomaliilor parametrilor geofizici, geochimici (Radon), geodezici,  
atmosferici in relatie cu ionosfera, vremea spatiala si seismele din zona Vrancea. 

Procesarea si analiza datelor satelitare timp serie Sentinel 1/2/3/si a celor NOAA 
AVHRR, MODIS Terra/Aqua a vizat extractia anomaliilor parametrilor atmosferici 
(temperatura aer, umezeala, presiune, compozitie poluanti, etc) precum si a anomaliilor 
parametrilor geofizici de suprafata (temperatura suprafeteti solului, fluxurile nete radiative) 
precum si dinamica deplasarilor crustale interseismice. 

Astfel pentru monitorizarea precursorilor seismici in zona Vrancea fost dezvoltate si 
utilizate urmatoarele tehnologii de localizare anomalii ale parametrilor geofizici, geochimici, 
geodezici, seismici, climatici, de vreme spatiala: 

-Tehnologie satelitara TIR pentru localizarea anomaliilor termice de suprafata teren si 
aer in zona Vrancea si vecinatati din date tip-serie. 

- Tehnologie satelitara de identificare anomalii ale parametrilor LHF(Fluxul Latent de 
Caldura)  si OLR (Radiatia de unda Lunga Emergenta). 

-Tehnologie GPS de monitorizare TEC ionosferic 
-Tehnologie GNSS de monitorizare TEC ionospheric 
-Tehnologie satelitara radar de localizare deplasari crustale. 
Sistemele de Navigatie Satelitara Globala (Global Navigation Satellite Systems -

GNSS) inregistreaza prin receptorii lor continutul total de electroni  (Total Electron content-
TEC), masuratori care capteaza anomaliile ionosferice preseismice. Bazati pe conditiile de 
vreme spatiala, indicii de activitate solara si geomagnetica nu sunt efectivi in monitorizarea 
variabilelor TEC in ionosfera.  

Analiza sinergica a datelor parametrilor TEC derivate din hartile ionosferice globale ( 
Global Ionosphere Maps-http://iono.jpl.nasa.gov//latest_rti_global.html si 
http://www.ips.gov.au/Satellite/2/2) si  cele deduse din masuratorile GNSS permite evaluarea 
anomaliilor nivelurilor TEC afectate de starea activitatii mediului spatial si geomagnetic. Se 
realizeaza analiza mediana pentru interval de 15 zile pre- si post- cutremur. Pe baza analizelor 
statice si dinamice sunt identificate anomaliile TEC precursoare si cele posterioare 
cutremurelor successive inregistrate in zona geotectonic activa Vrancea si vecinatati. In 
parallel sunt investigati indicii (de furtuni geomagnetice – K-planetar, cel de activitate 
geomagnetica si cel de activitate solara) furnizati de 
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/GEOMAGNETIC_DATA/INDICES/KP_AP/ , http://impc.dlr.de/ 

Tehnologii de monitorizare  integrata  geospatiala multisenzor si in-situ a 
interactiei climat/atmosfera de langa sol-ionosfera  pentru Romania. 

Au fost dezvoltate tehnologii de monitorizare integrata din date timp serie geospatiale  
si in-situ a  anomaliilor parametrilor atmosferici ai evenimentelor climatice extreme in 
interactie cu ionosfera  , activitatea solara si geomagnetica si cuantificarea interactiei climatice 
si antropogene cu atmosfera inalta in Romania. 

S-a continuat monitorizarea precursorilor seismici in zona Vrancea prin achizitia de 
date satelitare si in-situ si updatarea permenaenta a bazei de geodate multiparametrice pentru 
zona Vrancea si imprejurimi constituite din a)date satelitare Landsat  TM/ETM , NOAA 
AVHRR, MODIS TERRA/AQUA, SPOT, IKONOS Quickbird, Sentinel 1, ASTER, SAR 



ERS-1 si ERS-2, ENVISAT, FORMOSAT;b) date de referentiere GPS -GNSS pe baza 
masuratorilor de teren si date furnizate de retelele GPS nationale si europene; c) date 
meteorologice  si climatice (Temperatura aerului, umezeala relativa, presiunea aerului, viteza 
si directia vantului, cantitatea de precipitatii, albedo suprafata, radiatia solara neta, acoperirea 
de nori, temperatura suprafetei solului, emisivitatea, etc) ;d) date seismice furnnizate de 
cataloagele INFP si USGS;e) date spectroradiometrice de teren si laborator obtinute cu 
Spectroradiometru GER 2600 pentru validarea datelor satelitare; f)date geologice si 
geomorfologice pentru zona Vrancea si imprejurimi; g)date geochimice (emisii de radon) ; 
f)date geodinamice. 

S-au utilizat serii de timp de date geospaţiale pentru:1)Evidenţierea deformaţiilor 
crustale preseismice cu precizie de ordinul milimetrilor-centimetrilor, prin date furnizate de 
retelele GPS si de nivelment şi inteferometrie satelitară radar (TerraSAR – X, ALOS, 
Sentinel); 2)Analiza anomaliilor geomagnetice şi ionosferice, precursori seismici pe termen 
scurt sau iminenţi în areallul Vrancea si Romania, exprimate prin Continutul Total de 
Electroni (TEC) din reţeaua staţiilor permanente GPS de sau din date in timp Real IPS–WDC 
STS si GNSS; 3)Localizarea posibilelor anomalii termice de suprafaţă deduse din modificarile 
Fluxului Latent de Caldura de Suprafata (SLHF) şi Temperatura Suprafetei Terenului (LST) 
precum si din date satelitare in domeniul IR (NOAA–AVHRR, Terra/Aqua–MODIS, Landsat 
TM/ETM). Validarea modelelor geofizice elaborate pentru zona s-a realizat prin date de 
masura in-situ in zona Vrancea (Plostina-Vrancioaia) si imprejurimi (Cheia si Bucuresti) 
precum si datele geospatiale (satelitare si GPS-GNSS). Supravegherea seismicitatii zonei 
Vrancea s-a realizat prin localizarea si prognoza intensificării activitatii geofizice în zona si 
imprejurimi. 

Dezvoltarea sistemului de monitorizare integrata geospatiala si in-situ a precursorilor 
seismici s-a bazat pe identificarea anomaliilor parametrilor geofizici crustali , geodinamici, 
geodezici, de suprafata a terenului, geomorfologici, atmosferici in relatie cu ionosfera, 
evenimentele climatice extreme, vremea spatiala si seismele din zona Vrancea (Fig.3.1). 

Monitorizarea si supravegherea continua a evolutiei parametrilor 
geofizici/geochimici/geodezici/seismici din date geospatiale timp serie si validari cu date de 
masura in-situ asigura supravegherea in timp cvasi-real a seismicitatii in zona Vrancea, fiind 
astfel asigurat un serviciu de informare si supraveghere a hazardului seismic  in zona Vrancea 
in spiritul cerintelor de securitate europeana si ESA. 

 



 
Fig.3.1. Conceptul general de monitorizare seismica integrata a anomaliilor de 

suprafata, atmosferice si ionosferice cu diferite tehnici de radiofrecventa satelitara, GPS, 
GNSS si in-situ  

 
Ideal un sistem integrat avansat de monitorizare si predictie cutremure puternice in 

zona Vrancea trebuie sa indeplineasca anumite criterii prestabilite: sa fie sustinut de teorie, sa 
permita monitorizarea fazelor preparatorii ale seismelor (pe termen lung, mediu sau scurt), sa 
fie universal si transparent, sa fie fezabil cu limite specific de aplicabilitate, sa faciliteze 
precizia crescuta a predictiilor, sa fie upgradabil, sa utilizeze in sinergie atat metodele de 
monitorizare satelitare cat si de masura in-situ. 

Cercetarile din cadrul acestei etape s-au focalizat asupra identificarii unor conexiuni 
relevante intre semnalele precursoare ale diferitlori parametri geofizici, geodinamici, 
seismologici şi diferiti indicatori de hazard natural obtinuti din date satelitare, GPS, GNSS, 
climatice, de vreme spatiala, solare, geomagnetice precum si din masuratori in-situ cat si din 
retelele permanente in scopul dezvoltarii unei tehnologii inovative de evaluare a precursorilor 
asociati activitatii seismice. Calitatea datelor geofizice (electromagnetice, ionosferice, termice) 
si geochimice (radon si alte gaze precursoare) precum si a bazelor de date satelitare este 
asigurată de senzori specifici si module de achizitie performante,  dotate cu softuri de ultima 
generatie care permit extragerea in timp real  a semnalelor de interes si obtinerea unor 
parametri concludenti utilizati ca date de intrare in modelele fizice si spectrale. Aceasta 
abordare complexa, multiparametrica, a metodelor geofizice, geodinamice, seismologice, 
sinergica cu alte informatii GPS, GNSS si satelitare, creaza premizele succesului sistemului 
integrat de monitorizare, modelare si evaluare a hazardului seismic. 

Prognoza hazardului seismic in zona Vrancea pe baza semnalelor  precursoare 
presupune predictia starii viitoare a interactiei litosfera-atmosfera joasa- ionosfera, pornind de 
la o stare prezenta cunoscuta a acesteia, prin utilizarea aproximatiilor numerice ale ecuatiilor 
dinamice. 

Realizarea acestui obiectiv necesita observatii ale campurilor variabilelor geofizice, 
geochimice, geodezice, geodinamice, geologice, seismice determinate prin tehnologii 
geospatiale sau masuratori in-situ ale starii initiale, un sistem inchis de ecuatii de prognoza 
relativ la campurile variabilelor si o metoda de integrare in timp a ecuatiilor, pentru a obtine 



distributia viitoare a campurilor variabilelor. Prin urmare, pentru realizarea prognozei seismice 
este nevoie sa se cunoasca starea initiala a campurilor litosfererice, atmosferei joase si 
ionosferei, iar precizia cu care aceasta este descrisa in model constituie un factor important in 
ceea ce priveste calitatea prognozei. Se stie ca starile reale ale acestor campuri interactive la un 
anumit moment de timp nu pot fi determinate cu exactitate. Asimilarea de date este procedura 
prin care se realizeaza o estimare a starii acestor campuri interactive cat mai apropiata de 
starea reala, dar care sa fie in acelasi timp si dinamic consistenta, denumita analiza. Analiza 
este utila atat prin ea insasi, ca diagnoza a starii interactiei la un moment de timp dat, dar mai 
ales este utila pentru furnizarea datelor initiale necesare integrarii unui model de prognoza a 
evenimentelor seismice moderate sau puternice, stiindu-se faptul ca modul in care este 
descrisa starea initiala a campurilor interactive in modelul de cuplaj constituie un factor 
esential care determina calitatea prognozei. De asemenea, analiza poate fi privita ca o pseudo-
observatie, sau ca o referinta fata de care sa se verifice calitatea observatiilor. In cadrul 
procesului de asimilare a datelor, trebuie sa tinem cont de faptul ca informatiile care sunt 
combinate pentru a realiza analiza nu sunt perfecte, ci contin erori si deci nu ne putem baza 
complet pe nici una din ele. Prin urmare, ar trebui cautata o strategie care sa minimizeze in 
medie diferenta dintre analiza si starea reala. Pentru aceasta, este necesar sa reprezentam 
matematic incertitudinea asupra datelor care intra in procesul de asimilare. Aceste incertitudini 
pot fi evaluate prin introducerea statisticilor erorilor datelor respective si pot fi modelate cu 
ajutorul conceptelor probabilistice.In acest fel, algoritmul de asimilare poate fi construit 
pornind de la premisa ca, in medie, erorile analizei sa fie minime si poate fi privit ca o 
problema de optimizare. Este necesar deci sa se cunoasca statisticile erorilor de observatie si 
ale erorilor de prima estimare, acestea determinand ponderile observatiilor si ale primei 
estimari a modelului in analiza. 

Analiza simultana a fenomenelor seismice precursoare in zonele test din Vrancea si 
imprejurimi poate furniza baza de predictie a locului si momentului de timp de producere 
precum si a magnitudinii evenimentului seismic. Zona test studiata Vrancea-Focsani este o 
zonă  geodinamică deosebit de instabilă, fiind considerata ca  cea mai activa  din  punct de 
vedere seismic in zona de curbura a Arcului Est Carpatic , zona de subductie a Placilor Eur-
Asiatice si Moesice. Hipocentrele sunt distribuite pe un plan de tip Benioff cu înclinări de 600 
– 650 NV, la adâncimi de 70 – 160 km, intervalul tipic fiind între 130 – 150 km.Zona 
seismelor intermediare este bordată de o zonă de seisme normale cu adâncimi până la 40 km, 
cu suprafaţa de circa 7000 km2.  

Este un fenomen tipic lipsa hipocentrelor în intervalul de adâncime între 40 – 70 km, 
probabil legat de existenţa astenosferei în acest interval de adâncime, aici fiind vorba de o 
lacuna seismică. Acest “seismic gap” separă în plan vertical zona seismelor crustale de cele 
subcrustale.  

Monitorizarea precursorilor seismici si supravegherea zonei seismice Vrancea se face 
prin date de monitoring furnizate de statiile s Ploştina (PLOR) din Vrancea, Cheia – Muntele 
Roşu (MLR) şi Bucureşti (BUC).Pe baza cataloagelor de cutremure ale INCDFP (ROMPLUS) 
si USGS a fost urmarita evolutia seismicitatii in zona Vrancea functie de momentul 
magnitudine Mw al seismelor si adancimea focarelor ca si amplasarea geografica a acestora.In 
perioada analizata (1 ianuarie 2018-1 noiembrie 2019) in cadrul acestui proiect au fost 



inregistrate 130 de evenimente seismice subcrustale cu moment magnitudine 3.0≤Mw ≤4 . 
S-a realizat monitorizarea permanenta  a seismelor moderate si puternice din zona 

Vrancea pentru perioda 2012-2019 in care s-au instalat si detectori nucleari de urne alfa 
(Rn222) la staiile seismice Plostina, Vrancioaia, Muntele Rosu si Bucuresti. Fig.3.2 prezinta 
evolutia temperaturii de suprafata  LST a terenului in zona epicentrala Vrancea in perioada 1 
martie 2000-1 noiembrie 2019 din date satelitare timp serie MODIS Terra. Pentru seisme de  
Mw ≥ 4 , exista o corelatie pozitiva intre LST si momemt magnitudine seism. Folosind atât 
date seismice cât şi GPS poate fi realizată o analiză combinată pentru estimarea câmpului de 
stress regional predominant.  
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Fig.3.2.Evolutia seismicitatii in zona Vrancea in perioada 01.01.2012-2019, cutremure de 
moment magnitudine Mw≥4 

Din datele satelitare Terra/Aqua-MODIS in domeniul infrarosu termic (TIR) si 
observatiile microclimatice in-situ au fost monitorizate anomaliile termice (aer si teren de 
suprafata) asociate unor cutremure moderate inregistrate in perioada 1 ianuarie 2018 -1 
noiembrie 2019 cu moment magnitudine Mw ≥ 4 inregistrate in zona Vrancea prin fluxul latent 
de caldura si temperatura suprafetei terenului (LST). In aceasta perioada  nu au fost 
inregistrate anomalii termice excesive in  arealul Vrancea de aproximativ 61 km x 61 km 
centrat pe coordonatele statiei seismice Plostina ( Latitude: 45.8, Longitude: 26.7 -WGS84 
datum). 

 



 
Fig.3.3 prezinta evolutia temperaturii de suprafata  LST a terenului in zona epicentrala 

Vrancea in perioada 1 martie 2000-1 noiembrie 2019 din date satelitare timp serie MODIS 
Terra. Pentru seisme de  Mw ≥ 4 , exista o corelatie pozitiva intre LST si momemt magnitudine 
seism. Folosind atât date seismice cât şi GPS poate fi realizată o analiză combinată pentru 
estimarea câmpului de stress regional predominant.  
In aceasta etapa s-a realizat de asemenea achizitia (in perioada 1 ianuarie 2019-1 noiembrie  
2019) si prelucrarea interferometrica a datelor radar Sentinel-1 in format SLC de pe trackul 
131 , orbita ascendenta pentru prelucrari interferometrice care acopera zona de la nord de 
Focsani pe zona Vrancea. Au fost calculate 2 tipuri de interferograme: - interferograme pe 
termen scurt (distanta in timp intre scene fiind de 6-24 zile) -> cu scopul de a surprinde 
eventualele deformari ale scoartei terestre datorate cutremurelor; - interferograme pe termen 
mediu si lung (distanta in timp intre scene fiind mai mare de 60 zile) -> cu scopul de a 
surprinde deformari mai lente.S-a observat ca din cauza vegetatiei prezente in afara zonelor 
urbane, coerenta este foarte redusa in zonele naturale, neantropice, pentru combinatii de 
imagini care sunt achizitionate la distanta mai mare de 2 luni. 
Pe baza unei selectii de  interferograme selectate si calculate functie de seismele moderate 
inregistrate in aceasta perioada s-a concluzionat ca : - datele Sentinel-1 pot fi folosite pentru 
monitorizarea zonei geotectonic activa Vrancea permitand de asemenea intercompararile cu 
rezultatele masuratorilor GPS si GNSS. Din analiza datelor GPS  si GNSS  selectate pentru 
perioada 1 ianuarie 2018-1 noiembrie 2019 rezulta faptul ca în zona test  de curbura a 
Carpatilor nu există fenomene spectaculoase în ceea ce priveşte câmpul deformaţiilor crustale. 

Monitorizare si evidentiere anomalii de temperatura in zona Vrancea in perioada 1 
martie 2002-1 noiembrie 2019 din date satelitare timp-serie MODIS Terra (Fig.3.4). 

 



 
Fig.3.4 Distributia temperaturii aerului de suprafata in zona Vrancea in perioada 2002-

2019 din date MODIS. 
 
Analiza datelor TEC si a datelor de activitate solara si geomagnetice  au fost 

achizitionate in cadrul acestui proiect in perioada 1 ianuarie 2019- 1 noiembrie 2019 de la 
World Data Centre (WDC) (http://www.ips.gov.au/Satellite/2/1/5 actualmente 
http://www.sws.bom.gov.au/ Satellite/2/1/5 ). 

Anomaliile ionosferice sunt considerate precursori de termen scurt sau imediat 
deasupra zonei seismice Vrancea si a imprejurimilor au fost urmarite prin : a)monitorizarea 
continua a continutului total de electroni TEC-Total Electron Content dedus din masuratorile 
statiilor permanente GPS ca IGS si EPN, TEC fiind foarte sensibil la variatiile densitatii 
electronice ale stratului ionosferic f0F2 ; b) analiza si modelarea datelor privind continutul 
total de electroni TEC-Total Electron Content dedus din datele IPS Serviciile Spatiale Radio 
furnizate in timp real de World Data Centre (WDC) pentru Solar-Terrestrial Science 
(STS).Analiza datelor TEC si a datelor de activitate geomagnetica si solara au fost 
achizitionate in cadrul acestui proiect in perioada 1 ianuarie 2018- 1 noiembrie 2019 de la 
World Data Centre (WDC) (http://www.ips.gov.au/Satellite/2/1/5 actualmente 
http://www.sws.bom.gov.au/ Satellite/2/1/5 ) si de la NASA 
(http://iono.jpl.nasa.gov/latest_rti_global.html)   la intervale orare au aratat ca nu s-au 
evidentiat anomalii ionosferice puternice in zona Vrancea, care ar putea fi corelate cu 
potentialitatea iminenta  a unui seism major in zona. Variatiile concentratiilor TEC legate de 
seismele moderate inregistrate in acesta perioada de studiu au fost nesemnificative. Ca un 
exemplu sunt inregistrarile geomagnetice si solare furnizate de satelitii GOES-15 pentru 
perioada iulie 2019-noiembrie 2019 prezentate in Fig.3.5. 

Rezultatele masuratorilor concentratiilor de radon (Rn222) inregistrate in ultimele 23 de 
luni la statiile seismice  Vrancioaia, Plostina, Cheia si Bucuresti se inscriu in limite relativ 
normale, cu mici  anomalii precursoare  ale concentratiilor de radon pentru seisme de 
moment magnitudine Mw> 4.5 pe scara Richter. 
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Fig.3.5. Distributia parametrilor geomagnetici si solari din date satelitare GOES-15 

pentru perioada iulie 2019- noiembrie 2019 
Prin aplicarea tehnologiilor noi de monitorizare si a sistemului integrat de monitorizare 

continua a activitatii seismice precursoare  Rezultatele aferente etapei II a proiectului VESS3-
PIMS sunt consistente cu rezultatele preconizate pentru supravegherea si evaluarea hazardului 
seismic în zona Vrancea.  Relaţiile de interdependenţă dintre activitatea tectonică şi variaţiile 
anomale ale parametrilor geofizici care caracterizează litosfera Pământului sunt, în general, 
bine cunoscute, iar în zonele geodinamic active comportamentul anomal al acestor parametri 
poate fi generat, în principal, de stress sau modificările fizico-chimice produse la diferite 
nivele de adâncime, şi reprezintă cauza probabilă a instalării  stării de “pre-criză/criză” în 
arealele respective. In acest context,  informaţiile geofizice, geochimice, satelitare, 
multiparametrice, obţinute prin aplicarea unor tehnologii avansate de monitorizare geospatiala 
si in-situ, se constituie în baze de date care, prin sinergie cu informaţiile noi obţinute pe 
parcursul derulării acestui proiect, să contribuie la evaluarea hazardului seismic de adâncime 
crustala, intermediară si mare din zona Vrancea. Rezultatele VESS3-PIMS au ca scop 
realizarea de aplicaţii directe pentru reducerea riscului seismic, având un potenţial de piaţă 
ridicat prin dezvoltarea cartografierii seismice experimentale şi a serviciilor informative pentru 
zona Vrancea – România bazate pe date precise geospaţiale şi in – situ şi pe dezvoltarea de 
metode ştiinţifice, modele şi indicatori.  

 
CONCLUZII 
 
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului VESS în anul 2019 au respectat planul 

inițial de implementare, obiectivele propuse fiind integral realizate. 
Limitarea de spațiu pentru acest Raport a impus eliminarea multor elemente din 

Timp Universal



rapoartele parțiale trimise de către responsabilii din partea partenerilor. Documentația 
completă, așa cum a fost trimisă de către aceștia, va fi disponibilă în pagina web a proiectului: 
http://www.spacescience.ro/projects/vess 

 
 
 
PREZENTAREA STRUCTURII OFERTEI DE SERVICII DE CERCETARE SI 

TEHNOLOGICE CU INDICAREA LINK-ULUI DIN PLATFORMA ERRIS; 
În această etapă s-a consolidat structura de oferte de servicii de cercetare și tehnologice, 
inclusiv produse software; în raportul tehnico-științific s-a facut referire la unele dintre 
acestea. Timpul scurs de la inițierea proiectului nu a permis însa atingerea gradului de 
maturitate care sa permită depunerea acestora în platform ERRIS. Aceasta nu era de altfel între 
obiectivele acestei etape; oferta va fi definitivată a sfârșitul proiectului și va fi lansată atât în 
ERRIS, cât și prin workshop-urile publice ce vor fi organizate. 
O listă a elementelor de ofertă dezvoltate în această primă fază se găseste mai jos. 

• Elemente definite încă din Faza 1.: 
- Baze de date simulate continand proprietatle fizice si caracteristicile spectrale ale 
obiectelor din Sistemul Solar 
- Catalog de date magnetosferice pentru jeturi super-rapide furnizate de misiunea 
Cluster 
- Cod MATLAB optimizat pentru analiza wavelet 
- Cod MATLAB optimizat pentru analiza nestationaritatii unei serii temporale 
- Cod PYTHON optimizat pentru analiza nestationaritatii unei serii temporale 
-Metoda de evaluare interferometrica a deplasrilor crustale in zona geotectonic 
active Vrancea. 
-Metoda de identificare a precursorilor seismici pentru zona Vrancea din 
monitorizarea datelor timp-serie a radonului (222Rn). 
-Metoda de determinare a anomaliilor termice de suprafata in zona Vrancea din date 
geospatiale timp-serie MODIS Terra/Aqua. 
-Metoda de localizare a anomaliilor ionosferice din date timp-serie privind continutul 
total de electroni ionosferici TEC. 
-Metoda de cartare hazard seismic prin fuziunea datelor 
geofizice/geochimice/geodezice/seismice. 
-A fost adoptat de asemenea Modelul Litosfera-atmosfera-Ionosfera pentru zona 
Vrancea. 
• În decursul Fazei 2 au fost consolidate și/sau adăugate următoarele elemente de ofertă: 

- Metode numerice optimizate pentru rezolvarea ecuațiilor cuplate Boltzmann-Einstein pe 
spații FRW 
- Catalog de date ionosferice pentru intervale de timp cu evenimente de tip jet super-rapid 
- Biblioteca de programe de comunicare și analiza de date 
- Cod numeric paralelizat în tehnologia open MPI în Fortran90, C/C++ și Phyton 
- Realizarea unei baze de date cu proprietățile fizice, spectrale și spectro-fotometrice ale 
corpurilor din Sistemului Solar detectabile de misiunea Euclid 



- Catalog de date magnetosferice pentru jeturi super-rapide furnizate de misiunea Cluster 
- Documentație de metoda pentru utilizarea altor detectori decât emulsii nucleare 
- Lista tipurilor de măști faciale cu proprietățile topologice relevante pentru extragerea 
informației emoționale. 
- Oferta servicii (dozimetrie flux de protoni)  
- Draft de ofertă comercială pentru dispozitivul de detecție a radiației nucleare. 
-  
 
 
 
 
 

 
 

LOCURI DE MUNCA SUSTINUTE PRIN PROGRAM, INCLUSIV RESURSA 
UMANA NOU ANGAJATA; 
În unitățile partenere din cadrul Consorțiului, au fost create și ocupate prin concurs , încă din 
prima etapă, 9 posturi cu normă întreagă de tineri cercetători: 3 la ISS, 2 la CIFRA, 2 la UVT, 
1 la UTCN și 1 la UB. In decursul anului 2019, doi dintre noii angajați (unul de la UVT, altul 
de la CIFRA) au solicitat închiderea contractului de muncă, având alte oportunități în 
strainătate; cele două instituții au organizat concursuri în condițiile stipulate de contract, 
angajând alți doi tineri cercetători pe pozițiile ce urmau sa rămână vacante. 
 
PREZENTAREA VALORIFICARII/ IMBUNATATIRII COMPETENTELOR/ 
RESURSELOR EXISTENTE LA NIVELUL CONSORTULUI (CECURI); 
În total, rezultatele obținute în proiectul VESS au fost valorificate prin 22 articole 
publicate, unul în curs de publicare (acceptat), 12 prezentări la conferințe de profil și 4 lucrări 
publicate în preprint. 
Au fost emise 11 cecuri de tip B (vizite de lucru scurte pentru personalul cu 
experiență), având ca beneficiari ISS (6300 lei, vizite la UVT), UTCN (1500 lei, vizită la 
UVT) și UDJG (5000 lei, vizitela ISS). 

 
 
Director Proiect Complex 
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