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RAPORTARE	ȘTIINȚIFICĂ	
Valorificarea	Extensivă	a	experienței	în	activități	de	Spațiu	și	Securitate	(VESS)	

Contract	nr.	18PCCDI/2018	
-Faza	3,	decembrie	2020-12-06	

	
	

• Introducere	
	
Activitățile	desfășurate	în	perioada	de	raportare	s-au	desfășurat,	în	cea	mai	mare	parte,	în	condițiile	
impuse	de	pandemia	de	coronavirus	COVID-19.	Aceasta	a	avut	ca	efecte:	 limitarea	contactelor	 între	
membrii	 consorțiului	 la	 nivelul	 întâlnirilor	 virtuale,	 participarea	 la	 conferințe	 sau	 alte	 manifestări	
științifice	în	același	mod,	re-structurarea	programului	de	realizare	prin	prelungirea	contractului	în	anul	
2021.	
În	 pofida	 acestor	 condiționări	 negative,	 echipele	 celor	 trei	 proiecte	 componente	 și-au	 îndeplinit	 în	
totalitate	sarcinile	asumate.	
În	 cele	 ce	 urmează	 prezentăm	 rezultatele	 obținute	 în	 perioada	 de	 raportare	 în	 cadrul	 celor	 trei	
proiecte	componente.	
	
Proiectul	VESS-1,	VMS	
	
	
Activitatea	 1-3-2.	 Paralelizarea	 codului	 de	 simulare	 PIC-3D	 folosind	 protocolul	 MPI	 și	 optimizarea	
acestuia	
 

În cadrul etapei curente am testat codul de simulare PIC-3D în vederea validării sale din punct de vedere 
fizic. Codul numeric dezvoltat în proiectul VESS înglobează un algoritm particle-in-cell (Birdsall și Langdon, 
1991) electromagnetic și relativist, într-o geometrie spațială complet tridimensională (Voitcu, 2014; Buneman, 
1993). Au fost implementate patru configurații de simulare relevante pentru studiul interacției jeturilor de plasmă 
din teaca magnetică cu magnetopauza (e.g. Voitcu și Echim, 2016). Post-procesarea datelor de simulare s-a 
realizat cu pachetul de coduri de diagnosticare dezvoltat anterior la Institutul de Științe Spațiale și adaptat noului 
cod de simulare PIC-3D. Testarea a fost efectuată pe infrastructura de calcul a Institutului de Științe Spațiale, în 
condiții relevante de funcționare. 

Simularea-test de referință derulată în cadrul etapei curente abordează problema interacției unui jet de 
plasmă super-rapid cu o discontinuitate tangențială caracterizată de o creștere abruptă a câmpului magnetic. 
Această problemă a fost studiată în detaliu de către Voitcu și Echim (2017), punându-se în evidență un mecanism 
fizic nou care determină scindarea jeturilor de plasmă nepenetrante și formarea unor fluxuri de plasmă 
antiparalele în planul discontinuității magnetice. Sistemul studiat de către Voitcu și Echim (2017) implică: (i) 
convecția plasmei în direcție normală la suprafața de discontinuitate, (ii) auto-polarizarea tangențială a jetului de 
plasmă și (iii) expansiunea paralelă de-a lungul câmpului magnetic. Toate aceste procese fizice sunt esențiale în 
studiul microstructurii și dinamicii jeturilor de plasmă din teaca magnetică care interacționează cu magnetopauza 
și, ca urmare, simularea de față reprezintă un test de referință adecvat pentru noul cod PIC-3D. 
 Mai jos am reprodus parțial rezultatele incluse în figura 3 din Voitcu și Echim (2017), graficele (a) și (b), 
respectiv în figura 4, graficul (a). Am reprezentat grafic variația spațială a câmpului electric self-consistent în 
direcția Ox, la momentul interacției cu discontinuitatea, respectiv structura straturilor de sarcină electrică la 
frontierele jetului de plasmă. Și de această dată, se poate observa că noile rezultatele obținute sunt asemănătoare 
cu cele publicate anterior. Într-adevăr, în urma interacției cu bariera magnetică, regiunea frontală a jetului de 
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plasmă, localizată în interiorul discontinuității, prezintă o polaritate opusă în raport cu regiunea aflată în zona de 
injecție. Această structură complexă a straturilor de sarcină electrică de la frontierele jetului de plasmă, 
determină formarea unui câmp electric longitudinal care își schimbă semnul de-a lungul axei Oy. În consecință, 
via driftul de ordin zero, jetul de plasmă este scindat în cele două fluxuri antiparalele care se extind simetric de-a 
lungul ambelor sensuri ale axei Oy. 
 

 
Câmpul electric longitudinal în planul xOy (stânga) și yOz (mijloc), respectiv densitatea netă de sarcină 
electrică în planul xOy (dreapta), la momentul de timp t=1.5TLi. Câmpul electric este normat la valoarea 
câmpului Schmidt din zona de injecție, iar densitatea de sarcină la cea inițială. Pentru comparație, vezi figurile 
3a-b și 4a din Voitcu și Echim, 2017. 
 
 Rezultatele obținute folosind noul cod PIC-3D sunt asemănătoare cu cele anterioare și susțin analizele și 
concluziile publicate de Voitcu și Echim (2017). Cu toate acestea, există o serie de diferențe care pot fi sesizate 
la o examinare mai atentă a celor două seturi de rezultate. Spre exemplu, în cazul densității electronilor, 
observăm formarea a două structuri filamentare rarefiate în regiunea posterioară a jetului de plasmă, în y=90, 
respectiv y=150, care nu există în simularea anterioară. Prezența acestor două filamente se reflectă și în 
microstructura straturilor de sarcină electrică de la frontiera posterioară a jetului de plasmă, însă impactul asupra 
câmpului electric de polarizare longitudinal este nesemnificativ. Acest aspect reiese și din graficele vitezei de 
deflexie tangențială pentru care diferențele dintre cele două simulări sunt, de asemenea, nesemnificative. De 
menționat că atât modelul PIC, cât și algoritmul corespunzător implementat în noul cod de simulare, sunt 
identice cu cele folosite de Voitcu și Echim (2017). Singura deosebire fizică dintre cele două coduri numerice 
este legată de inițializarea vitezelor particulelor. 
 Funcția de distribuție după viteze a particulelor simulate este o Maxwelliană deplasată, 𝑓! 𝑣 , 
caracterizată de viteza de masă 𝑈 și viteza termică 𝑉! = 2𝑘𝑇/𝑚. Vitezele inițiale ale electronilor și ionilor 
sunt distribuite consistent cu Maxwelliana corespunzătoare speciei respective. În acest scop, noul cod de 
simulare folosește un generator de numere aleatoare cu distribuție normală (Leemis și Park, 2006): 

𝑣 = 𝜁 𝑈,𝑉!/ 2 ⟹ 𝑓! 𝑣 ≡ 𝑓! 𝑣  

unde componentele lui 𝜁 sunt numere aleatoare distribuite normal cu media 𝑈 și deviația standard 𝑉!/ 2. Astfel, 
funcția de distribuție după viteze inițială, 𝑓! 𝑣 , este tocmai Maxwelliana deplasată 𝑓! 𝑣 . 
 În schimb, în versiunea adaptată a codului TRISTAN folosită de Voitcu și Echim (2017), inițializarea 
Maxwelliană a vitezelor particulelor se face indirect, prin intermediul unui generator de numere aleatoare cu 
distribuție uniformă: 

𝑣 = 𝑈 + 𝑉! 2 𝜉! + 𝜉! + 𝜉! − 1.5 ∙ 𝑣/𝑣 ⟹ 𝑓! 𝑣 ≈ 𝑓! 𝑣  

unde componentele lui 𝜉!, 𝜉!, 𝜉! sunt numere aleatoare distribuite uniform în intervalul 0, 1 . Astfel, funcția de 
distribuție după viteze inițială din acest caz, 𝑓! 𝑣 , nu mai este riguros Maxwelliana deplasată 𝑓! 𝑣 , ci o 
aproximație a acesteia, cu aceeași medie și deviație standard, însă cu o formă ușor diferită. 
 
Au fost alese patru configurații de simulare și implementate pentru a studia interacțiunea jeturilor de plasmă de 
viteză mare localizate cu discontinuități magnetice. Configurațiile au fost selectate special pentru a fi depăși 
limitările fizice ale studiilor anterioare pe această temă[5] [3] [4] și pentru a avansa în înțelegerea masei, 
impulsului și transferului de energie la interfața dintre vântul solar și magnetosferele planetare. Iată cele patru 
configurații: 
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• A - Jet de plasmă în vid interacționând cu o discontinuitate tangențială prescris cu forfecare magnetică 
caracterizat de: 

• A1 - un gradient de câmp magnetic diferit de zero; 
• A2 - mărime constantă a câmpului magnetic. 

• B - Jet de plasmă în fundal în interacțiune cu un câmp magnetic transvers uniform. 
• C - Jet de plasmă în fundal în interacțiune discontinuitate tangențiala auto-consistentă. 

Configurațiile A1 și A2 au fost selectate pentru a studia efectele produse de rotația câmp magnetic din fundal 
asupra dinamicii jeturilor de plasmă care circulă în vid peste o discontinuitate tangențială prescrisă. Configurarea 
B va fi utilizată pentru a investiga interacțiunea între o populație de plasmă de fond și jeturi de plasma de viteza 
mare se deplasează printr-un câmp magnetic transvers uniform. În ultima configurație (C), considerăm 
interacțiunea simultană a jeturilor de plasmă de mare viteză cu discontinuitatea tangențială auto-consistentă și 
mediu plasma din fundal. 

Pentru paralelizarea folosind tehnologia MPI s-a făcut o analiză în urma căreia a fost ales pentru implementare 
un model paralel Coordonator/Lucrător modificat. Conform acestui model, un proces Coordonator (engl. 
Manager) are sarcina de a distribui calculele mai multor procese de tip Lucrător (engl. Worker)  și de a colecta 
rezultatele de la lucrători. Procesul Coordonator (identificat ca Procesul 0 în figurile ) execută și sarcina unui 
proces Lucrător (Procesele 1..n). 

 
Algoritmul secvenței de inițializare a calculului paralele în versiunea MPI	

Implementarea este realizată în C++. Codul executat de procesul Coordonator și cel executat de procesele de 
tip Lucrător, este comun discriminarea făcându-se pe baza unui identificator de proces (”rank”) în cadrul MPI. În 
figuri, părțile nu au corespondent pe partea dreaptă reprezintă procese inerent secvențiale. 
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Algoritmul buclei de simulare (executat după algoritmul de inițializare)	
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În figurile de mai sus,  pe partea stângă este prezentat ce execută procesul Coordonator, iar pe dreapta procesele 
Lucrător. Comunicările dintre procese sunt figurate prin săgeți cu lățime mare, iar sibarierele de sincronizare 
sunt figurate prin pătratele roșcate cu conținutul „Sincronizare”. La întâlnirea unei sincronizări toate procesele 
așteaptă ca celelelte să ajungă cu execuția în același punct. 
 

Lansarea aplicației se poate face direct din linia de comandă sau folosind scriptul doSim.sh. Lansarea din 
linia de comandă se face cu comanda mpirun. Această comandă acceptă parametrii dați în tabelul 

 
Parametru	 Descriere	
-n Numărul	de	procese/fire	mpi.		

Dacă	se	folosește	1,	execuția	este	pur	secvențială.	
Pentru	 n	 >	 1	 există	 un	 proces	 coordonator	 (care	 este	 și	 lucrător),	 iar	 restul	 sunt	
lucrători	și	procesele	comunică	date	între	ele.	

./pic3DMPI Numele	programului	paralelizat	
-c Numele	fișierului	de	configurare	
-t Tipul	simulării	(valoare	între	1	și	4)	
-s Numărul	de	iterații	între	salvările	fișierelor	pentru	curenți,	câmpuri	și	particule	
-y Dacă	rularea	începe	de	la	iterația	1	(nu	e	reluare	de	la	un	pas	salvat)	
-r Pasul	de	reluare	

Este	un	șir	de	caractere	care	trebuie	scris	între	apostroafe.	
De	exemplu,	pentru	pasul		reluarea	de	la	ultimul	pas	valid,	d.e.	12800	sunt	necesare	
în	 directorul	 de	 rulării	 reluate	 fișierele:	 flds/flds_12800.d, 
prtl/prtl_12800.d	,	iar	parametrul	va	avea	valoarea	
'12800' 

-d Numele	subdirectorului	(față	de	directorul	curent)	de	unde	se	face	reluarea.	
Reluarea	se	va	face	în	acest	director.	

-d Nivelul	de	jurnalizare	(folosit	la	depanarea	programului,	altfel	se	folosește	0)	
Exemplu: 
mpirun -n 12 -c input1_RUN002.txt -t 1 -s 500 -y -l 0 
 
Pentru comoditate și validarea parametrilor de rulare  am creat scriptul doSim.sh care execută comanda 

mpirun după validarea parametrilor și redirectează ce scrie programul în ieșirea standard într-un fișier cu numele 
de forma execLog_numTreads_now.txt, unde numTreads reprezintă numărul de procese MPI din rulare, iar now  
reprezintă momentul curent de forma aallzz_hhmmss, cu semnificația explicată anterior. Astfel se păstrează 
informațiile  privitoare la performanțele de execuție. 

Programul afișează la ieșirea standard: 
- la începutul simulării 

o parametrii de simulare pentru fiecare proces 
o distribuția sarcinii de lucru (gama de particule din total alocate procesului) 

- pe parcursul simulării, la fiecare 5% progres timpul de execuție 
- la sfârșitul simulării, timpul total și memoria utilizată. 

La fiecare execuție, se creează un director nou dependent de momentul de timp curent, de forma aa-ll-
zz_hhhmmmsssnnt, unde aa=ultimele două cifre ale anului, mm=numărul lunii curente, zz=numărul zilei din 
lună, hh=ora curentă, mm=minutul curent, ss=secunda curentă, nn=numărul de procese MPI. Spre exemplu, 20-
11-06_090324s20t este directorul creat pentru rularea din 20 noiembrie 2020, ora 9, 3 min și 24 sec folosind 
20 procese MPI. Directorul conține subdirectoarele crnt, flds și prtl, unde se salvează fișierele care conține 
datele despre curenți, câmpuri și, respectiv, particule. Numele fișierelor sunt de forma crnt_ss..s.d pentru 
curenți, flds_ss..s.d pentru câmpuri, respectiv prtl_ss..s.d pentru particule. Partea variabilă ss..s din denumiri 
reprezintă numărul pasului de salvare. Salvările se fac la pașii specificați în linia de comandă. 
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Activitatea 1-4-1 Testarea, validarea și evaluarea produsului software PIC-3D în condiții relevante de 
funcționare 
 
 În vederea evidențierii diferențelor dintre distribuțiile inițiale, 𝑓! 𝑣  și 𝑓! 𝑣 , am simulat cele două 
proceduri de inițializare folosind generatorul de numere aleatoare implementat în limbajul de programare Matlab 
R2014b. Astfel, am aplicat ecuațiile de mai sus pentru a genera un test cu 106 eșantioane distribuite normal cu 
media 0 și deviația standard 1. Rezultatele obținute sunt prezentate în figura de mai jos. Graficul din stânga 
prezintă histograma uneia dintre cele trei componente carteziene ale vitezei, normată la viteza termică, pentru 
noul cod PIC-3D (cu albastru), respectiv pentru codul TRISTAN adaptat (cu roșu); cu verde am reprezentat 
diferența dintre cele două histograme. Liniile verticale albastre sunt trasate în ±0.52𝑉! ,±1.70𝑉!. Graficul din 

dreapta prezintă histograma modulului vitezei, 𝑣 = 𝑣!! + 𝑣!! + 𝑣!!, cu aceeași semnificație a culorilor ca mai 

înainte. 
 

 
Histograma componentei vx a vitezei (stânga), respectiv modulului vitezei (dreapta), pentru 106 particule 
distribuite aleator, în conformitate cu cele două proceduri descrise mai sus. Vitezele sunt normate la viteza 
termică, iar diferențele dintre cele două distribuții sunt reprezentate cu verde.   
 
 Se observă cu ușurință că cele două distribuții nu sunt riguros identice. Mai exact, 𝑓! < 𝑓! pentru 
𝑣/𝑉! ∈ 0, 1 ∪ 2, 4 , în timp ce pentru intervalul 𝑣/𝑉! ∈ 1, 2 , 𝑓! > 𝑓!. Altfel spus, în TRISTAN, raportat la 
noul cod PIC-3D, avem un deficit de particule de energie joasă și înaltă, respectiv un exces de particule de 
energie medie. Cantitativ, deficitul în zona de energii joase este de 2.61% din numărul total de particule, iar în 
zona de energii înalte de 1.43%, în timp ce excesul din zona de energii medii este de 4.04%. Per total, 
aproximativ	8%	din	particule	cuantifică	diferența	dintre	cele	două	distribuții	inițiale.		
	 În	 urma	 testării	 efectuate	 în	 cadrul	 etapei	 curente,	 am	 obținut	 rezultate	 satisfăcătoare	 cu	 privire	 la	
acuratețea	 fizică	 a	 codului	 de	 simulare	 PIC-3D	 dezvoltat	 în	 proiectul	 VESS.	 Astfel,	 atât	 modelul	 PIC,	 cât	 și	
algoritmul	corespunzător	acestuia,	au	fost	implementate	corect	în	codul	de	simulare	și	produc	o	soluție	validă	
pentru	 problema	 interacției	 unui	 jet	 de	 plasmă	 nepenetrant	 cu	 o	 discontinuitate	 magnetică	 abruptă.	 În	
continuare,	 în	 cadrul	 etapei	 viitoare	 a	 proiectului,	 vom	 continua	 testarea	 și	 validarea	 codului	 de	 simulare	
pentru	alte	probleme-test	de	referință.	
	
S-au efectuat serii de rulări pentru simulările de tipul A și B. Simulările de tipul A și B s-au realizat cu 85737500 
perechi ion-electron și 1 milion de celule. Creșterile de viteză sunt prezentate în Table 1și Table 2. 
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# procese 2 8 16 32 64 
Speedup 1.19 1.5 2.41 3.53 5.68 

Table 1. Media creșterii de viteză pentru o simulare de tipul A 

# procese 2 4 8 16 32 64 

Speedup 1.52 2.73 3.54 5.35 6 6.2 
Table 2. Media creșterii de viteză pentru o simulare de tipul B 

Mai jos arătăm evoluția timpului de execuție pentru simulările de tipul A și B. Pe axa orizontală este reprezentat 
numărul de procese, iar pe cea verticală este timpul în secunde. 

 
Evoluția timpului de simulare cu numărul de procese pentru o simulare de tipul A. 

 

 

0	

1000	

2000	

3000	

4000	

5000	

6000	

7000	

8000	

1	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55	 60	 65	 70	 75	 80	 85	 90	 95	100	

se
cu

nd
e 

numărul iterației 

Evoluția timpului se simulare 

1t	 2t	 8t	 16t	 32t	 64t	

0	
1000	
2000	
3000	
4000	
5000	
6000	
7000	
8000	
9000	

1	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55	 60	 65	 70	 75	 80	 85	 90	 95	100	

se
cu

nd
e 

numărul iterației 

Evoluția timpului de simulare 

1t	 2t	 4t	 8t	 16t	 32t	 64t	



 8 

Evoluția timpului de simulare cu numărul de procese pentru o simulare de tipul B. 

 
Creșterile de viteză nu sunt foarte mari din cauză faptului că numărul de particule din simulare este destul de 
mic. La creșterea de n ori a numărului de particule din simulare factorul mediu de creștere a timpului de execuție 
este mult mai mic. Cazul de referință folosește în simulare un număr de 10974400 particule 
 
Activitatea 1-4-2 Paralelizarea și optimizarea codului pentru implementarea formalismului Boltzmann-Einstein 
utilizând protocolul open MPI.   
 
În primă fază, în cadrul acesei activități am considerat testarea unui integrator temporal pentru ecuația 
Boltzmann de tip semi-implicit, cunoscut sub numele de IMEX-SSP3(4,3,3). Validarea acestei scheme a fost 
făcută în cadrul extrem furnizat de problema propagării undelor de șoc în sisteme 1D sau 2D.  
 

(a) (b) 
Fig. 1: Studiul propagării undelor de șoc unidimensionale (a) și bidimensionale (b) în contextul problemei 
Riemann. Rezultatele sunt obținute folosind schema MP9 pentru advecție și schema IMEX-SSP3(4,3,3) 
pentru evoluția temporală. 
 
Cu ajutorul schemei IMEX-SSP3(4,3,3), pasul de timp δt întrebuințat în simulări poate fi semnificativ mai mare 
decât timpul de relaxare τ, permițând reducerea timpilor de simulare cu câteva ordine de mărime. În Fig. 1 (a) și 
(b), simulările cu  δt = 10-3și δt = 5x10-4întrebuințează pași de timp de 100, respectiv de 50 de ori mai mare decât 
timpul de relaxare τ = 10-5. Rezultatele au fost publicate în lucrarea  
 
 
Activitatea 1-4-3 Testarea și evaluarea produsului hardware de tip FPGA în condiții relevante de funcționare 
 
Au fost efectuate teste cu modulul FPGA dedicat analizei de nestationaritate. A fost implementata o modificare 
la nivel conceptual care să consolideze metodica de analiză. A fost conceput si realizat modulul FPGA pentru 
detectorul de discontinuități.  A fost redefinit kernelul matematic pentru evaluarea unei măsuri cantitative pentru 
nestaționaritatea unei serii temporale. Pentru calularea unei măsuri locală a nestaționarității asociată momentului 
de timp τk, notată LSM(τk), calculăm valoarea medie a variabilei A, notată  <A>(τk), folosind toate eșantioanele 
ferestrei de lărgime ΔW centrată în momentul τk,. Apoi calculăm o serie de medii parțiale <Aleft>i pentru 
subseturi de eșantioane de date cu lungimi crescătoare li = l1, l2, l3 … lL. Aceste seturi vor servi la calcularea 
seriilor δi, definite ca mai jos:  

δi = <A> - <Aleft>i 

Un semnal este considerat staționar dacă δi converge spre zero (Pagel and Balogh, 2001). Procedura a fost 
testată cu softul INA și implementată ca atare in FPGA (v. exemplul din figura P1). In abordarea de mai sus  
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mediile parțiale sunt calculate de la stânga la dreapta, adică în ordinea cronoogică a achiziției. Din punctul de 
vedere al analizei de semnal această abordare introduce o limitare semnificativă.  O structură nestaționară (e.g. o 
discontinuitate ca cea ilustrată in figura P1) produce diferențe între valorile <A>  și <Aleft>i doar dacă aeastă 
structură este localizată în vecinătatea marginii din stînga. (de inceput) a semnalului analizat. Dacă o astfel de 
structură este localizată în vecinătatea din dreapta a ferestrei de analiză, diferențele vor fi mult mai mic, iar testul 
de staționaritate ar putea să nu identifice caracterul nestaționar al semnalului.  

	 	

Figura P1. Testul de nestationarite aplicat pe un set de date sintetice prezentând o discontinuitate (panelul de 
sus). Coloana din stânga prezintă resultatului în sens direct (δi in cyan, δj in magenta), coloana din dreapta 
prezintă rezultatulul testului aplicat în dublu sens. 

 

 
Figura P2. Teste ale analizorului de nestaționaritate cu tehnologia FPGA Artix XC7A100T-CSG324.   Au fost 
utilizate trei clase de semnale sintetice (X, Y, Z, panelele de sus) pentru doua lărgimi ale ferestrei de analiză, 
ΔW=100 (panelul de mijloc), ΔW=200 (panelul de jos) eșantioane. 

Această inconsistență este înlăturată dacă metodica descrisă mai sus este aplicată în dublu sens: în sens direct, de 
la stînga la dreapta, respective în sens invers, de la dreapta la stînga. Seria de medii parțial obținute în urma 
aplicării în sens invers va furniza media  <Aright>j folosită pentru a calcula δj, definite ca: 

δj = <A> - <Aright>j  

Introducem o măsură cantitativă a măsurii locale a staționarității, LSM(τk), definită ca mai jos: 

𝐿𝑆𝑀 𝜏! =
𝑠𝑢𝑚(𝑎𝑏𝑠(𝛿!))  +  𝑠𝑢𝑚(𝑎𝑏𝑠(𝛿!))

2
 



 10 

Metoda este aplicată prin deplasarea succesivă a festrei ΔW  punct cu punct si recalcularea la fiecare localizare a 
ferestrei a valorii , LSM(τk+1). Rezultatele unui test sunt illustrate in figura P1. Pentru o fereastră ΔW de lungime L 
= 100 eșantioane. 

Solutia FPGA este construită în contextul High-Level Synthesis (HLS)  ce permite descrierea funcționalităților 
FPGA folosind limbaje de programare clasice, e.g. C++.  Schema bloc a fost prezentată în raportul precedent, și 
a fost testate cu Xilinx Vivado HLS 2019.1. Testele au constat în calcularea parametrului LSM pentru diferite 
clase de semnale sintetice caracterizate de prezența unor structure nestaționare ca cele prezentate în figura P2. 
 
A fost finalizat designul conceptual pentru analizorul de discontinuități, după ideile propuse de C. Munteanu 
(2017 si Faza program Nucleu, 2017). Schema bloc a analizorului in tehnologie FPGA este prezentată mai jos. 
 

 

 
Schema bloc a analizorului de discontinuități în tehnologie FPGA. 

 
Primele teste cu analizorul de discontinuități sunt în curs de derulare. 
 
 
 
 
Activitatea 1-4-4 Transfer de cunoștințe și know-how în domeniul analizei digitale a semnalelor – aspecte 
software și hardware 
 
 
Au avut loc numeroase interactii bilaterale intre colectivele partenerilor implicati. Rezultatul acestor sesiuni (in 
marea lo majoritate, sesiuni online) a fost un transfer bi-diretional de cunostinte si know how care care un impact 
pozitiv asupra planului comun de cercetare intre cele trei institutii de cercetare implicate:Institutul de Stiinte 
Spatiale, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca si Universitatea Dunarea de Jos din Galati. 
 
In domeniul software au fost abordate următoarele tematici: 

• Metode de analiză a nestaționarității 
• Metode de analiză a discontinuităților in semnal 
• Metode de programare eficientă  
• Metodici de paralelizare si high-performance computing 
• Metodici de data mining  
• Metodici de vizualizare a datelor satelitare 
• Metodici de analiza a proprietatilor semnalelor turbulente 

 
Toate aceste schimburi mutuale au ocazionat transfer eficient de cunoștiințe științifice ce a contribuit la atingerea 
obiectivelor științifice discutate în celelalte secțiuni ale prezentului raport. 
 
 
Activitatea 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 
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Scopul acestei activitati a fost realizarea unei baze de date cu proprietățile fizice, spectrale și spectrofotometrice 
ale corpurilor din Sistemului Solar catalogate ca Virtual Impactori și detectabile de misiunea Euclid: asteroizi 
din apropierea orbitei Pământului (incluzand asteroizi potențial periculoși pentru planeta Pământ – catalogati ca 
potentially hazardous object).   
Baza finală de date cu proprietățile corpurilor din Sistemul Solar catalogate ca Virtuali Impactori și documentați 
este publica via Virtual-Observatory and CDS – Strasbourg: 
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=J/A+A/627/A124Raportare_P1_2020.docx 
 
 
Activitatea 1-5-3 Determinarea parametrilor fizici caracteristici componentei de Materie Obscură (Dark Matter) 
din Univers detectabili de misiunea Euclid 
 
Scopul acestei activitati a fost 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, construit pentru analiza spatiului parametrilor cosmologici si determinarea unor intervale de excluziune 
sau constrangeri asupra acestor parametri, cu scopul de a valida diverse modele cosmologice. 
Am obtinut seturi de date independente cunoscand distributiile apriori de probabilitate ale parametrilor 
cosmologici de de interes utilizand masuratorile cosmologice si astrofizice existente.  
A fost dezvoltat un pachet de progrme in Fortran90 si Python pentru analiza Monte Carlo a diverselor seturi de 
date precum si pentru plotarea rezultatelor.  
Codul a fost rulat pe clustere de calcul distribuit pentru o viteza mai mare de calcul si precizie imbunatatita.  
Seturile de date experimentale utilizate au fost:  

• Masuratori ale anizotropiei radiatiei cosmice de fond obtinute de misiunile spatiale  cele obtinute de 
misiunile spatiale WMAP si Planck;   

• Masuratori ale anizotropiei radiatiei cosmice de fond obtinute  de observatoarele SPT (South  Pole 
Telescope), BICEP si KECK;  

• Masuratori ale oscilatiilor acustice ale barionilor obtinute de experimentele SDSS si BOSS; Masuratori 
ale lensingului gravitational obtinute de Planck si CFHTLENS;  

• Masuratori de Supernovae 1A obtinute de Array Supern va Cosmology Project, SDSS, CFHTLENS, 
WiggleZ Dark Energy Survey, etc. P; Simulari numerice in configuratiile misiunilor DES si Euclid; 
 
 

Am dezvoltat deasemeni un formalism care ne permite studiul proceselor in care se produc fermioni 
masivi si bosoni Z. In cazul generarii din vid a tripletului electron-positron si boson Z am obtinut 
expresiile analitice pentru amplitudinile de tranzitie si probabilitati. Am studiat graphic dependenta 
probabilitatii  de parametrul Hubble iar rezultaele  arata ca procesul de producecre de bosoni Z si 
fermioni masivi este posibil doar in campuri gravitationale tari. Acest studiu este fundamental si bune 
bazele dezvoltarii unei teorii electro-slabe intr-un univers aflat in expansiune care poate explica 
productia de bosoni masivi si fermioni masivi in universul timpuriu. Amplitudinea de tranzitie pentru 
procesul de productie a tripletului electron, positron si boson Z din vid intr-o geometrie de Sitter este: 
 

 
 
Activitatea 1-5-4 Analiza de corelație a variabilității ionosferice și caracteristicile jeturilor super-rapide 
detectate de misiunea ESA Cluster în teaca magnetică a Pământului 

 
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.  Parametrii analizați sunt: densitatea, cele trei componente ale vitezei 
jetului: vx, vy si vz, cele trei componente ale campului magnetic Bx, By, Bz, temperaturile paralela si 
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perpendiculara a ionilor, presiunea dinamica a jetului, pdyn, paremetrul beta si viteza totala a jetului, distantele 
totala si axiala. Figura P4 arata distributia statistica a unor parametri considerati ca descriptivi pentru jeturi 
pentru 2007 si 2008. Sunt considerate parametrii jeturilor la momentul la care presunea dinamica atinge maximul 
(dat fiindca identificarea jeturilor s-a bazat pe variatia presiunii). Paremetrii vantului solar care au fost luati in 
consideratie sunt campul magnetic solar, viteza si presiunea dinamica ale vantului solar, unghiul de con (Bx/B).  
Nu se observă diferente semnificative între distributiile pentru cei doi ani.  

 
Figura P4. Distributia statistica a unor parametri selectati ai jeturilor: presiunea dinamica, pdyn, densitatea, 

cele trei componente ale vitezei, vx, vy si vz, campul magnetic total si paametrul beta al plasmei.  
 
Figura P5 arata dependenta maximului parametrilor jeturilor funcție de o serie de parametri asociati vantului 

solar, campul magnetic Bz si presiunea dinamica a vantului solar, pSW. Polaritatea câmpului magnetic 
interplanetar pare a se transmite in polaritatea jetului, ceea ce ar putea sugera o posibila cauza/sursa a jetului 
asociata vantului solar. Se observa o tendinta de replicare a  presiunii vantului solar in presiunea jetului in sensul 
ca valori mari ale presiunii jetului sunt asociate, pentru ambii ani, cu valori mari ale presiunii vantului solar. 
Analiza a fost efectuată și pentru anul 2008 (inclusă în raportul extins).  
 
Figura P6 arata distributia vitezelor jeturilor in functie de pozitia la care se afla acestea (Y) si corespondenta cu 
unghiul de con (CA), pentru observțiile Cluster din 2007 și 2008. Se observa in ambii ani faptul ca vy variaza 
oarecum liniar cu Y. Intr-o masura mult mai mica acelasi lucru se observa si pentru vz (valori predominant 
negative si mari pentru Y negativ, valori mai mici pentru Y pozitiv). Nu se observa vreo preferinta pentru 
unghiul de con in nici una dintre reprezentari.  
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Figura P5. Variatia parametrilor jeturilor atunci cand acestea ating maximul, in functie de campul magnetic 

(BSW) si de presiunea dinamica (pSW) ale vantului solar pentru 2007 
 

 
Figura P6.  Variatia componentelor vitezelor jeturilor in functie de unghiul de con (Bx/B) si de pozitia  

maximului jetului in 2007 si 2008 
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Figura P7 prezintă viteza jeturilor și rtendița acesteia de a scădea cu distanța față de magnetopauză (scaderea lui 
R). Jeturile cu viteze mari au si un parametru β mai mare, iar pentru 207 se observa o ordonare clara a jeturior cu 
viteze mari si beta mare la distante mari (sau o scadere a vitezeui si a lui beta odata cu apropierea de 
magnetopauza). Proprietăți simlare sunt observate și pentru componenta vy.  

 
Figura P7 Variatia vitezelor axiale, vx si vy, cu distanta la care se afla jeturile la atingerea maxmului fata de 

centrul Pamantului si parametru beta al plasmei.  
 
Au fost investigate trei posibilitati de calcul a proiecției ionosferice a jetului: 1) calcularea punctului de 

contact al jetului cu magnetopauza  si proiectia simpla a acestuia de-a lungul unei linii de camp magnetic, 
pastrand coordonatele magnetice, 2) folosirea  pachetului PyGeopack, care urmareste linia de camp pana la sol 
sau pana la altitudinea de 100 km pornind de la un set de coordonate in diferite sisteme de referinta (GSE, GSM, 
etc..) si a modelului Tsyganenko (2005) pentru determinarea configuratiei liniilor de camp si 3) utilizarea unui 
program 3DView, care este o aplicatie inetractiva de vizualizare a traiectoriilor, orbitelor, a liniilor de camp 
determinate de un model in mod dinamic (http://3dview.irap.omp.eu/, figura 12).  Avantajul acestui program este 
ca se conecteaza la bazele de date AMDA  si CDAWeb si deci magnetopauza si proiectia ionosferica 
determinate astfel sunt cel mai aproape de realitate. Dezavantajul este ca programul se poate utiliza doar pentru 
evenimente individuale, si nu pentru intreg ansamblu de date, pentru care mai potrivite pare a fi metoda 2. 
Metoda 2, pe de alta parte, se bazeaza pe modele, deci proiectia poate fi diferita de cea reala.  

Figura P8 prezintă maparea folosind modelul de camp magnetic Tsyganenko a punctului de impact al jetului 
la magnetopauză, pentru toate jeturile observate în 2007, respective 2008. O parte din jeturile identificate în 
datele Cluster nu intersectează magnetopauza si deci nu contribuie la ansamblul statistic al proiecțiilor illustrate 
în figura P8, ceea ce explică de ce nuăarul proiectiilor ionosferice este cu mult mai mic decat numaărul jeturilor 
identificate. 

Una din semnăturile ionosferice presupuse a fi asociate jeturilor din teaca magnetică este o formă particulară a 
aurorei (așa numita ”throat-aurora”, Han et al, 2018)  care apare 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. In etapa aceasta ne-am concentrat pe identificarea variabilitatii ionosferice asa cum apare ea in 
datele EISCAT, tinand cont de toate experimentele realizate in lunile ian – aprilie 2007 si ian – aprilie 2008.  
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Figura P8. Proiectia ionosferica (footprint) al punctului de contact al maximului jeturilor cu magnetopauza 

determinate cu metoda 2.  
 
Pentru rețeua EISCAT au fost identificate o serie de jeturi care sunt inregistrate in periada de functionare 

EISCAT, dupa cum arata tabelul inclus în versiunea extinsăp a raporetului. Pentru fiecare dintre acestea au fost 
modelate proiectiile ionosferice, cu softul 3DView, pentru a vedea daca proiectia intra in domeniul in 
monitorizate de EISCAT. Foarte putine dintre acestea au rezultat favorabil, unul dintre ele putand fi obsrevat in 
8 aprilie 2007, pentru care traiectoria proiectata a jetului trece prin zona in monitorizata de unul dintre raderele 
EISCAT. Totusi nu exista nimic particular in rezultatele EISCAT care sa poate fi asociat cu efect al jetului in 
cauza. Pana la acest moment nici una din metodele aplicate nu a dus la identificarea unor semnaturi particulare 
ale jeturilor in datele ionosferice sau la existenta unei variabilitati asociate cu jeturile. Ramane inca intrebarea 
daca efectele optice  vazute in zonele aurorale sunt intr-adevar efectul jeturilor. Din primele rezultate, acest lucru 
nu pare posibil deoarece sunt foarte putine proiectii care cad in ovalul auroral.  
 
Activitatea 1.5.5 Teste finale  de laborator cu tehnologia FPGA 
 
 

 
Sunt in derulare teste finale cu biblioteca FPGA pentru analizorul de nestaționaritate, respectiv detectorul de 

discontinuități. Testele privind analizorul de discontinuități indică un comportament corect pentru diferite clase de 
semnale sintetice, după cum se vede în figura P3 de mai jos. 

 

 
Figura P3. Rezultate ale analizorului de discontinuități pentru trei clase de semnale, X, Y, Z și cei doi 

parametri ai analizei, DP si PHI. 
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Proiectul VESS-2 MNP 
 
1 Dezvoltarea rețelei neuronale, antrenarea și testarea rețelei neuronale care evaluează statusul 

emoțional 
Dezvoltarea rețelei neuronale, antrenarea și testarea rețelei neuronale care evaluează statusul emoțional este o 

activitate care a fost continuată și finalizată în anul curent 2020. Astfel sub-activitățile ”Arhitectura logică. 
Strategia de antrenare a rețelei neuronale” au fost inițiate și raportate în Raportul de activitate la VESS – Etapa 
2, iar în etapa curentă s-au continuat și dezvoltat în formă detaliată activitățile descrise în continuare. 

1.1. Arhitectura logică. Strategia de antrenare a rețelei neuronale 
Construirea rețelei neuronale are la bază un procedeu iterativ de antrenare-testare-validare folosind setul de 

date compus din imaginile bazei de date extinse Cohn Kanade – CK+1, în scopul determinării statusului emoțional 
din două perspective: detecția valenței emoționale (i.e. emoție pozitivă, emoție negativă) și detecția celor 7 emoții 
primare (i.e. furie, dispreț, degust, frică, fericire, tristețe, surpriză).  

În procesul de antrenare-testare-validare colecțiile de imagini adnotate cu informațiile despre statusul 
emoțional vor fi folosite ca input pentru diferitele arhitecturi de rețele neuronale stabilite ca fiind relevante în 
abordarea grupului. Mecanismul de antrenare-testare-validare respectiv funcționarea aplicației finale utilizând o 
rețeaua neuronală antrenată este prezentată în Figura 1 și respectiv Figura 2. 

 
 

Fig. 1. Procedura de antrenare/testare a rețelei neuronale 
 

 

                                                
1 Lucey, P., Cohn, J. F., Kanade, T., Saragih, J., Ambadar, Z., Matthews, I. (2010) The Extended Cohn-
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Fig. 2. Mecanismul de funcționare al aplicației utilizând rețeaua neuronală antrenată 
 
1.2. Implementarea rețelei neuronale antrenate. 
În general, sistemele automate de detectare a emoțiilor interpretează prezența și intensitatea Unităților de 

Acțiune (AU) așa cum au fost definite de către Paul Ekman, dar sistemul propus se bazează exclusiv pe detectarea 
automată a reperelor faciale din punct de vedere antropometric pentru a caracteriza mișcările musculare ale feței. 
Masca punctelor faciale antropologice (AFL -  Anthropological Face Landmarks) reprezintă o abordare originală 
a modelului de detectare a emoțiilor, fiind un nou sistem de reper facial conceput cu respectarea principiilor 
antropologice ce se bazează pe puncte staționare (i.e. pupilele (1, 2), colțurile interne (4, 5) și externe (3, 6) ale 
ochilor) și puncte nestaționare plasate pe un sistem de axe ortogonale. Din punct de vedere teoretic, masca 
punctelor faciale antropologice - AFL are 42 de puncte faciale (Figura 3), reprezentând numărul minim de puncte 
necesar pentru a modela caracteristicile mișcărilor faciale la diferite expresii faciale. 

Sunt necesare colecții mari de imagini pentru a construi sistemele automate de detectare a emoțiilor și, în 
consecință, a fost vizat setul de date Cohn-Kanade (CK +), o colecție de imagini ale feței cu peste 100 de subiecți 
care exprimă cele 7 emoții de bază (furie, dispreț, degust, frică, fericire, tristețe, surpriză) sub forma unei 
succesiuni de imagini (în general 7-15 imagini) care surprind trecerea feței de la starea neutră până la intensitatea 
maxima a emoției denumită apex. Setul de date bazat pe CK+ conține  de asemenea adnotări ale punctelor faciale, 
emoțiilor și ale unități de acțiune - AU. 
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Figura 3. Masca punctelor faciale antropologice: a) Detaliere mască conform algoritm pentru detecția punctelor faciale 
(stânga) b) Exemplu de mască suprapusă imaginii faciale (dreapta) 

 
Pentru a pune în evidență proprietățile matematice ale măștilor faciale definite  în sens 

antropometric, a fost comparată prealabil metoda propusă, cu metoda Ekman descrisă în manualul 
FACS2, utilizând colecția cu imagini de emoții CK+. A fost vizată clasificarea valenței emoționale 
utilizând același clasificator Support Vector Machine (SVM) pentru ambele metode. Rezultatele au fost 
apropiate, după cum poate fi observat în Tabelul 1, astfel că prin derularea acestui proces, au fost 
întărite și evidențiate calitățile măștilor faciale AFL utilizate în subproiectul MNP – protecție 
psihologică pentru detectarea automată a emoțiilor din imaginile video ca pas premergător dezvoltării 
rețelei neuronale. Pentru detectarea valenței emoționale și/sau a emoțiilor primare având la bază masca 
AFL, a fost  stabilită încă de la începutul proiectului dezvoltarea rețelei neuronale, care înlocuiește 
practic componenta SVM folosită cu succes pentru a demonstra conveniența AFL ca metodă de 
detectare a emoțiilor.  

Pentru îmbunătățirea performanței de detecție, o rețea neuronală cu un singur strat ascuns a fost 
construită folosind tool-box-ul de rețele neuronale MATLAB cu scopul de a detecta pentru început 
valența emoțională. Stratul de intrare al rețelei neuronale a fost conceput pentru a utiliza datele 
provenite de la un descriptor 741-dimensional care conține toate distanțele dintre cele 39 repere 
antropologice ale feței. Toate imaginile luate în considerare din setul de date CK + au fost împărțite 
aleatoriu în seturi de antrenament, testare și validare: 700 de imagini cu emoții pozitive (fericire și 

                                                
2 P. Ekman and W.V. Friesen (1978). Facial Action Coding System (FACS): A technique for the measurement of facial action. Publisher: Consulting 
Psychologists Press.  
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surpriză) și 700 de imagini cu emoții negative (furie, dispreț, dezgust, frică și tristețe) în setul de 
antrenare și alte 600 de imagini care au fost împărțite conform aceluiași criteriu în seturi de testare și 
validare. De asemenea, aceeași procedura de antrenare-testare-validare a rețelei neuronale a fost 
parcursă și în scopul detecției celor 7 emoții primare (1 - furie, 2 - dispreț, 3 - degust, 4 - frica, 5 - 
fericire, 6 - tristețe, 7 - surpriză) folosind setul de date descris anterior.  

Pe parcursul procesului de antrenare – testare – validare au fost introduse mai multe configurații ale 
stratului ascuns (i.e. 10, 100, 400, 741 neuroni) care sunt descrise în Tabelul 1. 
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Valență 
emoțională 

99.2 99.2 98.1 99.9 99.6 98.9 99.9 97.0 100 100 99.2 100 

Emoții 
primare 

94.7 90 89.4 99.9 98.3 98.7 100 99 99.7 97 94 95 

 

În continuare, în raportul de performanță a detectării automate a statusului emoțional vor fi evaluate 
modelele care folosesc configurația de rețea neuronală cu 10 neuroni pe stratul ascuns. Motivul pentru care a fost 
aleasa aceasta abordare este utilizarea unui model mai puțin complex și respectarea compromisului bias – 
variantă (en. bias-variance tradeoff) ce ia in calcul performanța de antrenare-testare-validare. 

 
2. Evaluarea și identificarea constrângerilor sistemului de identificare automată a emoțiilor 
2.1. Raport de performanță a detectării automate a statusului emoțional 

Raportul de performanță a detectării automate a statusului emoțional scoate în evidență progresul 
sistemului de detecție pe parcursul proiectului. Prin urmare, în Tabelul 2 sunt incluse rezultatele 
obținute de clasificator de-a lungul procesului de dezvoltare, după cum urmează. 

 
SVM_AFLs SVM_AUs(*) NN_AFLs_valence NN_AFLs_emotion 

87% 93% 98.1% 89.4% 

 
Tabel 2. Performanța clasificatorilor SVM_AFLs – clasificator bazat pe metodă Support Vector 

Machine utilizând masca punctelor faciale antropologice (AFL); AVM_AUs - clasificator bazat pe 
metodă Support Vector Machine utilizând unități de acțiune (AU); NN_AFLs_valence – rețea 
neuronală pentru detecția valenței emoționale utilizând masca punctelor faciale antropologice; 

NN_AFLs_emotion - rețea neuronală pentru detecția valenței emoționale utilizând masca punctelor 
faciale antropologice. (*) clasificator cu scop comparativ bazat pe metodă din literatura de specialitate. 

De asemenea, modelele NN_AFLs_valence si NN_AFLs_emotion vor fi evaluate în continuare prin 
informațiile ce reies din matricele de confuzie din Figura 4 și Figura 5.  
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Fig. 4. Matrice de confuzie a modelului NN_AFLs_valence utilizat pentru detecția 1 – emoțiilor negative și 2 

– emoțiilor pozitive. 

 
 

Fig. 5. Matrice de confuzie a modelului NN_AFLs_emotion utilizat pentru detecția emoțiilor primare (1 - 
furie, 2 - dispreț, 3 - degust, 4 - frică, 5 - fericire, 6 - tristețe, 7 - surpriză). 

 
Conform unei analize detaliate bazate pe matricea de confuzie, modelul de detectare a emoțiilor 

primare este cel mai stabil în detectarea fricii (4), a fericirii (5) și a surprizei (7). Confuzia apare mai 
ales la detectarea tristeții (6) și furiei (1), dar și uneori la dezgust (3) și dispreț (2). Luând în considerare 
faptul că apariția acesteia se întâmplă la emoțiile negative care manifestă similitudine din punct de 
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vedere teoretic (i.e. dezgust, dispreț, tristețe, furie), considerăm că un set de antrenare – testare - 
validare mai mare ar putea reduce confuzia. 

 Pentru îmbunătățirea performanței rețelei neuronale, trebuie luata în considerare creșterea și 
diversificarea setul de date și, de asemenea testarea performanței modelului cu imagini realizate în 
condiții reale - dure, cum ar fi iluminarea slabă, prezența umbrelor, ocluzia feței etc. 

Setul de date CK + a fost relevant pentru dezvoltarea modelelor de recunoaștere a emoțiilor având în 
vedere echipajul limitat căruia sistemul se adresează. În consecință, deși CK + colectează emoții 
simulate de actori, un fapt important este că CK + conține mai multe imagini ale fiecărui subiect și 
acest fapt contribuie la simularea unui echipaj limitat. 
Metodele propuse (adică versiunile NN_AFLs_valence si NN_AFLs_emotion) sunt bazate exclusiv pe 
noul sistem de reper facial conceput în conformitate cu principiile antropologice. Evaluarea a fost 
realizată comparând performanțele rețelelor neuronale pentru detecția valenței emoționale și a emoțiilor 
primare. 
 
3. Moduri de valorificare/dezvoltare ale sistemului în programele Naționale, cu ESA și la 
potențialii beneficiari 

Activitatea “Moduri de valorificare/dezvoltare ale sistemului în programele Naționale, cu ESA și la 
potențialii beneficiari” face parte din categoria Activități suport - Diseminarea pe scară largă prin 
comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor. Rezultatele activității vor fi 
raportate la finalizarea activității în 2021 într-un document unitar care va include: Lista Proiectelor 
potențiale, naționale și internaționale, care rezultă din activitatea în cadrul proiectului MNP și Foaia de 
parcurs pentru propunere de aplicații de contramăsuri la ESA vizând TRL 3-5. 

 
4. Au fost identificate metodele optime de caracterizare a dozelor de expunere la fluxuri de protoni 

similare (ca doza de expunere) celor din radiația cosmica (documentație de metoda) fiind calculat 
calculat fluxul de protoni pentru  ~ 10 GeV si este  0.9 protoni / (s x cm2),  daca presupunem ca 
acceptanta este 2πsr. Intr-un an protonii acumulati sunt: 2,8 x 107 protoni/cm2 care reprezinta ~ 2.8 x 
103 protoni/(100 µm)2. Astfel de trase pot fi detectate separat nu cu emulsia nucleara normala, ci cu 
emulsia nucleara cu granulatie fina. Emulsia nucleara cu granulatie fina este un nou gel de emulsie 
nucleara dezvoltat la Universitatea din Nagoya, cu care grupul de emulsii nucleare din ISS colaboreaza 
in mai multe experimente si este compus din particule ultrafine de AgBr cu dimensiunea cristalului de 
40 nm si are rezolutie de sub-micron. Densitatea emulsiei nucleare este ~ 2 g/cm3 si are o grosimea de 
300 µm. De la: 2,8 x 107 protoni/cm2 pe an, doza de iradiere calculata este de 0,02 Gy pentru 1 cm2 de 
emulsie nucleara la 5.6 x 106 MeV/an. 

A fost realizata caracterizarea dozimetrica a fluxurilor de protoni accesibile la IFIN-HH 
(de ex acceleratorul de 3 MV TandetronTM care face parte din complexul de acceleratori tandem alaturi 
de instalatia de 1 MV si 9 MV si Ciclotronul TR19 de 19 MeV) cu ajutorul carora se pot obtine 
campuri de radiatii similare cu cele produse de radiatia cosmica. Acceleratorul a fost adaptata 
pentru a permite efectuarea experimentelor ce implica iradierea de culturi celulare. Astfel in interiorul 
camerei de reactie, a fost montat pe goniometrul existent o folie din Au cu grosimea de 6.7 µm, ce are 
rolul de a uniformiza lateral fasciculul de ioni si totodata de a scadea fluxul de particule ce ajung pe 
probele iradiate si implicit debitul de doza pana la valori de ordinul zecilor de cGy/min. Extragerea 
fasciculului de ioni in aer s-a facut printr-o membrana de nitrura de siliciu cu grosimea de 1 µm si 
suprafata de 1 cm2. In vederea verificarii uniformitatii profilului transversal al fasciculului au fost 
folosite filme radiocromice de tipul Gafchromic HD-V2, observandu-se ca diametrul util este de ~ 6 
mm, cu o unifomitate mai buna de 90%. Pentru realizarea dozimetriei inainte de iradierea propriu-zisa 
a culturilor celulare se poate utiliza o camera de ionizare PTW Markus model 34045, impreuna cu un 
detector de particule incarcate, pozitionat la un unghi de 165°, astfel incat sa numere protonii 
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retroimprastiati pe foita din Au, acesta servind totodata drept monitor in timp real al dozei livrate. O a 
treia metoda de verificare a dozei consta in determinarea numarului de particule prin expunerea la 
fasciculul de ioni a unor detectori de urme din polialil diglicol carbonat (PADC), similari cu CR-39 
[16]. Dupa expunere acesti detectori plastici necesita developare in solutie de NaOH, acest proces 
putand dura pana la cateva ore. In figura sunt prezentate curbele de supravietuire ale celulelor V79 
iradiate cu doze cuprinse in intervalul 1-5 Gy. Curbele au fost fitate utilizand un model patratic linear: 
SF= exp (-αD – βD2) unde SF reprezinat fractia de supravietuire,  D este doza in Gy, iar α si β sunt 
coeficientii linear si, respectiv patratic. Parametrii determinati pentru fiecare linie celulara sunt 
prezentati in Tabel. 

 
 

 

 
Fractiile de supravietuire ale celulelor V79  iradiate cu doze cuprinse in intervalul 0-5 Gy 

 
Valorile α sunt 0.18 pentru celulele iradiate la 3 MeV Tandetron, 0.23 pentru cele iradiate la 19 MeV Ciclotron 
si 0.22 pentru celulele iradiate cu raze X, folosite ca referinta. Valorile β au valori mai scazute, de 0.03, 0.056 si, 
respectiv, 0.0005. Valorile α/β au fost calculate pentru ambele fascicule de protoni obtinandu-se valoare 6 pentru 
3 MeV si 4.1 pentru 19 MeV.  
D50 (doza la care supravietuiesc 50% dintre celule) este prezentata in Tabel si are urmatoarele valori: 2,63 Gy 
pentru celulele iradiate la 3 MeV, 2.00 Gy pentru celulel iradiate la 19 MeV si 3.1 Gy pentru celulele iradiate cu 
raze X. Valoare pentru celulele V79 este comparabila cu rezultatele obtinute in literatura pentru protoni cu 
energie joasa ((7.7 keV/µm and/or 11.0 keV/µm). 
 

V79 α ± sd (Gy-1) β ± sd (Gy-2) D50 (Gy) RBE α/β LET 

3 MV 0.18 ± 0.024 0.03 ± 0.010 2.63 1.23 6   

19 MV  0.23 ± 0.002 0.056 ± 0.001 2.00 1.55 4.1   

X ray 0.22 ± 0.005 0.0005 ± 0.002 3.1 1.00 -   
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Coeficientii de fitare (α and β) a ecuatiei linear-patratice si D50 
 

S-a realizat de asemenea o documentatie privind efectele biologice ale fluxurilor de protoni 
accesibile la IFIN-HH, obiectivele urmatoare fiind continuarea iradierilor la acceleratorul de la IFIN-
HH si evaluarea efectelor biologice ale fluxurilor de protoni asupra culturilor celulare in vitro. 

 
5. În cadrul acestei etape de lucru, cea de-a 3-a a proiectului Metode neinvazive de protecţie a 

persoanelor cu profesii de risc vital ridicat – 18PCCDI/2018, a fost fabricat şi testat dispozitivul de 

detecţie a radiaţiei nucleare folosind o structură fotovoltaică cu heterojoncţiune de tip ZnSe/CdTe, în 

configuraţie „superstrat”. Dispozitivul fotovoltaic a fost obţinut prin pulverizare catodică în regim de 

radio-frecvenţă asistată de plasmă (depunere magnetron) şi prin evaporare termică, în condiţii similare 

cu cele prezentate în cadrul etapei a 2-a. Configuraţia experimentală a dispozitivului de detecţie a 

radiaţiei nucleare a constat din structura fotovoltaică, scintilatorii anorganici YAG şi YAP şi două surse 

radioactive, Cs-137 şi Cs-60, a căror activitate este de ordinul kBq. În alegerea celor doi scintilatori s-a 

ţinut cont de faptul că maximele lor de absorbţie se regăsesc la aproximativ aceeaşi valoare cu 

lungimea de undă de prag, a filmului de ZnSe respectiv 460 nm, corespunzand unei benzi interzise de 

2.69 eV. În cadrul prezentului proiect, datorită principiului de funcţionare specific al unui fotoelement, 

dispozitivul propus poate detecta in special radiatie gamma. 

Pentru a evalua răspunsul elementului fotosensibil la acţiunea celor două surse de radiaţii ionizante 

a fost analizat comportamentul electric al acestuia, prin compararea rezultatelor obţinute prin trasarea 

caracteristicilor curent-tensiune (I – V) de întuneric, la temperatura camerei, masurate inainte si dupa 

iradiere cu radiatii gamma. Astfel, a fost determinat faptul că heterojoncţiunea ZnSe/CdTe este una 

eficientă; caracteristica sa I – V fiind specifică unei diode. Atunci când au fost plasate, perpendicular pe 

suprafaţa fotoelementului cele două surse de radiaţie, s-a observat o modificare a comportamentului 

electric în sensul că răspunsul configuraţiei analizate, sticlă/ITO/ZnSe/CdTe/Cu:Au – YAG, este mai 

apropiat de cel al unui conductor. De asemenea, nu există modificări semnificative indiferent de sursa 

de radiaţii ionizante folosită. Pentru configuraţia experimentală sticlă/ITO/ZnSe/CdTe – YAP, 

comportamentul electric de tip conductor este şi mai accentuat, ceea ce indică un efect pronunţat de 

diminuare a rezistenţei şunt, cel mai probabil datorat proceselor de recombinare activate prin cresterea  

densitatii de defecte induse prin iradiere cu o localizare dominanta in heterojunctiunea de la interfata 

ZnSe/CdTe.  

Optimizarea geometriei dispozitivului de detecţie a radiaţiei nucleare a fost realizată prin alegerea 

unor dimensiuni apropiate pentru sursele Cs-137 şi Co-60, pentru scintilatorii anorganici YAG şi YAP 
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şi aria activă a dispozitivului fotovoltaic, respectiv un diametru de 1 cm pentru sursele radioactive şi 

scintilatori şi 0.4 cm2 pentru fotoelement.  

Testarea dispozitivului de detecţie a radiaţiei nucleare – determinarea parametrilor specifici 

 Activitățile umane zilnice au dus, de-a lungul timpului, la modificări semnificative ale 

radioactivității mediului. Trebuie luate în calcul două componente majore care contribuie la 

radioactivitatea mediului: radioactivitatea naturală și cea artificială. Radioactivitatea artificială se 

datorează substanțelor radioactive create exclusiv în timpul activităților umane. Așadar, se impune o 

monitorizare atentă și continuă a radioactivității mediului în vederea evitării unor dezastre cu efecte de 

durată. 

 Clasificarea detectoarelor de radiații se face în primul rând după natura radiației detectate: 

fotoni, electroni, protoni, neutroni. O altă clasificare general valabilă este dată de mecanismul formării 

semnalului furnizat de detector. Semnalul acestuia poate fi sub formă de impuls sau de tipul curent 

electric. Natura semnalului furnizat dictează complexitatea componentelor auxiliare folosite la detecția 

radiației.  

In cadrul acestui proiect am proiectat și dezvoltat un sistem de detectie a radiației ionizante 

folosind dispozitive fotovoltaice. Datorită principiului de funcționare specific unui fotoelement, 

dispozitivul propus in cadrul acestui proiect poate detecta în special radiația gamma. Pentru început am 

folosit surse radioactive de tip tub – o imagine a acestora se regaseste in Figura 1. Sursele folosite 

pentru determinarea parametrilor dispozitivului de detectie sunt de tip Cs-137 și  Co-60 având o 

activitate radioactivă scazută, de ordinul kBq, schemele acestora de dezintegrare sunt date de 

urmatoarele ecuatii: 

   𝐶𝑠 137 →  𝛾 662𝐾𝑒𝑉 → 𝐵𝑎[137]    (1) 

    𝐶𝑜 60 →  𝛾 1.17𝑀𝑒𝑉  + � (1.33𝑀𝑒𝑉) → 𝑁𝑖[60]  (2) 

 

Așadar, energia radiației gama [1] este de 662keV pentru sursa de Cs-137, în timp ce radionuclidul de 

Co prezintă două energii de emisie a radiației la 1173 keV respectiv 1332 keV, numarul de fotoni 

dezintegrați pentru ambele surse, este de aproximativ 1 foton/dezintegrare.  
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Imagini ale celor două surse de radiaţii gamma folosite: Cs-137 (stânga) şi Co-60 (dreapta).

 
 

Pentru demonstrarea funcționalității dispozitivului de detecție a radiației nucleare provenite de la 

sursele radioactive de (Cs-137 si Co-60) am folosit scintilatori anorganici, cristale anorganice activate 

cu ceriu de tipul YAG şi YAP si un fotoelement de tipul sticlă/ITO/ZnSe/CdTe/Cu:Au. Alegerea 

precisă a celor doi scintilatori se datorează maximelor de absorbţie ale acestora, situate la 460 nm, 

valoare care corespunde cu lungimea de undă de prag a filmului fereastră de ZnSe [2].  

Dispozitivul fotovoltaic a fost realizat prin metodele de pulverizare catodică în regim de radio-

frecvenţă asistată de plasmă (depunere magnetron) şi evaporare termică în vid (TVE) pentru electrodul 

negativ de Cu:Au. Electrodul de faţă, anodul, a fost achiziţionat de la compania Merck sub formă de 

plachete de sticlă optica acoperite cu oxid de indiu şi staniu (ITO) transparent si conductor (8-12 

Ω ∎ şi au fost utilizate dupa spalare in acetona si apa distilata intr-o cuva cu ultrasunete. Condiţiile de 

creştere ale filmului de selenură de zinc (ZnSe) folosit ca electrod de fereastra, şi a stratului foto-activ 

de telurură de cadmiu (CdTe) au fost aceleaşi cu cele folosite în cadrul Raportul Ştiinşific al etapei a 2-

a/2019 şi se regăsesc grupate în Tabelul.  

 
Parametrii de creştere ai filmelor subţiri de ZnSe şi CdTe 
 

Substrat Putere 
[W] 

Presiune 
incinta 
[mbar] 

Timp 
depunere 

[min] 

Tsubstrat 
[0C] 

dtinta-substr 
[cm] 

ZnSe 80 4,6x10-3 60 220 9 
CdTe 80 4,6x10-3 30 220 9 

Dupa depunerea stratului de CdTe s-a aplicat un tratament termic timp de 30 minute la o temperatura 

de 3000C si o presiune de 7,4x10-4 mbar.   
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În ceea ce priveşte electrodul de spate de Cu:Au, pentru acest studiu nu s-a mai optat pentru 

depunerea simultană a componentelor, ci aceste filme de Cu şi Au au fost crescute pe rând; mai întâi 

cel de cupru (Cu), iar ulterior cel de aur (Au). Condiţiile de obţinere ale acestora sunt identice cu cele 

prezentate în etapa a 2-a a acestui proiect.  

De asemenea, analizând rezultatele electrice obţinute în cadrul acestei etape de lucru, dar şi în 

etapa anterioară am decis utilizarea unui dispozitiv fotovoltaic de tip uni-joncţiune, respectiv 

ZnSe/CdTe, şi nu unul cu dublă joncţiune – ZnS/ZnSe/CdTe. Astfel, din punct de vedere al 

comportamentului electric specific unei fotodiode existenţa unei duble joncţiuni conduce la crearea 

unor bariere de potenţial la interfeţele ZnS/ZnSe şi ZnSe/CdTe, care dacă nu sunt optimizate 

corespunzător vor împiedica colectarea eficientă a purtătorilor de sarcină la cei doi electrozi. Pe de altă 

parte, interfaţa ZnS/ZnSe ar trebui să creeze un surplus de purtători de sarcină de neechilibru, dar în 

cele mai multe cazuri apare o zonă de sarcină spaţială sărăcită deoarece intervine recombinarea 

neradiativă datorată celei de-a doua bariere de potenţial, ZnSe/CdTe [3]. Cazul ideal de funcţionare al 

unui dispozitiv cu multi-joncţiune este atunci când se creează mai multe fotodiode prin depunerea unor 

straturi subţiri cu proprietăţi de film de „fereastră” şi film activ, iar acestea sunt conectate în serie. 

Acest comportament este dificil de atins şi necesită optimizări multiple [4]. Din aceste motive, în 

cadrul acestei etape de lucru a fost fabricată o structură fotovoltaică de tip heterojoncţiune ZnSe/CdTe, 

în configuraţie „superstrat”, care permite o separare şi o colectare eficientă a purtătorilor de sarcină în 

circuitul extern.  

Dispozitiv de detecţie a radiaţiei nucleare – optimizare geometrie  

 
Principalele compomente ale dispozitivul experimental propus în cadrul acestui proiect cu rolul 

de a detecta prezența radiațiilor gamma provenite de la surse radioactive sunt prezentate in Figură. 

Sursa radioactivă a fost plasată la cațiva centimetri de scintilator si pozitionata astfel încât 

fasciculul de radiații gamma să cadă perpendicular pe acesta. Atât sursa de radiaţii gamma, dar şi 

scintilatorul au un diametru de 1 cm, iar aria activă a fotoelementului a fost de 0.4 cm2. Scintilatorii au 

fost cuplaţi cu fotoelementul, distanta dintre aceştia şi fotoelement fiind practic zero, permiţând astfel o 

colectare cât mai eficienta a fotonilor emiși ca urmare a conversiei energiei radiației gamma în energie 

luminoasă. Eficacitatea de conversie a scintilatorului, Cef , se defineste ca fracțiune din energia 

absorbită în scintilator și reemisă de acesta sub formă de fotoni de lumina. Distributia temporală a 

emisiei acestor fotoni depinde de modul și durata formării stărilor excitate și de timpul de viață mediu 

al acestor stări. Toți acești parametri sunt  specifici fiecărui scintilator. Având în vedere că timpul 
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necesar formării stărilor excitate este în general mai mare decât cel al dezintegrării, emisia de fotoni se 

face dupa o lege exponențială descrisă de urmatoarea ecuație: 

   𝑁 = 𝑁! exp −𝑡 𝜏                 (3) 

 

unde: N – numarul de fotoni emiși pe unitatea de timp şi τ − timpul mediu de dezexcitare. 

 

 

 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montajul experimental utilizat pentru detectarea radiaţiilor gamma folosind un fotoelement 
 

Deoarece principiul de detecție al radiației nucleare se va face pe baza unui semnal de tip curent 
electric, fotoelementul de tip  heterojoncţiune ZnSe/CdTe a fost caracterizat mai întâi fără sursă de 
radiații, prin trasarea caracteristicii curent-tensiune, în întuneric.  

Aşa cum se poate observa din Figură, caracteristica I – V a dispozitivului fotovoltaic 
sticlă/ITO/ZnSe/CdTe/Cu:Au este una neliniară care indică un comportament tipic de diodă, punându-
se în evidenţă faptul că heterojoncţiunea ZnSe/CdTe este una eficientă.  

Pentru a evalua răspunsul fotoelementului privind detecţia radiaţiei nucleare au fost trasate 
caracteristicile curent-tensiune pentru arhitectura care conţinea dispozitivul fotovoltaic şi scintilatorul 
YAG, folosind acele două surse radioactive, Cs-137 şi Co-60, iar rezultatele obţinute au fost comparate 
cu cele obţinute doar pentru fotoelement şi ele sunt prezentate în Figura următoare. 
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Caracteristica curent-tensiune a structurii fotovoltaice sticlă/ITO/ZnSe/CdTe/Cu:Au trasată în 

întuneric, la temperatura camerei. 

 
 

Caracteristicile curent-tensiune ale structurii fotovoltaice sticlă/ITO/ZnSe/CdTe/Cu:Au trasate în 

întuneric, la temperatura camerei, pentru proba neiradiată şi folosind sursele radioactive Cs-137 şi 

Co-60 şi scintilatorul YAG. 
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După iradierea cu sursele radioactive Cs-137 şi Co-60, caracteristica curent-tensiune de întuneric se 
modifică semnificativ, fiind mai apropiată de cea a unui foto-conductor decât de cea a unui 
fotoelement.  Acest comportament demonstrează o degradare a heterojoncţiunii ZnSe/CdTe 
(responsabila de asimetria caracteristicii I-V) datorită efectului de micşorare a rezistenţei şunt; cel mai 
probabil, se intensifică procesul de recombinare a purtătorilor de sarcină, in stratul de baraj, ca urmare 
a cresterii concentratiei de defecte induse prin iradiere.  

De asemenea, analizând rezultatele obţinute folosind cele două surse radioactive, se observă că nu 
există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte răspunsul fotoelementului. Astfel, pentru arhitectura 
care include cel de-al doilea scintilator, respectiv YAP, a fost obţinută caracteristica curent-tensiune 
doar în condiţii de iradiere cu sursa radioactivă Cs-137; restul condiţiilor de lucru rămânând 
neschimbate. Rezultatele obţinute pentru configuraţia sticlă/ITO/ZnSe/CdTe/Cu:Au – YAP sunt 
prezentate în Figura de mai jos, împreună cu cele ale fotoelementului.  

 

 
. Caracteristicile curent-tensiune ale structurii fotovoltaice sticlă/ITO/ZnSe/CdTe/Cu:Au trasate în 
întuneric, la temperatura camerei, pentru proba neiradiată şi folosind sursa radioactivă Cs-137 şi 
scintilatorul YAP 
 

Comparând rezultatele obţinute şi prezentate în Figurile 5 şi 6, putem admite că pentru sursa 
radioactivă Cs-137  emitatoare de Fotoni gamma de energie mica)   nu există modificări importante 
datorate tipului de scintilator, dar se observă totuşi o accentuare a comportamentului de tip conductor 
atunci când este utilizat scintilatorul YAP. Această observaţie trebuie corelată cu rezultatele obţinute în 
cadrul etapei a 2-a a acestui proiect în care a fost realizată analiza detaliată a proprietăţilor optice ale 
celor doi scintilatori şi care indica un maxim unic pentru YAG la 460 nm, dar multiple maxime pentru 
YAP; unul dintre aceste maxime se află la aceeaşi lungime de undă ca şi pentru primul scintilator, 
justificand comportarea descrisa mai sus. Considerăm că în cazul configuraţiei 
sticlă/ITO/ZnSe/CdTe/Cu:Au – YAP la iradiere cu sursa de Co-60, scintilatorul YAP este complet 
transparent la fotonii gamma de peste 1,1 MeV astfel incat numarul de scintilatii care ar urma sa 
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contribuie la fotogenerarea in celula realizata este foarte mic, in schimb numarul de defecte induse in 
heterojonctiune de catre fotonii gamma creste.   

 

Proiectul	VESS-3:	PIMS	

Ca	 suport	 al	 programului	 Copernicus	 si	 Horizon	 2020	 al	 Comunitatii	 Europene	 pentru	
dezvoltarea	 unui	 cadru	 suport	 operaţional,	 şi	 a	 unor	 modele	 avansate	 de	 monitorizare	 si	
supraveghere	 a	 zonei	 tectonic	 active	 Vrancea,	 prin	 identificarea	 si	 localizarea	 potentialilor	
precursori	 seismici	 proiectul	 VESS-3-PIMS	 va	 crea	 un	 suport	 informational	 avansat	 privind	
hazardul	 seismic	 din	 Romania	 atribuit	 sursei	 Vrancea.	 Modelarea	 multiparametrica	 de	 cuplaj	
litosfera-atmosfera	 joasa-ionosfera	 faciliteaza	 introducerea	 unor	 indicatori	 de	 evaluare	 a	
hazardului	 seismic	atribuit	 sursei	Vrancea	din	România.	Bazat	pe	 	 integrarea	sistematică	a	mai	
multor	 observaţii	 geospatiale	 si	 in-situ	 independente,	 validarea	modelului	 contribuie	 efectiv	 la	
dezvoltarea	pe	baze	informatice	noi	a	predicţiei	seismice	pe	termen	mediu	şi	scurt.	

In	 aceasta	 etapa	 s-au	 realizat	 urmatoarele	 activitati	 preconizate	 initial,	 associate	 cu	
modelarea	multiparametrica	 de	 cuplaj	 litosfera-atmosfera	 joasa-ionosfera	 pentru	 zona	 seismic	
activa	 Vrancea	 in	 Romania,	 si	 validarea	modelului	 cu	 date	 de	masura	 in-situ	 si	 geospatiale	 	 a	
precursorilor	 seismici	 in	 zona	 Vrancea	 in	 scopul	 localizarii	 anomaliilor	 parametrilor	 geofizici,	
geochimici,	geodezici,	seismici,	climatici,	de	vreme	spatiala:	

(3.1)Model	multiparametric	de	cuplaj	/litosfera-atmosfera	joasa-ionosfera.;		

(3.2)	Validarea	produselor	generate	prin	asimilarea	datelor	in	modele	de	prognoza.	Testarea	si	
validarea	sistemului	integrat;	

(3.3)	Validarea	modelelor	de	cuplaj	litosfera-atmosfera	joasa-ionosfera	pentru	prognoze	seisme	
in	zona	Vrancea;	

(3.4)	 Organizarea	 unei	 sesiuni	 stiintifice	 interne	 pentru	 instruirea	 profesionala	 in	 tematica	
proiectului	a	tinerilor	participanti	din	consortiu,	studenti,	masteranzi	si	doctoranzi.	

Aceste	activitati	corespund	obiectivelor	specifice	privind	modelarea,	dezvoltarea	de	algoritmi	
matematici	 specifici	 modelelor	 spectrale/fizice/geofizice	 si	 validarea	 prin	 date	 de	 masura	
satelitare	 si	 in-situ	 pentru	 supravegherea	 continua	 a	 zonei	 seismice	 Vrancea	 prin	 detectarea	
anomaliilor	parametrilor	geofizici,	geochimici,	geodezici,	geospatiali,		electromagnetici,	geologici	
în	 relaţie	 cu	 activitatea	 seismică	 	 moderata	 si	 puternica	 de	 adâncime	 intermediară	 din	 zona	
Vrancea	 pentru	 evaluarea	 interactiei	 litosfera-atmosfera	 joasa-ionosfera.	 De	 asemenea,	
activitatile	realizate	contribuie	la	dezideratul	major	al	proiectului			de	a	implementa	o	platforma	
informatica	 integrata	 	 de	monitorizare,	 supraveghere	 si	 prognoza	 a	 seismelor	 de	magnitudine	
moderata	 si	 ridicata	 din	 date	 geospatiale	 	 si	 in-situ	 	 asupra	 parametrilor	
geofizici/geodezici/geochimici	cu	caracter	precursor	pentru	cartografierea	si	analiza	hazardului	
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seismic	in	zona	geotectonic	activa	Vrancea,	din	România,	precum	si	pentru	alarmarea	timpurie	a	
seismelor	 puternice.	 Prin	 analiza	 datelor	 satelitare	 (TM/ETM/OLI,	MODIS	 Terra/Aqua,	 ASTER,	
ESA	Sentinel	1/2/3/4/5	si	Swarm	)	multispectrale,	multispatiale	si	multirezolutie	timp	serie,	 	a	
celor	 GPS	 si	 a	 celor	 de	masura	 in-situ	 pot	 fi	 localizate	 intensificarile	 activitatii	 preseismice	 pe	
termen	scurt	si	mediu	din	zona	Vrancea.	

Progresele	recente	ale	metodelor	de	teldetectie	satelitara	pe	baza	datelor	furnizate	de	satelitii	
de	 observare	 a	 Pamantului	 (Earth	 Observation	 -EO)	 contribuie	 esential	 la	 intelegerea	
mecanismelor	generatoare	de	semnale	precursoare	ale	seismelor	moderate	si	majore.	In	zonele	
de	preparare	a	cutremurelor	 fluxurile	de	caldura	radiative	sunt	produse	ca	rezultat	al	 ionizarii	
aerului	de	catre	radon	si	alte	gaze	aflate	in	crusta	terestra	si	o	consecinta	a	condensarii	vaporilor	
de	 apa	 pe	 noii	 ioni	 formati.	 Caldura	 latent	 cedata	 ca	 rezultat	 al	 acestui	 process	 conduce	 la	
formarea	 de	 anomalii	 termice	 locale	 ale	 temperaturii	 suprafetei	 de	 teren	 (Land	 Surface	
Temperature-	 LST),	 cunoscute	 ca	 radiatie	 emergenta	 de	 unda	 lunga	 (Outgoing	 Longwave	
Radiation-ORL).	 Efectul	 seismo-litosferic-atmosphera	 joasa-	 ionosfera-magnetosfera	 este	 un	
model	de	cuplaj	electromagnetic	care	se	evidentiaza	cu	perioade	variabile	(de	la	cativa	ani,	luni	si	
cateva	 zile	 inaintea	 cutremurelor	 moderate	 si	 puternice)	 deasupra	 ariilor	 seismo-active.	
Mentenanta	 si	 continua	 upgradare	 a	 Retelei	 Romane	 Geodezice	 de	 Referinta	 realizate	 prin	
masuratori	de	variatie	 temporala	a	 coordonatelor	punctelor	de	 referentiere	pe	 suprafata	 zonei	
Vrancea	 precum	 si	 continua	 monitorizare	 a	 statiilor	 GNSS	 furnizeaza	 o	 infrastructura	 utila	
semnificativa	pentru	furnizarea	de	observatii	de	inalta	precizie	si	rezolutie	temporala	atat	pentru	
deplasarile	crustale	in	zona	Vrancea	cat	si	pentru	continutului	total	de	electroni	ionosferici	TEC	
GPS.	

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	
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staţiilor	permanente	GPS	de	 sau	din	date	 in	 timp	Real	 IPS–WDC	STS;	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	 datelelo	 geospatiale	 (satelitare	 si	 GPS-GNSS).	
Supravegherea	seismicitatii	zonei	Vrancea	s-a	realizat	prin	 localizarea	si	prognoza	intensificării	
activitatii	geofizice	în	zona	si	imprejurimi	

	Modelul	de	cuplaj	Litosfera-Atmosfera	Joasa-Ionosfera		aplicat	pentru	deplasarile	crustale	și	
seismicitatea	 zonei	 Vrancea,	 dezvoltat	 și	 validat	 cu	 date	 geospațiale	 și	 in	 situ	 va	 permite	
elaborarea	de	prognoze	de	hazard	seismic	pe	 termen	scurt,	mediu	si	 indelungat.	De	asemenea,	
prin	 implementarea	 schemelor	 de	 asimilare	 date	 in	 modelele	 de	 prognoza	 seismica,	 proiectul	
VESS3-PIMS	 are	 capabilitatea	 de	 a	 furniza	 diferite	 niveluri	 informationale	 asupra	 hazardului	
seismic	 in	 zona	 Vrancea	 pe	 baza	 semnalelor	 geofizice/geodezice/geochimice	 precursoare,	
servicii	care	contribuie	la	dezvoltarea	de	sisteme	de	alarmare	timpurie	la	cutremur.		

Monitorizarea	complexa	si	supravegherea	anomaliilor	activitatii	geofizice	din	zona	Vrancea	şi	
ariile	 limitrofe	 atat	din	date	geospatiale	 cat	 si	din	date	de	masura	 in-situ	 furnizeaza	 informaţii	
menite	sa	limiteze	impactul	negativ	socio-economic	si	asupra	mediului.	In	perioada	monitorizata	
2018-2020	nu	s-au	 inregistrat	seisme	majore	de	moment	magnitudine	M>5.85.	S-au	 inregistrat	
anomalii	ale	concentratiilor	de	radon	atmosferic	 in	vecinatatea	solului	 la	 toate	statiile	seismice	
corelate	 cu	 seisme	 de	magnitudine	M>5,	 si	 s-au	 inregistrat	 variatii	 moderate	 ale	 temperaturii	
suprafeteti	 solului	 in	 zona	 IR	 termic	 in	 zona	 Vrancea	 din	 date	 satelitare	 timp	 serie	 MODIS	
Terra/Aqua	 si	 NOAA	 AVHRR	 corelate	 cu	 evenimentele	 seismice	 de	 magnitudini	 moderate	
inregistrate.				

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	 in-situ	 si	 geospatiale	 integrate	 a	 semnalelor	
seismice	precursoare	contribuie	la	supravegherea	si	evaluarea	hazardului	seismic	din	România	pe	
termen	mediu	şi	scurt.	

Datele	geospaţiale	timp-serie	sunt	utilizate	în	trei	direcţii	distincte:	

a)Identificarea	 spatiala	 a	 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;	
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c)Localizarea	spatio-temporala	a	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.	

Modelul	Litosferă–Atmosfera	 Joasa–Ionosferă	adaptat	 si	dezvoltat	 	pentru	 localizarea	precisa		
si	prognoza	intensificării	activitatii	geofizice	în	zona	Vrancea	a	fost	validat	cu	date	de	masura	in-
situ	si	geospatiale.	Dezvoltarea	de	noi	agoritmi	matematici	pentru	analiza	proceselor	geofizice	la	
interfata	 sol	 –	 aer	 şi	 sol	 –	 apă	 responsabile	 de	 generarea	 presemnalelor	 seismice	 a	 facilitat		
modelarea	proceselor	geodinamice	şi	realizarea	cross-validarii	cu	datele	 in	–situ.	 	VESS-3-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.		

DEZVOLTAREA	MODELUL	LITOSFERA-ATMOSFERA	JOASA-IONOSFERA	

	

Procesul	evolutionar	al	seismelor	este	bogat	in	trasaturi	complexe	de	la	dinamici	stocastice	la	
haotice	sau	pseudo-periodice,	adesea	depinzand	de	diferite	regimuri	geotectonice	care	se	reflecta	
in	 mecanismele	 focale.	 In	 ultimii	 ani	 s-au	 raportat	 din	 ce	 in	 ce	 mai	 multe	 studii	 vizand	 o	
intensificare	 a	 fenomenelor	 precursoare	 in	 ultimele	 stadii	 ale	 proceselor	 indelungate	 de	
preparare	 a	 seismelor	 ,	 care	 poate	 fi	 atribuita	 trasferului	 de	 energie	 intre	 litosfera-atmosfera-
ionosfera	 ,	 ceeace	 a	 permis	 introducerea	 conceptului	 de	 cuplaj	 intre	 cele	 trei	 straturi	 ale	
sistemului	 Pamant	 	 [1].	 Variatiile	 corespunzatoare	 ale	 parametrilor	 atmosferici,	 ionosferici,	
magnetosferici,	daca	sunt	bine	identificate	si	izolate	pot	furniza	informatii	utile	asupra	procesului	
de	 preparare	 a	 a	 cutremurelor.	 O	 modalitate	 promitatoare	 de	 a	 imbunatati	 starea	 actuala	 de	
cunoastere	 asupra	 acestui	 complex	 fenomen	este	de	 a	 integra	datele	de	masura	 in-situ	 cu	 cele	
satelitare	de	observare	a	Pamantului	(Earth	Observation)(Fig.1).	

Numerosi	parametrii	geofizici	sau	geochimici	precursori	pot	fi	monitorizati	din	spatiu	[2].	

In	aceasta	etapa	a	proiectului	s-a	adaptat	si	dezvoltat	modelul	de	cuplaj	 litosfera-	atmosfera-
inonosfera	cu	aplicatie	directa	la	zonarile	de	hazard	seismic	in	zona	geotectonic	activa	Vrancea	si	
Romania.	
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Modelul	propus		(Fig.	2)	in	acesta	etapa	reprezinta	o	aproximare	multidisciplinara	complexa		
menita	 sa	 elucideze	 natura	 precursorilor	 pe	 termen	 scurt	 (zile	 –	 saptamani)	 	 observati	 in	
atmosfera,	 electricitate	 atmosferica,	 ionosfera	 si	 magnetosfera	 in	 relatie	 cu	 seisme	 terestre		
majore.	 Acest	 model	 se	 bazeaza	 pe	 cele	 mai	 cunoscute	 principii	 fundamentale	 ale	 tectonicii	
conform	 carora,	 cutremurele	 de	 pamant	 sunt	 rezultatul	 final	 al	 miscarii	 relative	 a	 placilor	
tectonice	si	blocurilor	de	diferite	dimensiuni.		

	

Fig.	1	Reprezentarea	schematica	a	conceptului	integrat	(sateliti	si	in-situ)	de	monitorizare	a	
seismelor 

Cutremurele	 se	 produc	 ca	 rezultat	 al	 acumularii	 tensiunilor	 intre	 sectiunile	 de	 ciocnire	 ale	
crustei	terestre.	Aceste	sectiuni	,	cunoscute	ca	placi	continentale,	se	intalnesc	la	“liniile	de	falie”.	
Conform	teoriei	clasice	a	seismelor,	cutremurele	mici	continua	sa	creasca	in	cutremure	mari	pana	
se	raspandesc	toate	de-a	lungul	liniei	de	falie.	Procesele	mecanice	de	preparare	ale	cutremurelor	
sunt	intotdeauna	insotite	de	deformatii	crustale	si	de		fenomene	precursoare	de-a	lungul	faliilor	
active	 geologic	 .	 Procesele	 de	 macro-fracturare	 ale	 scoartei	 sunt	 precedate	 de	 fenomene	 de	
micro-fracturare	rezultand	anomalii	ale	radonului	si	altor	gaze	precursoare	cum	sunt	 (He,	CH4,	
NO,	Ne,	Ar,	si	N2	)	in	gazul	din	sol	si	apa	din	sol,	anomalii	ale	campului	geomagnetic	si	geoelectric,	
perturbatii	ionosferice,	anomalii	termice	ale	suprafetei	terestre,	variatii	bruste	ale	nivelului	apei	
in	fantani,	comportarea	anormala	a	animalelor,	etc.	[3-4].	Anomalii	precursoare	sunt	indicatori	ai	
bazei	 fizice	 de	 predictie	 seismica	 in	 ariile	 active	 tectonic,	 fiind	 corelate	 cu	 evenimentele	
seismice.Prognoza	unui	viitor	seism	cere	 investigarea	tuturor	 fenomenelor	precursoare.	Natura	
interdisciplinara	a	predictiei	precursorilor	seismici	precum	si	complexitatea	cercetarilor	necesita	
cooperarea	integrata	in	campuri	stiintifice	relevante	cum	sunt	seismologia,	geologia,	geofizica		si	
fizica	 rocilor	 ,	 teledetectia	 satelitara	 ,pentru	 a	 extrage	 informatia	 din	 datele	 geomagnetice,	
electromagnetice,	geodetice,	geofizice	,	satelitare	si	de	laborator.	Pentru	a	intelege	relatia	exacta	a	
precursorilor	seismelor	puternice	este	esentiala	cunosterea	motivului	geodinamic	de	producere	
a	acelui	precursor.	Variatii	 aleatoare	ale	 concentratiilor	de	 radon	au	 fost	 inregistrate	cu	cateva	
luni	inainte,	in	timpul	si	dupa	producerea	de	seisme	puternice	in	multe	zone	seismice	din	Rusia,	
China,	Japonia	si	India.	
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Astfel,	in	zonele	faliilor	active	din	crusta	terestra	sunt	emise	in	atmosfera	sau	apele	subterane	
diferite	 gaze	 :	 metan,	 heliu,	 hydrogen,	 dioxid	 de	 carbon,	 care	 constituie	 asa	 numitele	 gaze	
purtatoare	pentru	radon	[5].	

Actiunea	 radonului	 asupra	 gazelor	 atmosferice	 este	 asemanatoare	 cu	 cea	 a	 efectelor	
radiatiilor	cosmice	din	straturile	superioare	ale	atmosferei	:	ionizand	aerul	si	formand	prin	ioni	
nuclee	de	condensare	ale	apei.Consensarea	vaporilor	de	apa	este	insotita	de	exahare	de	caldura	
latenta	 ,	 acest	 din	 urma	 fenomen	 fiind	 cauza	 plauzibila	 a	 inregistrarii	 anomaliilor	 termice	
atmosferice.	Formarea	de	clusteri	de	ioni	mari	modifica	conductivitatea		si	parametrii	electrici	ai	
stratului	 limita	 planetar	 atmospheric	 	 deasupra	 faliilor	 tectonice	 active.	 Variatiile	 electricitatii	
atmosferice	constituie	sursa	principala	a	anomaliilor	ionosferice	deasupra	ariilor	seismice	active.		

Astfel	aceste	modificari	ale	variabilelor	atmosferice	pot	fi	explicate	numai	prin	tr-un	model	de	
cuplaj	 LITOSFERA-	ATMOSFERA-IONOSFERA,	 care	 considera	 integrarea	diferitilor	parametri	 ai	
proceselor	 de	 suprafata,	 atmosfera	 si	 ionosfera	 si	 caracterizarea	 variatiilor	 anomale	 ai	 asa	
numitilor	 precutrsori	 seismici	 de	 termen	 scurt.	 Un	 astfel	 de	 model	 poate	 fi	 verificat	 pentru	
seisme	 puternice	 de	 magnitudine	 M>6	 pentru	 diferite	 zone	 active	 de	 pe	 glob.	 Problema	
transportului	gazului	radon	in	mantaua	si	crusta	terestra	nu	sunt	inca	clar	stabilite,	 fiind	emise	
diferite	 teorii	 stiintifice	 [6-7].	 Cutremurele	 de	 pământ	 pot	 excita	 perturbaţiile	 atmosferice	 şi	
ionosferice	prin	cuplarea	dinamică	:	vibraţiile	verticale	ale	suprafeţei	Pământului	lansează	unde	
de	presiune	în	atmosfera	neutră,	care	cresc	în	amplitudine	atingând	înălţimi	ionosferice.Astfel	de	
evidenţe	au	fost	semnalate	în	literatură	încă	din	anii	1964	după	cutremurul	major	din	Alaska	şi	
au	continuat	pentru	alte	cutremure	puternice	[8].	Undele	seismice	produse	de	cutremure	străbat	
atmosfera,	fiind	amplificate	în	stratul	F	al	ionosferei	la	altitudinea	de	350	km.	Undele	Rayleigh	care	
se	propagă	la	suprafaţa	Pământului	pot	fi	de	asemenea	îndreptate	către	ionosferă.		

	

Fig.2.	Reprezentarea	schematica	Model	Cuplaj	Litosfera-	Atmosfera	Joasa-Ionosfera.	
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Pe	baza	 informaţiilor	 furnizate	de	 literatura	de	 specialitate	acumulate	 în	decursul	 timpului,	
activitatea	seismică	care	a	avut	loc	în	litosfera	terestră	a	fost	evidenţiată	prin	următoarele	tipuri	
de	fenomene		electromagnetice	(EM)	precursoare	:	Semnale	electrice/magnetice	pre-seismice	care	
se	 pot	 evidenţia	 prin	 manifestări	 anomale	 ale	 componentelor	 geomagnetice/geoelectrice	
înregistrate	în	benzile	de	frecvenţă	ULF	–	ELF	–	VLF	–	LF	–	HF;	 	Transmisii	anomale	de	semnale	
electromagnetice	 datorate	 cuplajului	 litosferă-atmosferă-ionosferă	 (LAI)	care	pot	 fi	observate	ca	
perturbaţii	ale	undelor	radio	în	domeniul	VLF.	

Variaţia	 în	 timp	 a	 conductivităţii	 electrice	 în	 litosfera	 terestră	 datorată	 proceselor	 de	
fracturare	 în	 sursă	 asociate	 cu	migraţii	 de	 fluide	 de-a	 lungul	 sistemelor	 de	 falii,	 care	 poate	 fi	
evidenţiată	 prin	 distribuţii	 anomale	 al	 parametrilor	 electromagnetici	 înregistraţi	 în	 benzile	 de	
frecvenţă	ULF.Ionosfera	terestra	este	partea	superioara	a	atmosferei	terestre	care	se	extinde	de	
la	aproximativ	60	km	in	sus	pana	la	plasmasfera	la	aproximativ	1000	km	altitudine.	Comportarea	
ionosferica	este	afectata	de	numerosi	 factori	cum	ar	 fi	radiatia	 	solara	(de	 lungime	de	unda	 λ <	
130	 nm)	 si	 vantul	 solar,	 compozitia	 termoasferica	 si	 vanturile	 neutre,	 campurile	 electrice,	
particule	de	precipitatii,	curenti	electrici	sau	fluxuri	de	masa	si	caldura.	Pe	de	alta	parte	procesele	
ionosferice	 afecteaza	 semnificativ	 structura	 si	 dinamica	 sistemelor	 termosferei	 si	
plasmasfera/magnetosfera.In	 ultimii	 ani	 s-au	dezvoltat	 diferite	modele	 fizice	menite	 sa	 explice	
mecanismele	 geofizice	 ale	 fenomenelor	 electromagnetice	 si	 ionosferice	 observate	 in	 arealele	
potential	generatoare	de	seisme	puternice	la	diferite	niveluri	:	in	vecinatatea	solului,	in	atmosfera	
si	 in	 ionosfera.	 Conform	modelului	 electrodinamic	 al	 ionosferei,	 exista	 un	 lant	 de	procese	 care	
formeaza	 cuplajul	 litosfera	 –ionosfera	 care	 porneste	 de	 la	 injectia	 de	 gaze	 radioactive	 (Radon-	
Rn222),	 si	 aerosoli	 radioactivi	 in	atmosfera	 ,	 care	conduce	 la	variatia	 curentului	electric	vertical	
din	 atmosfera	 si	 modificarea	 campului	 electric	 in	 ionosfera	 [9].	 Crsterea	 campului	 electric	 si	
corelat	 cu	 acesta	 dezvoltarea	 instabilitatii	 undelor	 acustice	 gravitationale	 este	 urmata	 de	
formarea	 curentilor	 de	 camp	 aliniati	 si	 perturbatiile	 de	 densitate	 ale	 plasmei	 distribuite	 de-a	
lungul	 campului	 geomagnetic	 [10].	 Acest	 model	 coreleaza	 perturbatiile	 parametrilor	 cheie	
ionosferici	de	cresterea	radioactivitatii	atmosferice	in	zonele	seismice	unde	se	produc	cutremure	
puternice	cum	este	zona	Vrancea.	

Inca	 din	 anii	 1960,	 dupa	 cutremure	 puternice	 	 au	 fost	 semnalate	 puternice	 perturbatii	
ionosferice.	 Pentru	 astfel	 de	 seisme,	 sondajele	 ionosferice	 Doppler	 au	 evidentiat	 deplasari	 de	
cativa	 zeci	 de	metri	 ale	 staturilor	 ionozate	 E	 si	 F	 [11].	 Ulterior	 s-au	 incercat	 diferite	modelari	
teoretice	 posibile	 ale	 acestor	 fenomene	 care	 s-au	 comparat	 cu	 datele	 experimentale.	 Au	 fost	
utilizate	 modele	 realiste	 ale	 Terrei	 si	 surselor	 seismice.	 Aceste	 oscilatii	 ionosferice	 au	 fost		
calculate	 prin	 sumarea	 modurilor	 normale	 considerate	 explicit	 in	 cuplajul	 dinte	 Pamant	 si	
atmosfera	libera.	Astfel	acestea	pot	fi	asociate	cu	undele	de	suprafata	fundamentale	Rayleigh.	Se	
obtine	 	 un	 acord	 bun	 intre	 determinarile	 sintetice	 si	 observatiile	 experimentale,	 fiind	 posibila	
utilizarea	acestei	metode	in	studiul	perturbatiilor	postseismice	ionosferice	si	posibil	in	evaluarea	
profilului	de	altitudine	ridicata	al	densitatii	si	vascozitatii	atmosferice.	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	
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cele	 de	 masura	 in-situ	 faciliteaza	 intelegerea	 mecanismelor	 fizice	 privind	 detectarea	 si	
monitorizarea	 anumitor	 precursori	 	 seismici.Elaborarea	 unor	 modele	 de	 cuplaj	 intre	 diferite	
perturbatii	 induse	 in	 spatiul	 geo	 de	 catre	 Pamant	 prezic	 cuplajele	 in	 modelele	 multistrat	 si	
caracterizeaza	 cvasi-sincronismul	 unor	 fenomene	 in	 timp	 si	 	 geoconsistenta	 in	 spatiu.	
Inregistrarea	unor	anomalii	 ale	unor	parametri	 geofizici/geochimici/geospatiali	 este	potentiala	
un	instrument	de	predictie	a	seismelor	in	zonele	geotectonic	active,	cum	este	cazul	zonei	Vrancea	
in	Romania.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	 [12].	 Recent	 s-a	 observat	 	 ca	 un	 posibil	
mechanism	 responsabil	 de	 generarea	 undelor	 electromagnetice	 in	 litosfera	 a	 fost	 identificat	 in	
procesul	 de	microfracturare	 al	 rocilor	 [13].	 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.	

Se	 cunoaste	 faptul	 ca	 faliile	 active,	 cum	 sunt	 cele	 din	 Vrancea	 ,	 constituie	 cai	 eficiente	 de	
transport	 al	 radonului	 (Rn222)	 din	 sol	 in	 atmosfera.	 Emisia	 gazului	 inert	 radon	 provenit	 din	
dezintegrarea	 radionuclidului	 radium	 (Ra226	 )	 din	 lantul	 U238,	 radionuclid	 care	 se	 gaseste	 in	
concentratii	 variabile	 in	 mineralele	 de	 la	 suprafata	 pamantului	 si	 in	 orice	 tip	 de	 sol	 dar	 si	 in	
atmosfera	 liber	 fiind	 emanat	 din	 sol	 si	 apele	 minerale	 de	 suprafata.	 Descendentii	 sai	 sunt	
radionuclizi	 alfa	 activi	 care	 impresioneaza	detectorii	 nucleari	 alfa	 activi	 de	urme	SSNTD	 (Solid	
State	Nuclear	Track	Detectors).	

Sursele	 de	 radon	 din	 sol	 sunt	 multiple	 si	 rata	 de	 injectie	 in	 atmosfera	 este	 puternic	
dependenta	 de	 conditiile	 de	mediu	 (seceta,	 inundatii)	 	 si	meteorologice	 (presiune	 atmosferica,	
umezeala,	temperatura,	viteza	vantului	etc.	

2.	VALIDAREA	MODELULUI	DE		CUPLAJ.	ASIMILAREA	DATELOR	SATELITARE	SI	IN-SITU	IN	
SISTEMUL	INTEGRAT	PENTRU	ZONA	TECTONIC	ACTIVA	VRANCEA.		

	

Regiunea	Arcului	Carpatic	şi	zona	test	Vrancea		in	particular	oferă	un	cadru	natural	optim	pentru	
dezvoltarea	unei	noi	generaţii	de	modele	şi	şi	concepte	 în	studiul	 fenomenelor	de	orogeneză	şi	
efectele	induse	asupra	evoluţiei	continentale	cu	implicaţii	directe	în	evaluarea	hazardului	seismic	
la	 nivel	 european.	 Metodologiile	 pentru	 evaluarea	 hazardului	 seismic	 în	 aria	 sudestică	 a	
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Carpaţilor	 incluzând	 zona	 Vrancea	 iau	 in	 considereare	 şi	 influenţa	 celorlalte	 surse	 seismice	
situate	la	distanţe	diferite.	Modelul	propus	se	va	aplica	sub	forma	unui	studiu	de	caz	regional	pe	
elemente	 vulnerabile	 şi	 tipurile	 adecvate	 de	 hazard.	 Studiul	 de	 caz	 va	 înlesni	 examinarea	
existenţei	şi	calităţii	datelor	geofizice,	geomagnetice,	geochimice,	GPS	si	satelitare	 la	nivel	 local,	
regional	si	national.			

2.1.Zona	geotectonic	activa	Vrancea	

	

Zona	 seismică	 Vrancea	 este	 o	 arie	 structurală	 şi	 seismică	 complexă,	 delimitată	 geographic	 de	
latitudinile	 45°,6	 N	 şi	 46°,0	 N	 şi	 longitudinile	 26°,5	 E	 şi	 27°,5	 E	 	 (Fig.	 3-	 harta	 geotectonica	 a	
Romaniei).	 Falia	 Pecineaga-Camena,	 o	 fractură	 crustală	 adâncă	 cu	 alunecare	 dextră	 este	
considerată	 a	 fi	 limita	 de	 NE	 a	 Platformei	 Moesice.	 Unitatea	 estică	 a	 Subplăcii	 Moesice	 este	
caracterizată	 printr-o	 serie	 de	 falii	 principale	 cu	 orientare	 NV	 şi	 printr-un	 sistem	 de	 falii	
secundare	orientate	NE	–	SV.	Tendinţa	NV	de	fracturări	crustale	este	evidenţiată	de	asemenea	la	
est	de	falia	Pecineaga-Camena	în	zona	test	Vrancea.		

	

2.2.	Evolutia	seismicitatii	in	zona	Vrancea	

Legea	 clasica	 Gutemberg-Richter	 frecventa-magnitudine	 si	 legea	 Omori	 	 pentru	 dezintegrarea	
temporala	a	activitatii	seismice	sunt	utilizate	current	la	evaluarea	distributiei	spatiale	a	stressului	
in	falii	sau	la	estimarea	hazardului	seismic	dupa	evenimente	seismice	puternice	[12].Considerand	
ca	 procesele	 seismice	 manifesta	 comportari	 similar	 descries	 de	 legi	 de	 putere	 scalare,	
seismicitatea	nu	prezinta	scala	dominant	temporala	sau	spatiala	dar	manifesta	o	mare	diversitate	
de	scari	de	exprimare	a	fenomenului.	

Pe	 baza	 cataloagelor	 de	 cutremure	 ale	 INCDFP	 (ROMPLUS)	 si	 USGS	 au	 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	 2012-1	
noiembrie	 2020)	 in	 cadrul	 acestui	 proiect	 au	 fost	 inregistrate	 82	 de	 evenimente	 seismice	 cu	
moment	 magnitudine	 Mw	 >4.	 Fig.4	 si	 Fig.5	 prezinta	 evolutia	 seismicitatii	 in	 zona	 Vrancea	 in	
perioada	 1	 ianuarie	 2012-1	 noiembrie	 2020	 functie	 de	 magnitudinea	 	 Mw	 >4	 si	 adancimea	
focarelor.		



 39 

	

Fig. 3-  Zona seismica activa Vrancea pe harta geotectonica a Romaniei	

	

Fig.	4.			Evolutia	seismicitatii	in	zona	Vrancea	in	perioada	1	ianuarie	2012-1	noiembrie	2020	
functie	de	moment	magnitudine		Mw	>4	si	adancimea	focarelor.	

In	perioada	derularii	proiectului	VESS-3-PIMS		martie	2018-	noiembrie	2020	s-au	inregistrat	
20	seisme	cu	moment	magnitudine	Mw	>4,	seismicitatea	fiind	moderata,	iar	dintre	acestea	numai	
3	seisme	au	avut	Mw	>5.	
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Fig. 5.   Evolutia seismicitatii in zona Vrancea in perioada 1 ianuarie 2018-1 noiembrie 2020 functie de moment 

magnitudine  Mw >2.5 si adancimea focarelor 
 

In zonele test monitorizate in regiunea Vrancea trebuie să se ia în considerare determinarea parametrilor 
geofizici prin deconvoluţia funcţiilor empirice Green. Soluţiile de plan de falie pot fi obţinute printr-un proces de 
inversie din polarităţi / amplitudini ale undelor P şi S precum şi din variaţia raportului vp/vs. Folosind atât date 
seismice cât şi GPS poate fi realizată o analiză combinată pentru estimarea câmpului de stress regional 
predominant. Considerând potenţialele implicaţii asupra nivelului hazardului seismic în zona Vrancea este 
necesar să se limiteze pe cât posibil parametrii atenuării (factorul Q şi dependenţa de frecvenţă) în trei zone test 
situate la distanţe diferite de sursa principală în corelare cu parametrii geofizici structurali şi imaginile 
tomografice. 
In cadrul fazei s-au utilizat pe langa softurile  ORIGIN 9.0, ENVI 4.7 - IDL,  ERDAS si softul ESA EnviView 
sub sistemul de operare Windows si care ofera posibilitatea de a vizualiza produsii Envisat. EnviView este o 
platforma independenta care ofera facilitatile de vizualizare, extractie de date sau subseturi de date pentru post-
procesare precum si de a converti datele din PDS in format HDF utile pentru comparatia de date stocate in 
versiunea HDF. Seturile de date vor fi confruntate cu un set martor obţinut prin determinări într-o zonă 
considerată a fi inactivă din punct de vedere al seismicităţii locale şi corelate cu fondul seismicităţii înregistrat în 
zona Vrancea în acest timp. Evoluţia spatio-temporală a parametrilor geofizici necesari la determinarea 
caracteristicilor de dimensionalitate ale zonelor test utilizate sunt esentiale in evalarea hazardului natural datorat 
activităţii seismice. 
 
2.3.Detectarea posibilelor anomalii ale parametrilor geofizici 
Datele geospatiale satelitare achizitionate disponibile au fost utilizate in trei directii distincte privind 
monitorizarea precursorilor seismici pentru: 
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a)Evidentierea unor potentiale anomalii termice de suprafata din date satelitare timp serie MODIS 
Terra/Aqua 
 Au fost evaluate anomaliile termice asociate unor cutremure moderate inregistrate in perioada 1 ianuarie 2018 -
1 noiembrie 2020 cu moment magnitudine Mw ≥ 4 inregistrate in zona Vrancea prin fluxul latent de caldura si 
temperatura suprafetei terenului (LST) din datele satelitare de teledetectie timp-serie Terra/Aqua-MODIS in 
domeniul infrarosu termic (TIR) si observatiile microclimatice in-situ.  
 

  
Fig.6. Variatia parametrului LST (Temperatura Suprafeteti Terenului) in zona  test Vrancea (a) din date 

satelitare MODIS Terra in perioada 1 ianuarie 2018 -1 noiembrie 2020 (b). 
 

 
 
b)Evidentierea anomaliilor concentratiilor de radon(Rn222) 
In cadrul studiilor prevazute in cadrul proiectului se inscriu si cele vizand monitorizarea in zonele test alese a 
radonului (Rn222), considerat a fi un gaz precursor de mare importanta in prognozele seismice. Profilul 
concentratiilor de radon din aer din imediata vecinatate a solului in ariile faliilor active si  in sol se monitorizeaza 
in continuu incepand din 1 ianuarie 2012 la statiile seismice din zona Vrancea (Vrincioaia si Plostina) precum si 
la statia seismica Muntele Rosu- Cheia si la Bucuresti, prin utilizarea detectorilor nucleari solizi de 
urme(SSNTDs), de tipul CR39, furnizati de firma Radon Analytics din Germania, amplasati in aer la circa 1m de 
sol precum si in sol la adancimea de 50 cm, pentru intervale de expunere de 10 zile (3 detectori pe luna), in 
diferite profiluri de monitorizare ale sistemelor de falii active in zona Vrancea, urmate de masurarile de laborator 
. Rezultatele masuratorilor concentratiilor de radon (Rn222) inregistrate in perioada 1 ianuarie 2016- 1 noiembrie 
2020 la statiile seismice  Vrancioaia, Plostina, Cheia si Bucuresti se inscriu in limite relativ normale, cu mici si 
moderate  anomalii precursoare  ale concentratiilor de radon pentru seisme de moment magnitudine Mw>5 pe 
scara Richter (Fig.8). 

Data in perioada Ianuarie 2012 – Noiembrie 2020
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Fig.8. Evolutia temporala a concentratiilor medii diurne ale radonului (Rn222) in aer langa sol inregistrate cu 
detectori solizi de urme CR-39 la stile seismice Vrancea si Bucuresti in perioada  
1 ianuarie 2016-1 noiembrie 2020.  
 
c)Detectarea deformatiilor crustale preseismice din datele satelitare radar Sentinel-1 
In aceasta etapa s-a continuat prelucrarea interferometrica a datelor Sentinel-1 in format SLC pe zona Vrancea, 
date achizitionate intre octombrie 2019 si octombrie 2020.Incepand cu octombrie 2014 sunt disponibile imagini 
Sentinel-1 de tip GRD si SLC pe zona Vrancea (Fig.9) . 
Pentru interferometrie SAR se folosesc imaginile de tip SLC, achizitionate de pe aceeasi orbita si de pe acelasi 
track. Dintr-un total de peste 370 imagini Sentinel-1 care acopera zona Vrancea mai mult sau mai putin, au fost 
alese toate (58) imaginile Sentinel-1 SLC de pe trackul 131, orbita ascendenta pentru prelucrari interferometrice 
care acopera zona de la nord de Focsani in perioada ianuarie 2018 – octombrie 2020. 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. 
deformari mai lente. 

 
Fig.9. Imagini Sentinel-1 de tip SLC cu diferite acoperiri ale zonei de interes 
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. 
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Evenimente seismice majore nu au avut loc in perioada ianuarie 2018-2020. Totusi s-au extras cutremurele de 
intensitate mai mare si s-au analizat interferogramele create din imagini ante- si –post cutremur, ca de ex. Pentru 
interferogramele analizate nu s-au observat franje interferometrice care pot fi asociate unui cutremur. 
Fig.10 ilustreaza harta de deformare finala Sentinel-1, aferente perioadei ianuarie 2018 – octombrie 2020,  
suprapusa peste sistemul de falii: zonele cu galben indica tasare/subsidenta fata de zonele cu verde, iar zonele cu 
albastru indica ridicare fata de zonele colorate cu verde. Pe baza unei selectii de  interferograme calculate se  pot 
trage urmatoarele concluzii: 
- datele Sentinel-1 pot fi folosite pentru monitorizarea zonelor naturale (variatii in umiditatea solului, dinamica 
solului, schimbari in vegetatie) atat timp cat intervalul de timp dintre scenele interferogramei nu depaseste 6-12 
zile. Uneori interferogramele sunt coerente si la 36 si 48 de zile daca e iarna, sau eventual daca e seceta 
(vegetatie rara); 
- pentru a folosi scene la 12 si 24 de zile e nevoie de un numar mai mare de scene cu distanta perpendiculara mai 
mica de 20 m deoarece combinatiile posibile sunt reduse la 12 si 24 de zile si sunt afectate de atmosfera si 
topografie reziduala; 
- calitatea coregistrarii imaginilor Sentinel-1 este mult influentata de coerenta imaginilor, ceea ce induce 
probleme in prelucrare; 
- deformarea include variatii de umiditate, variatii in vegetatie si de dinamica solului, plus efecte atmosferice; 
- deformatii semnificative la scara larga nu au fost identificate; 
- deformatii locale (subsidenta, alunecari de teren active) pot fi observate in diverse locatii; 
- pozitia unor falii se coreleaza cu interferogramele si deplasarile obtinute din datele Sentinel-1; 
 

  
 
Fig. 10. Harta de deformare Sentinel-1, ianuarie 2018 – octombrie 2020,  suprapusa peste sistemul de falii: 
zonele cu galben indica tasare/subsidenta fata de zonele cu verde, iar zonele cu albastru indica ridicare fata de 
zonele colorate cu verde.  
 
In zonele faliilor active sau potential active generatoare de cutremure puternice in zona Carpatilor de Curbura, 
generatoare de seisme de magnitudini mari, interferometria radar Sentinel 1 evidentiaza cu o precizie de ordinul 
de marime milimetri-centimetri deplasarile crustale. Prin utilizarea de date geospatiale timp serie : masuratorile 
geodetice cu sisteme GPS si satelitare (interferometrie radar Sentinel 1) pot fi reprezentate modele digitale de 
teren precum si harti ale micilor deplasari crustale in diferite configuratii geologice si lineamente.Validarea se 
realizeaza in in sinergie cu observatiile in-situ realizate  in zonele test selectate din Vrancea (Plostina si 
Vrincioaia). 
d)Validarea modelului de litosferă-atmosfera joasa- ionosferă cu date GPS-GNSS 
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Pentru a dezvolta un model de deformare a litosferei în zona Vrancea, trebuie efectuate măsurători de precizie pe 
o zonă suficient de largă în care să se poată pune în evidență subblocuri tectonice și mișcarea relativă a acestora. 
Practic punctele măsurate trebuie să se afle distribuite de o parte și de alta a faliilor dintre aceste blocuri.In 
Vrancea, cutremurele sunt localizate pe o suprafata extrem de mica, între două fracturi: Falia Pecineaga-Camena 
si Falia Intramoesică. Intre aceste doua fracturi, exista o "bucata" din litosfera continentala. Cutremurele din 
Vrancea se produc, exclusiv, sub aceasta "bucata" de continent mai ales la conjucția cu falia Pericarpatică 
(Fig.11) 

 
Fig. 11 Structura faliilor din platforma Moesică 
 
Pentru validarea modelului atmospheric au fost selectate trei tipuri de modele de atmosferă-ionosferă, modelul 
MOPS, modelul GCAT și modelul GOAD & GOODMAN.Pentru fiecare astfel de model determinările GPS au 
fost reprocesate utilizând sateliți vizibili de la diferite unghiuri verticale minime. Rezultatele prelucrărilor de 
validare model atmosferic sunt prezentate în tabelele următoare: 
Prelucrări GNSS modelul MOPS 

Puncte 

MOPS 5˚ MOPS 10˚ MOPS 20˚ 
RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

BACA 0.00250 0.00255 0.00253 0.00247 0.00246 0.00247 0.00143 0.00142 0.00143 
P102 0.00121 0.00121 0.00121 0.00111 0.00111 0.00111 0.00068 0.00068 0.00068 
P103 0.00175 0.00175 0.00175 0.00159 0.00159 0.00159 0.00097 0.00097 0.00097 
P104 0.00141 0.00141 0.00141 0.00128 0.00128 0.00128 0.00079 0.00079 0.00079 
P115B 0.00154 0.00154 0.00154 0.00140 0.00140 0.00140 0.00086 0.00086 0.00086 
P125 0.00127 0.00127 0.00127 0.00116 0.00116 0.00116 0.00076 0.00075 0.00076 
P127 0.00212 0.00215 0.00212 0.00204 0.00204 0.00204 0.00135 0.00134 0.00135 
 
Prelucrări GNSS modelul GCAT 
Puncte GCAT 5˚ GCAT 10˚ GCAT 20˚ 
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RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

BACA 0.00323 0.00329 0.00325 0.00190 0.00190 0.00190 0.00151 0.00150 0.00151 
P102 0.00156 0.00156 0.00156 0.00087 0.00087 0.00087 0.00072 0.00072 0.00072 
P103 0.00224 0.00224 0.00224 0.00123 0.00123 0.00123 0.00102 0.00102 0.00102 
P104 0.00180 0.00181 0.00180 0.00100 0.00100 0.00100 0.00084 0.00084 0.00084 
P115B 0.00198 0.00198 0.00198 0.00117 0.00118 0.00117 0.00091 0.00091 0.00091 
P125 0.00164 0.00164 0.00164 0.00102 0.00102 0.00102 0.00080 0.00080 0.00080 
P127 0.00272 0.00275 0.00272 0.00180 0.00180 0.00180 0.00142 0.00142 0.00142 
 
 
Prelucrări GNSS modelul GOAD & GOODMAN 

Puncte 

GOAD & GOODMAN 5˚ GOAD & GOODMAN 10˚ GOAD & GOODMAN 20˚ 
RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

RMS  
X 
m 

RMS  
Y 
m 

RMS  
Z 
m 

BACA 0.00817 0.00824 0.00820 0.01099 0.01092 0.01092 0.00595 0.00594 0.00596 
P102 0.00389 0.00389 0.00389 0.00491 0.00490 0.00491 0.00303 0.00302 0.00303 
P103 0.00521 0.00521 0.00521 0.00467 0.00467 0.00467 0.00406 0.00406 0.00406 
P104 0.00515 0.00514 0.00515 0.00514 0.00513 0.00514 0.00360 0.00360 0.00360 
P115B 0.00468 0.00470 0.00468 0.00878 0.00880 0.00878 0.00370 0.00370 0.00370 
P125 0.00391 0.00389 0.00392 0.00538 0.00537 0.00538 0.00296 0.00295 0.00296 
P127 0.00696 0.00698 0.00703 0.01103 0.01105 0.01103 0.00518 0.00517 0.00518 
 
Erorile RMS totale obținute în urma prelucrărilor cu cele 3 modele și pentru cele trei valori de unghiuri verticale 
sunt prezentate în tabelele de mai jos. 
                    Erorile totale pe modelul GCAT  si                                MOPS 
Puncte GCAT 

  
Puncte 

MOPS 

 

RMSXYZ 
(mm) 
(elevatie 
5˚) 

RMSXYZ 
(mm) 
(elevatie 
10˚) 

RMSXYZ 
(mm) 
(elevatie 
20˚) 

RMSXYZ 
(mm) 
(elevatie 
5˚) 

RMSXYZ (mm) 
(elevatie 10˚) 

RMSXYZ 
(mm) 
(elevatie 20˚) 

BACA 5.64 3.29 2.61 BACA 4.38 4.27 2.47 
P102 2.70 1.51 1.25 P102 2.10 1.92 1.18 
P103 3.88 2.13 1.77 P103 3.03 2.75 1.68 
P104 3.12 1.73 1.45 P104 2.44 2.22 1.37 
P115B 3.43 2.03 1.58 P115B 2.67 2.42 1.49 
P125 2.84 1.77 1.39 P125 2.20 2.01 1.31 
P127 4.73 3.12 2.46 P127 3.69 3.53 2.33 
    
Erorile totale pe modelul GOAD & GOODMAN 

Puncte 

GOAD & GOODMAN 

RMSXYZ (mm) 
(elevatie 5˚) 

RMSXYZ 
(mm) 
(elevatie 10˚) 

RMSXYZ (mm) 
(elevatie 20˚) 

BACA 14.21 18.95 10.31 
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P102 6.74 8.50 5.24 
P103 9.02 8.09 7.03 
P104 8.91 8.90 6.24 
P115B 8.12 15.22 6.41 
P125 6.77 9.31 5.12 
P127 12.11 19.12 8.97 
 
Din analiza acestor rezultate rezultă că pentru monitorizarea deformațiilor crustale în zona Vrancea modelul 
atmospheric cel mai adecvat este modelul MOPS pentru care erorile RMS sunt cele mai mici în orice 
configurație de unghiuri vertical având erori de 3 ori mai mici pentru unghiri de elevatie de 5˚ față de erorile din 
modelul GOAD & GOODMAN și de 5 ori mai mici pentru unghiri de elevatie de 20˚ față de erorile din modelul 
GOAD & GOODMAN.Modelul GCAT este sensibil apropiat de modelul MOPS dar usor mai slab mai ales 
pentru unghiul de elevație de 20 grade. 
Studiile GPS efectuate in cadrul etapei de proiect au furnizat informaţii asupra deplasărilor tectonice locale din 
zona de curbură a Carpaţilor, inferioare valorii de 1 mm/an pentru componenta orizontală şi sub 3 mm/an pentru 
componenta verticală. Au fost observate două direcţii principale de mişcare, din domeniul dobrogean al 
Platformei Moesice (dintre faliile Peceneaga – Camena şi falia Intramoesică), deplasări către SSE, cu viteze de  
2,5 mm/an şi în domeniul valah al platformei – deplasări spre S cu viteze de 1 – 2 mm/an. Respectivele date au 
relevat deplasări dextre, de-a lungul faliei Intramoesice, cu o rată de 1 – 2 mm/an, valoare indicată de studiile 
geologice şi seismice privind cinematica formaţiunilor Pliocene – Cuaternare. O semnificativă schimbare a 
direcţiei de mişcare orizontală apare la limita sudică a Platformei Moldoveneşti (sectorul estic al Platformei Est – 
Europene), în apropierea Faliei Trotuşului. Datele GPS au indicat o zonă de alunecare senestrală evidenţiată şi de 
studiile geologice şi neotectonice. Din punct de vedere al deplasărilor verticale s-a evidenţiat existenţa  unor 
zone alternative de ridicare şi de scufundare (subsidenţă) în sud – estul Carpaţilor Orientali, cu orientări NV – 
SE. Ariile de subsidenţă se suprapun pe bazinele Focşani şi Braşov, subsidenţa cea mai pronunţată observată în 
Depresiunea Focşani a indicat viteze verticale de 2 – 3 mm/an. Vitezele mari de mişcare verticală de la curbura 
Carpaţilor indică probabil scufundarea plăcii litosferice din această regiune, a cărei deplasare generează seismele 
subcrustale din regiunea Vrancea. Fig.12 ilustreaza pentru Reţeaua GPS Vrancea extinsă harta de deformare a 
câmpului strain-ului principal maxim.Se remarcă faptul că cea mai mare rată de creştere a strain-ului crustal se 
întâlneşte în zona de maximă densitate epicentrală pentru cutremurele de suprafaţă, din interiorul elementului 
finit EF #31.  
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Fig.12. Reţeaua GPS Vrancea, extinsă harta câmpului strain-ului principal maxim (µstrain), → – vectorul ε1, si 
harta de deformare in perioada 1 ianuarie 2018-1 octombrie 2020. 
 
Aici viteza de deformare a crustei este maximă, indicând faptul că starea pretensională din zonă nu a atins valori 
suficient de mari astfel că probabilitatea de producere a unui seism crustal este nesemnificativă. Nu acelaşi lucru 
se poate spune despre EF #32, în care, deşi densitatea de cutremure crustale este mare nu apare o valoare demnă 
de luat în seamă pentru creşterea deformărilor specifice. Acest fenomen ar putea fi legat de existenţa în zonă a 
unei stări pretensionale importante, ceea ce face ca valorile ratei de creştere a strain-urilor să fie de acum 
modestă, cu implicaţii imediate în probabilitatea mare de producere a unui prezumptiv eveniment seismic. Din 
această scurtă analiză se poate desprinde aceeaşi concluzie conform căreia în zona analizată nu există fenomene 
spectaculoase în ceea ce priveşte câmpul deformaţiilor crustale.   
 
e) Evidentierea potentialelor anomalii ionosferice  
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 ; 

 
Fig.13. Date ionosferice in timp real ale stratului f0F2 pentru vlidare model 
 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 solara au fost achizitionate in cadrul acestui proiect 
in perioada 1 noiembrie 2019- 1 noiembrie 2020 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.  
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K < 2:    K = 2 or 3:    K = 4:    4 < K:  
 
Fig.14. Date geomagnetice in timp real pentru vlidare model 
 
Variatiile concentratiilor TEC precum si cele solare si geomagnetice legate de seismele moderate inregistrate in 
acesta perioada de studiu au fost in limitele normale. 
 
CONCLUZII 
Rezultatele aferente etapei III a proiectului VESS-3-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 metode 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.  
 

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 2020, doi dintre noii angajați (unul de la UVT, altul de la CIFRA) au solicitat 
închiderea contractului de muncă, având alte oportunități în strainătate; unui nou angajat de la ISS nu I 



 49 

s-a mai prelungit contractual de muncă; ceele trei 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 41 articole publicate în reviste 
cotate ISI, 20 de articole publicate în revste cotate BDI și 54 prezentări la conferințe de profil.  
În perioada de raportare nu au fost folosite cecuri, din cauza limitărilor de deplasare impuse de 
pandemie; la cererea uhnor parteneri, contravaloarea acestora a fost transferată în dotări necesare 
activităților de cercetare. 

 
Director Proiect Complex 
Dr. Vlad Popa 
 

 
 
 


