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Autor: Y. Beletsky (LCO)/ESO

Autor: Marián DujničPohľad na vrstvy airglow-u z ISS. Zdroj: NASA



Dáta

• Dostupnosť 30 rokov meraní z observatória 
v Abastumani, Gruzínsko (41.75°N, 42.82°E)

• Merania 557.7, 630, 579.3 nm a iOH
• Celkový počet dát je ∼ 3850 meraní (8% 

tmavých nočných hodín)
• Vstupné dáta boli vybraté z: 

• indexov kozmického počasia
• parametrov termosféry
• parametrov ionosféry 
• vzdialenosti a pozície Slnko-Zem 

Abastunami v Gruzínsku – miesto merania airglow dát
Zdroj: Google Maps

Box plot hodinových priemerov intenzít airglow-u



Dáta kozmického počasia – databáza NASA OMNIWeb

OMNIWeb: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html

https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html


Parametre termosféry a ionosféry vo výškach 97 a 250 km

NRLMSISE-00: https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/nrlmsise00.php
IRI-2016: https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/iri2016_vitmo.php

https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/nrlmsise00.php
https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/iri2016_vitmo.php


Vybrané atribúty



Modelovanie

• Použité metódy:
• Lineárna regresia
• Polynomiálna regresia
• Neurónové siete
• Random Forest
• XGBoost

• Použité metriky:

•

•



Random Forest

https://dinhanhthi.com/random-forest/



XGBoost

https://www.researchgate.net/publication/344683182_Environmental_Pollution_Prediction_of_sediment
_heavy_metal_at_the_Australian_Bays_using_newly_developed_hybrid_artificial_intelligence_models



Výsledky trénovania

Vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých metód

Porovnanie nameraných intenzít s výstupom XGBoost modelu na testovacej množine dát



Porovnanie 2-mesačných priemerov 
intenzít airglow-u získaných fyzikálnym 
modelom GLOW a modelom XGBoost
s reálnymi meraniami



Vizualizácia intenzít airglowu
získaných pomocou XGBoost
modelu pre roky 1964-1993. 

Zobrazené sú hodinové a 2-mesačné 
priemery

Porovnanie 2-mesačných priemerov 
intenzít airglow-u získaných fyzikálnym 
modelom GLOW a modelom XGBoost
s reálnymi meraniami
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• Jednoduché používanie metód strojového učenia vďaka open source
knižniciam s podrobnou dokumentáciou

• Pomocou strojového učenia je možné modelovať fyzikálne javy bez 
nutnosti zadania presného procesu



Ďakujem za pozornosť
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