
                  Teme de proiect 

In acest document gasiti lista de proiecte pentru PS. 

Acest document este in lucru si va fi completat in cel 
mai scurt timp cu referintele si detaliile suplimentare 
pentru toate proiectele listate mai jos. 

 
Proiecte de complexitate medie (30%/nota 
finala): 

• Mixaj audio si schimbarea ratei de esantionare a fisierelor 
.WAVE 

• Analiza, filtrarea si vizualizarea spectrului Fourier al unui 
semnal 

• Proiectarea si aplicarea unui filtru digital pe un semnal.  
• Reconstructia atractorului unui sistem haotic determinist 

utilizand metoda False Nearest Neighbours 

• Testul unit root asupra unui semnal (procedura Dickey-Fuller) 
 

Proiecte de complexitate ridicata (50% din nota 
finala) 

• Predictia semnalelor utilizand interpolarea campului 
vectorial (aplicatie stand-alone) 

• Predictia semnalelor utilizand nearest neighbours (aplicatie 
stand-alone) 



• 20% in plus pentru cei care expun proiectele de 
complexitate ridicata ca serviciu web (c#, java). 

In continuare gasiti detalii si referinte pentru fiecare proiect 
enumerat mai sus. 

 

TEMA DE PROIECT: Mixaj audio; schimbarea ratei 
de esantionare a fisierelor .WAVE –30% aplicatie stand-
alone, 10% aplicatie expusa ca serviciu web (C#) 

 

Cerintele sunt urmatoarele: 

- Incarcarea de pe disc a 2 fisiere .WAV 



- Realizarea functiei de upsampling (daca este cazul) 
pentru unul din ele, pentru egalizarea ratei de esantionare 

- Mixajul semnalelor audio 
- Generarea unui fisier .WAV de iesire  

Etapele: a) incarcarea si analiza fisierelor .wav; b) (eventual) 
modificarea ratei de esantionare a unuia; c) mixaj; d) output 

 a) Etapa de incarcare si analiza a fisierelor .WAV 

1)  Citirea header-ului .WAV din care intereseaza: frecventa 
de  esantionare,  numarul de canale (1-Mono,2-Stereo) si    
 bitrate-ul  pentru playback. Nu trebuie sa parsati intreg   
 header-ul, analizati doar aceste campuri. 

2)  Daca numarul de canale din cele doua fisiere nu se 
potriveste, afisati mesaj de eroare si promptati 
utilizatorul sa incarce alte fisiere care se potrivesc ca si 
numar de canale audio. 

3)  Programul trebuie sa mearga pentru fisiere audio pe 16  
 biti pe canal audio. Rar sau deloc se mai folosesc fisiere   
 audio pe 8 biti. Daca unul din fisiere are BitsPerSample   
 8 biti afisati mesaj de eroare si prompt alt fisier. 

4)  Citirea din fisierele .WAV a blocurilor de date. 

Fiindca lucram cu esantioane pe 16 biti ca precizie de 
reprezentare, array-urile de stocare ale esantioanelor trebuie sa 
fie short[] . 

Despre formatul .WAV, gasiti mai multe in [1] 

Surse in C# : [2] 

b) Etapa privind realizarea functiei de upsampling 



Pentru a mixa 2 semnale audio, semnalele trebuie sa 
corespunda unei esantionari la frecventa de esantionare egala. De 
exemplu, daca aveti un .WAV esantionat la 44kHz si unul 
esantionat la 11kHz, acestuia din urma trebuie sa ii marim de 4 
ori frecventa de esantionare (intuitiv -> numarul de esantioane) 
prin upsampling cu L=4. Calculele pentru L trebuie facute in 
functie de ce frecventa de esantionare detectati in headerele celor 
doua fisiere. Daca sunt egale, se sare peste etapa aceasta. Daca 
unul din ele este la 22kHz si altul la 11kHz, evident L=2. Nu 
trebuie sa le aduceti la 44kHz. De asemenea, NU se face 
downsampling al semnalului cu frecventa mai mare ca sa nu se 
piarda din calitatea sunetului, ci procedam invers, aducem cel cu 
frecventa de esantionare mai mica la nivelul celui cu frecventa 
mai mare prin interpolare.  

Sugerez: 

int ptr=0;  for(i=0;i<num11KHzSamples;i++)   //srcBuffer e la 11kHz 

    for(j=0;j<L;j++)  // in cazul de fata L=4. (Vezi curs 2 !) 

        destBuffer[ptr++]=srcBuffer[i]; //dupa care destBuffer se mixeaza cu cel de 44khz   

Nota: daca unul din fisiere are 48kHz si altul are 11kHz, nu se 
poate egala rata de esantionare cu un numar intreg. De obicei 
daca se doreste modificarea ratei de esantionare cu un factor 
rational P/Q, se face upsampling cu L=P apoi downsampling cu 
factor M=Q. In acest proiect nu este necesar sa faceti acest lucru. 
Afisati mesaj de eroare daca ratele de esantionare sunt 
proportionale cu un factor non-intreg si promptati la alt fisier de 
intrare. 

c) Etapa de mixaj 



Discutam doar de mixajul semnalelor audio cu reprezentare pe 
16 biti a esantioanelor (vezi [2]). 

Este gresit sa intelegem prin mixaj doar: 

destinatie[n]=sursa1[n]+sursa2[n]. 

De ce ? Pentru ca daca lucram pe short poate sa apara overflow 
la adunare. Acest fenomen se numeste clipping si trebuie evitat. 

Inainte de a ne gandi la mixaj trebuie sa raspundem la o singura 
intrebare: 

Ce pondere are semnalul 1 in rezultatul final si ce pondere are al 
doilea semnal ? Cu alte cuvinte, care semnal este ‘sunetul de 
fundal’? 

Daca nu putem raspunde acestei intrebari, consideram semnalele 
cu pondere 50% fiecare. 

In ipoteza in care semnalele sunt aduse la aceeasi frecventa de 
esantionare, gandim atunci mixajul ca fiind: 

destinatie[n] = sursa1[n]*t  + (1-t)sursa2[n] cu t = 0.5 
implicit. sau t in [0,1] in cazul general. 

 

(Optional) Puteti implementa efecte de tranzitie prin 
modificarea in timp a factorului t. Exemplu: 

In bucla de mixaj:  pentru primele 30% din esantioane utilizati 
t=1, apoi usor tranzitie de la t=1 la t=0 in urmatoarele 20% din 
esantioane, apoi t=0 pentru restul de 50% din datele ramase de 
mixat. 



d) Etapa de output 

La iesire trebuie scris un fisier .WAV cu header si blocul de 
date destinatie[] descris mai sus. Pentru a putea verifica 
rezultatele repede la playback si fara prea mare bataie de cap, 
scrieti la iesire header-ul fisierului cu rata de esantionare cea mai 
mare. apoi  chunk-ul de date mixat, chiar daca campul data 
length n-o sa se potriveasca. Va trebui sa faceti conversia de la 
short[] la byte[]. 

Trebuie sa aveti grija la lungimea blocului de date – ea 
trebuie sa fie mai mica sau egala cu datele pe care le scrieti 
efectiv in fisier. Adica in fisierul de iesire campul subchunk2size 
sa fie minimul dintre campul cu acelasi nume din cele 2 fisiere 
sursa. 

 

Pentru testare puteti mixa cu diversi factori de mixaj : 

http://neuron.ro/PS/wavs_proiecte/wave1_44KHzMono.wav 

http://neuron.ro/PS/wavs_proiecte/wave2_44KHzMono.wav 

Iar pentru upsampling puteti mixa primul wave mentionat mai sus cu 
wave-ul: 

http://neuron.ro/PS/wavs_proiecte/wave2_mixing22KHzMono.wav 

care este esantionat la 22kHz si care inainte de mixaj necesita 
upsampling cu L=2 

 

Timp estimat pentru implementare:  



40 ore pentru varianta FULL cu serviciu web   

20 ore pentru varianta aplicatie stand-alone  

Punctul de plecare pentru acest proiect este ([3]) 

 

Referinte 

[1]  https://ccrma.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/ 

 [2] http://www.codeproject.com/KB/audio-
video/CSharpWAVClassAndMixing.aspx 

[3] Procesarea Semnalelor – Laboratorul2. Online. Disponibil la: 

http://neuron.ro/PS/Laboratoare/Laboratorul2.pdf 



TEMA DE PROIECT: Testul unit root Dickey-Fuller  
30% 

Proiectul isi propune sa caracterizeze natura stationara / 
nestationara a unui semnal 

 

Trebuie sa dezvoltati un program care primeste la intrare un 
fisier text cu valoarea unui esantion de semnal pe fiecare linie. 
Programul trebuie sa incarce un array de double []y din fisier, si 
sa execute testul Dickey-Fuller. 

Algoritmul de aplicare al testului DF este urmatorul: 

1) Aplicati testul DF  

Testul 1: serie stationara (δ<0 sau a<1) si STOP 

serie stationara de tip random walk (δ=0 sau a=1) 
si STOP 



                     serie nestationara. (δ>0 sau a>1) si aplicam testul 2 

2) Daca cf. testului 1 rezulta serie nestationara, se trece la 
testul 2: Testul Dickey-Fuller de serie stationara cu drift. 
Aici trebuie sa minimizati functia de 2 variabile  

 

: a (ca si in testul 1) si a0 (componenta drift). Implementati 
aceeasi functie de optimizare, aplicand-o pe componentele 
a si a0 (nu folositi Jacobianul, folositi optimizarea simpla pe 
fiecare componenta). Daca se ajunge la acest test 2 avem 
urmatoarele posibilitati: 

a. Nestationara cu drift. Afisati si STOP 

b. Random walk cu drift. Afisati si STOP 

c. Nestationara cu drift. Continuati cu testul 3 

 

Testul DF nr. 3: Se utilizeaza expresia  

 

si se optimizeaza variabilele a, b si a0 pentru a minimiza : 

 

NOTA:  b si a0 aproape niciodata nu vor fi exact 0. Folositi o 
valoare foarte mica de toleranta, de exemplu 0.000000001 
pentru a determina daca exista drift sau trend.  



In final avem urmatoarele ultime posibilitati: 

a. Nestationara cu drift si trend 

b. Random walk cu drift si trend 

c. Nestationara 

La iesire programul trebuie sa afiseze rezultatul sub forma 
unui string:  Testul DF 1 – una din primele 2 variante, sau 
Testul DF2 : una din primele 2 variante, sau testul DF3 – 
oricare din cele 3 variante. De ce ? Nu stim daca o serie este 
nestationara decat daca exploram pana la capat toate 
posibilitatile. Poate fi caracterizata ca nestationara de DF1 
dar poate fi stationara cu drift de exemplu. 

Aveti la dispozitie urmatoarele seturi de date financiare: 

http://neuron.ro/PS/Proiecte/DickeyFuller_seturiDate.zip 

• 3 din ele reprezinta pretul esantionat la interval de 4 ore 
pentru 3 valute: Euro/Australian Dollar, Lira Sterlina / 
Dolar American si Dolar Australian / Dolar American. 

• Celelalte reprezinta seria y[n]-y[n-1] (returns) pe intervale 
de 4 ore ale acelorasi serii de timp. 

Folosim acum analiza stationara/nestationara si testul Dickey-
Fuller pentru ca avem nevoie de o metoda de analiza cantitativa 
a semnalelor inainte de a trece in a doua jumatate a cursului 
unde vom discuta despre teoria haosului si predictibilitate. 

Implementarea web service : o pagina cu control de upload, 
buton de submit. Se intoarce natura semnalului. 



• TEMA DE PROIECT: Analiza, filtrarea si 
vizualizarea spectrului Fourier al unui semnal 

 

Pentru aceasta tema de proiect cerintele sunt urmatoarele: 

Sa se realizeze o aplicatie stand-alone sau serviciu web cu 
urmatoarele functii: 

1)  Sa primeasca la intrare datele intr-unul din urmatoarele 
formate: 

i. Fisier text cu valoarea unui esantion pe cate o 
linie si o alta intrare (pe langa fisier) specificata 
fie in linie de comanda fie intr-un form web in 
care sa se specifice rata la care a fost esantionat 
semnalul respectiv. Exemplu de specificare a 
intrarilor: 



      Proiect_ps.exe   intrare.txt 44100 

ii.  Fisier .WAV din care sa extrageti rata de 
esantionare, formatul audio si esantioanele 
conform temei de proiect nr.1. Adica sa afisati 
mesaj de eroare daca fisierul nu respecta 
formatul: wav pe 16 biti, un canal audio. Incarcati 
fisierul .WAV utilizand codul si specificatiile din 
laboratorul 2 

2)  Dupa incarcarea datelor in memorie, utilizand informatia 
legata de rata de esantionare, impartiti blocul de date in 
segmente care sa acopere fiecare aproximativ o secunda din 
semnalul continuu care a fost esantionat. 

3) Pentru fiecare bloc de date, aplicati transformata Fourier 
Discreta (cursul 3). Stocati Re(X[k]) si Im(X[k]) in 2 array-
uri. 

4)  Pentru aplicatia stand-alone, utilizatorul sa poata vizualiza  
spectrul de putere al semnalului pentru fiecare bloc de date, 
adica |X[k]| pentru fiecare frecventa fk  Las la alegera 
voastra daca calculati spectrul Fourier la click pe un bloc de 
date sau il calculati in intregime dupa incarcarea datelor. 

Cand afisati spectrul de putere in forma grafica, trebuie sa 
se vada clar simetria acestuia fata de N/2. Puteti utiliza 
Java.swing sau grafica 2D oferita de .NET in WinForms. 
Pentru cei ce aleg implementarea ca serviciu Web, afisarea 
grafica este optionala, insa daca nu o realizati, macar afisati 
spectrul de putere intr-o lista sau intr-un text box in forma 
numerica, cate o amplitudine pe fiecare linie. 



5) La intrare sa se poata specifica (fie in linie de comanda, fie 
din pagina web) un fisier de tip banc de filtre indexat 
temporal (temporal filterbank) cu urmatorul format: 

Numar_bloc          ftj    fts, unde 

ftj si fts reprezinta frecventele trece-jos si trece-sus ale 
filtrului exprimate in Hz. 

Daca pe o linie din fisierul filterbank se scrie –N atunci tot 
ce s-a incarcat pana atunci sa se repete pentru toate 
blocurile succesive, pana la N. Exemplu: 

 

0 50 100 

0 500 1000 

-4 

 In cazul in care folosim –N pe o linie, acceptam tacit ca 
pana atunci s-au definit filtrele doar pentru primul bloc de date 
corespunzator secundei 0. Daca apare -4 atunci in memorie clasa 
FilterBank trebuie sa aiba inregistrari ca si cand ar fi citit un 
fisier filterbank cu forma: 

  0 50 100 

  0 500 1000 

  1 50 100 

  1 500 1000 

  2 50 100 



  2 500 1000 

  3 50 100 

  3 500 1000 

  4 50 100 

  4 500 1000 

Astfel incat daca considerati util sa aplicati un banc de filtre 
peste toate blocurile de date din semnal, sa nu scrieti acelasi 
lucru de mana in fisier de fiecare data. 

Pentru fiecare bloc de o secunda, utilizatorul sa aiba posibilitatea 
ca din fisier sa se aplice pe rand filtrele de tip stop-banda atasate 
blocului respectiv. A aplica un filtru stop-banda inseamna: 

i. Din spectrul DFT X[0]….X[N-1] sa identificam 2 
indecsi k_ftj si k_fts  utilizand formula de la 
pagina 20 din curs pentru frecventele ftj si fts ale 
fiecarui filtru. 

ii. Pentru fiecare k=k_ftj…k_fts filtrati frecventa 
f_k (v. pag.20 curs0 

i. X[k]=0, adica Re[k]=0 si Im[k]=0  

ii. X[N-1-k]=0 deoarece spectrul este 
simetric. Daca omiteti aceasta etapa 
frecventa dupa IDFT va mai fi prezenta in 
semnal, insa la jumatate de amplitudine, si 
va veti intreba de ce nu s-a filtrat semnalul 
☺ 



6) Daca semnalului i s-a aplicat cel putin un filtru de tip stop-
banda, sa se genereze un fisier de iesire in mod automat, 
prin aplicarea TFD inversa pentru fiecare bloc de date.  

Daca incarcati fisiere text, scrieti esantioanele filtrate. Daca 
folositi fisiere .WAV, copiati la iesire header-ul de 44 bytes 
si scrieti blocul de date filtrat ca bloc de bytes dupa 
conversia din short[] array inapoi in byte[]. 

Daca folositi serviciu web, undeva in interfata sa aveti un 
control pentru upload-ul fisierului filterbank si un buton 
“Aplica filtre”, care dupa apasare sa prompteze utilizatorul 
sa astepte filtrarea, DFT inversa si apoi sa i se intoarca 
fisierul rezultat cu prompt de download, sau, daca lucrati cu 
fisiere text, sa afisati continutul intr-un text box, nu 
neaparat download. 

Daca implementati web service, aveti grija: DFT si IDFT 
dureaza, deci setati-va in server request timeout-ul la valori 
foarte mari. 

        Aveti voie sa folositi codul pe care l-am scris pentru voi, 
gazduit la http://neuron.ro/PS/Proiecte/FiltrareDFT.zip 

Puteti lua de acolo clasa FilterBank si vedeti cum se foloseste. 

 

Estimez 70 de ore de implementare/om – varianta aplicatie 
stand-alone, 110 ore / om varianta web service. Puteti lucra si 2 
oameni la acest proiect, insa contributiile fiecaruia sa fie clare. 
Puteti accelera procesul de dezvoltare utilizand codul mai sus 
mentionat. 



TEMA DE PROIECT: Proiectarea si aplicarea unui 
filtru digital pe un semnal.  (destui pasi mici, dar fiecare 
usor de facut ! ) 
 

 
 
In acest proiect va propun sa implementati urmatoarele 
functionalitati: 
 
1) Proiectarea unui filtru FIR de tip trece-jos utilizand prima     
         metoda din laboratorul 5, filtrul avand frecventa de taiere  
         fN Hz si ordinul N setabile de utilizator. Afisati tabelar  
  sau textual intr-un fisier valorile raspunsului finit la  
  impuls rezultat in urma calculului. Introduceti din linie de  
  comanda toti parametrii necesari sau specificati-i intr-o  



  interfata grafica (GUI sau pagina HTML pentru  
  implementarea ca serviciu web) 
2) Afisarea raspunsului in frecventa al filtrului : graficul lui  
 |XT(f)| (pentru aplicatie stand-alone, eventual in Java  
                    Swing) 
3)    (Optional, fara penalizari de punctaj) afisarea caracteristicii    
         de faza a filtrului: graficul lui arg(XT(f))  
(2) si (3) se realizeaza implementand cea de-a doua metoda din 
laboratorul 5. 
 
4)   Incarcarea unui fisier text care reprezinta un semnal x[n] 
oarecare 
5)  Aplicarea filtrului FIR pe semnalul x[n], conform relatiei: 

 
si salvarea lui y[n] la iesire. 

Pentru abordarea web service NU cer sa generati si graficele 
2) si 3) , e suficient sa executati 1),4),5) si 6), adica sa calculati 
filtrul si sa calculati y[n] pe baza unui fisier de intrare care 
contine esantioanele lui x[n] si sa alegeti prin incercari ordinul 
filtrului � N. 

Atentie, pentru ca y[0] nu are sens, deoarece nu exista x[-1], 

 x[-2], etc., avem ca y[k]=0 pentru k=0…N-1, si incepem sa 
avem valori concrete incepand cu n=N. 

6) (Neaparat) Pentru alegerea ordinului filtrului FIR, trebuie 
folosita urmatorul principiu: cu cat N este mai mare, cu atat 



aproximarea raspunsului in frecventa se apropie de forma 
ideala a filtrului. Deoarece in realitate folosim un numar finit 
de termeni in expresia lui y[n], apar erori de aproximare a 
raspunsului in frecventa ideal (figura a)), sub doua forme 
(figurile b) si c)): ripples si banda de tranzitie. 

 

Figura a: Raspunsul ideal in frecventa vs. raspuns in 
frecventa al FIR 

 

Figura b: ‘Ripples’ 

 

Ceea ce dorim este sa alegem N minim  astfel incat sa atingem 
un anumit nivel de precizie pe care ni-l impunem sau pe care 

il impune aplicatia. 



 

Figura c: Banda de tranzitie 

Atunci cand se proiecteaza un filtru, se specifica anumite 
caracteristici de precizie: 

- magnitudinea ripple-urilor din partea superioara a 
graficului (unde raspunsul in frecventa ideal este 1) NU 
trebuie sa depaseasca o anumita valoare in marime 
absoluta. In acest proiect ne vom concentra doar pe 
aceasta caracteristica de precizie 

- latimea benzii laterale, care nu poate fi mai mare de X 
Hz 

Daca se depaseste o valoare de prag pe care v-o impune 
aplicatia, trebuie marit N .  

La pasul 6) sunt necesari urmatorii pasi:  

6.1) Cereti utilizatorului o valoare limita a ripple-urilor in 
decibeli (LimitRipple), conform relatiei din curs, anume: 



Daca vrem ca |X(f)| sa nu depaseasca +/- 0.001 in 
magnitudine valoarea ideala 1 pe intervalul [0,fN], 
specificam o valoare de -30dB . Utilizatorul asadar 
trebuie sa introduca valoarea maxima a ripple-
urilor in decibeli undeva in interfata grafica sau la 
intrarea in program, avand o valoare implicita de   
-10 dB daca nu se specifica. 

6.2 calculati raspunsul in frecventa al filtrului utilizand a 
doua metoda din laboratorul 5. Utilizati un pas de 
deltaF= 1Hz. 

6.3 Calculati  ( max(|X(f)|) – 1) pe  intervalul [0, fN] . 

6.4 Notati aceasta marime RippleDev 

6.5 Calculati valorea lui RippleDev in decibeli: 

 RippleDev = 10 log10 (RippleDev / 1.0); 

6.6  Afisati utilizatorului valoarea RippleDev. 

6.7 Daca RippleDev (dB) este mai mare decat 
LimitRipple, afisati “Mariti ordinul N al filtrului”. 

De ce pasul 6 neaparat ? 

Daca utilizatorul are o specificatie clara asupra 
performantelor filtrului FIR, de exemplu: 

LimitRipple=-30dB, el va fi ghidat de program sa aleaga 
valoarea minima a lui N astfel incat la pasul 7) sa avem 
RippleDev<LimitRipple, adica ripple-ul in frecventa sa se 
incadreze in limita de toleranta impusa ;) 



TEMA DE PROIECT : Reconstructia atractorului 
unui sistem haotic determinist utilizand metoda 
False Nearest Neighbours 

 

 
Daca o serie de timp este caracterizata de haos 
determinist, pentru a putea realiza predictia semnalului 
trebuie reconstruit atractorul care descrie geometric 
comportamentul sursei de semnal in spatiul fazelor. 
Metoda False Nearest Neighbours ne permite sa aflam 
dimensiunea minima de incorporare a atractorului 
(Minimum Embedding Dimension) care satisface teorema 
lui Takens. Cu cat M.E.D este mai mare, cu atat semnalul 
este mai greu de prezis, datorita “blestemului 
dimensionalitatii” (curse of dimensionality). 
 
 



Documentatie:  
• Metoda False Nearest Neighbours: 

http://neuron.ro/PS/Documentatie%20implementare
%20proiecte/ReconstructiaAtractorului_MinimumE
mbeddingDimension.pdf 
Metodologia este descrisa in sectiunea 2.1 si este ceea 
ce trebuie sa implementati.  

• Introducere in haos si Teorema lui Takens (sectiunea 
3 a documentului): 
http://neuron.ro/PS/Documentatie%20implementare
%20proiecte/takens-theorem.pdf 

• “Attractor Reconstruction” pe Google – primele 3-4 
rezultate ☺. Recomand : http://www.math.kyoto-
u.ac.jp/~kokubu/RIMS2006/sauer.pdf 

Date de intrare: un fisier text cu cate un numar pe fiecare 
linie, reprezentand valorile (esantioanele) unui semnal. 
Parametri optionali  (daca nu se specifica, se utilizeaza 
valorile default de mai jos): 
Atol se seteaza la 2. ; Rtol - se seteaza la 10  
Fraction : default 0.001 – fractiunea de false nearest 
neighbours pentru o dimensiune de embedding data. Daca 
fractiunea de false NN din date scade sub fraction, aceea 
este minimum embedding dimension. 
Date de iesire: minimum embedding dimension (M.E.D) 
pentru seria de date.  



Acest numar reprezinta M.E.D al atractorului ce 
caracterizeaza sursa de semnal. In sarcina de predictie a 
semnalelor utilizand metode neliniare bazate pe teoria 
haosului, reconstructia atractorului reprezinta pasul 1. 
 
 
 
 
 
 

• Atasez la 
http://neuron.ro/PS/Documentatie%20implementare
%20proiecte/Takens_DetectingStrangeAttractorsInT
urbulence.pdf articolul de referinta scris chiar de 
Floris Takens in care descopera teorema care ii 
poarta numele. Articolul are o valoare inestimabila 
desi a fost scris in urma cu aproape 50 de ani ! In 
90% din articolele pe care le-am citit legate de 
predictie, acest articol este citat  in bibliografie. 

• Atasez la 
http://neuron.ro/PS/Documentatie%20implementare
%20proiecte/Chaos_Theory_Book_-_complete.pdf 
cartea pe care se bazeaza cursul de elemente 
introductive in teoria haosului, elemente pe care le 
voi prezenta insa intr-o forma simplificata, pe 
intelesul tuturor. 

Pentru a construi ORICE tip de predictor pentru un 
semnal, trebuie sa utilizam un sistem cauzal cu cel 
putin M.E.D intrari  :  x[n],x[n-1]…x[n-MED+1] 
astfel incat sa putem estima x[n+1]  



Aceste ultime doua documente va stau la dispozitie ca sa 
va documentati si daca va place indeajuns  sa duceti un 
astfel de proiect catre calitatea unui proiect de diploma. 
Pentru a va ajuta in implementarea acestui proiect, 
am pus pe Internet un cod de scripting pentru 
platforma de trading MetaTrader 4, care are un 
limbaj foarte asemanator limbajului C.  
 
Codul il gasiti la: 
http://neuron.ro/PS/Documentatie%20implementare%20p
roiecte/FalseNearestNeighbours.mq4 
 
Metoda de baza este FalseNearestFraction care e apelata 
succesiv din ‘main’-ul script-ului – metoda start(),  pana 
cand se atinge criteriul de minimum embedding. 
 



PROIECTE DE COMPLEXITATE 
RIDICATA  

 

 
 
 



Alegand una din urmatoarele teme de proiect veti 
stapani unele dintre cele mai avansate metode de 
predictie neliniara a seriilor de timp existente in 
momentul de fata. Metodele utilizeaza principii si 
algoritmi din teoria haosului si reprezinta “state-of-
the-art” in inteligenta artificiala pentru rezolvar ea 
problemei predictiei. 
 
 



Implementarea proiectelor de complexitate ridicata trebuie 
sa respecte urmatorul sablon: 
 
a) Incarcarea esantioanelor unui semnal din fisier text 
b) Impartirea datelor in jumatate: date de antrenament,    

 date de test 
c)  Determinarea dimensiunii minime de incorporare 

(Minimum Embedding Dimension) a atractorului 
utilizand datele de antrenament (vezi aici)  

d)  Predictia peste multimea datelor de test utilizand 
metoda nearest neighbours sau metoda interpolarii 
campului vectorial. 

e) Generarea de perechi : valoare prezisa / valoare dorita 
si afisarea erorii patratice medii la iesire. Rezultatele se 
afiseaza grafic sau textual. 



TEMA DE PROIECT Predictia semnalelor 
utilizand interpolarea campului vectorial 
 

 
Implementarea acestui proiect trebuie sa respecte sablonul 
descris anterior.  
 

1) Utilizati fisiere text cu cate un numar pe fiecare linie 
2) Impartiti datele in doua 
3) Calculati Minimum Embedding Dimension cu False 

Nearest Neighbours (vezi aici) pe prima jumatate a 
datelor pentru a gasi numarul de intrari in predictor 



4) Pentru aceasta tema de proiect implementati strategia 
nearest trajectory descrisa de James McNames la  
http://neuron.ro/PS/Documentatie%20implementare
%20proiecte/PredictieHaosInterpolareaCampuluiVect
orial.pdf 
 
si aplicati metoda de predictie peste datele de test. 
Vreau sa vad la rezultate: eroarea patratica medie 
(Mean Squared Error) si valorile prezise/dorite peste 
multimea de test. 
Pe masura ce parcurgeti multimea de test, utilizati 
datele din multimea de antrenament + datele din 
multimea de test anterioare pentru predictie. Nu va 
uitati in viitor, adica: 
Daca avem 2000 de esantioane si trebuie sa prezicem 
x[1101] ne uitam in multimea de antrenament: 
x[0]…x[999] si in ce am parcurs pana in momentul 
de fata: x[1000]…x[1100] pentru a gasi cele mai 
apropiate traiectorii. 
�Numarul k de cele mai apropiate traiectorii pentru 
interpolare se specifica la intrare. 
 
Voi reveni cu detalii in functie de nelamuririle dvs. 
Va rog contribuiti cu seturi de date. Voi incarca si eu 
cateva pe site pana in decembrie. 



TEMA DE PROIECT Predictia semnalelor 
utilizand metoda nearest neighbours 

 

 
 

Implementarea acestui proiect trebuie sa respecte sablonul 
descris anterior.  
 

1) Utilizati fisiere text cu cate un numar pe fiecare linie 
2) Impartiti datele in doua 
3) Calculati Minimum Embedding Dimension cu False 

Nearest Neighbours (vezi aici) pe prima jumatate a 
datelor pentru a gasi numarul de intrari in predictor 

4) Pentru aceasta tema de proiect implementati strategia 
de predictie k-Nearest Neighbours descrisa la pagina 



3 paragraful B (Second stage..) - punctul 4 din 
articolul  
http://neuron.ro/PS/Documentatie%20implementare
%20proiecte/PredictieHaosNearestNeighbours.pdf 
 
Ei folosesc Artificial Neural Networks pe vecinatati. 
Voi folositi metoda liniara descrisa la punctul 4 al 
algoritmului scris cu bold si aplicati metoda de 
predictie peste datele de test. 
Vreau sa vad la rezultate: eroarea patratica medie 
(Mean Squared Error) si valorile prezise/dorite peste 
multimea de test. 
Pe masura ce parcurgeti multimea de test, utilizati 
datele din multimea de antrenament + datele din 
multimea de test anterioare pentru predictie. Nu va 
uitati in viitor, adica: 
Daca avem 2000 de esantioane si trebuie sa prezicem 
x[1101] ne uitam in multimea de antrenament: 
x[0]…x[999] si in ce am parcurs pana in momentul 
de fata: x[1000]…x[1100] pentru a gasi cele mai 
apropiati k vecini. 
�Numarul k pentru cei mai apropiati vecini se 
specifica la intrare. 
Voi reveni cu detalii in functie de nelamuririle dvs. 
Voi publica cateva seturi de date pana in decembrie. 
Va rog contribuiti cu seturi de date.  


