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ВСТУП

Актуальність роботи та підстави для її виконання. Екологія стала
однією з найважливіших сфер для людства протягом останнього століття.
Вона безпосередньо впливає на якість та довготривалість життя людини.

Стан екології з кожним роком стає все гіршим. Світова спільнота всіма
силами старається привернути увагу великої кількості людей до даної
проблеми. Організовуються міжнародні конференції та форуми спрямовані на
покращення або, хоча б, збереження екологічної ситуації у світі. З кожним
днем вікно можливостей для людства зменшується. Необхідно діяти вже
сьогодні. Для початку важливо бути ознайомленим зі згубними процесами, які
відбуваються з екологією.

Забруднене повітря - один з ключових факторів, який впливає на якість
та здоров’я людини. Регулярно висока концентрація забруднених речовин
може призводити до хронічних захворювань дихальною системи, передчасних
смертей, приступів епілепсії та серцево-судинних захворювань. Світова
спільнота зробила декілька успішних спроб зменшити викиди від викопних
джерел палива. Кіотський протокол дав можливість деяким сферам
господарства модернізувати засоби виробництва благ, тим самим зменшив
викиди шкідливих речовин. У Ґлазґо світові лідери зустрічалися для
прийняття відповідних мір, для якомога найшвидших темпів відмови від
викопних джерел палива. Однак, значна частина людства можуть не відчувати
цих змін, ми все ще дихаємо повітрям, в якому концентрації забруднювальних
речовин значно перевищують норми. Таким чином, географічна детальна
інформація про концентрацію забруднювальних речовин є ключовою для
дослідження якості повітря. Та дає можливості для інформування широкої
маси людей, що вони від народження дихають забрудненим повітрям.

У багатьох масштабних питаннях збереження природи або екологічних
проблемах, де експерименти нерозв'язні або неетичні, регресійні методи
застосовуються для спроби оцінити вплив набору номінально незалежних
змінних (X) на залежну змінну (Y). У даній роботі будуть використані
актуальні дані екологічного моніторингу: дані викидів O3, PM10, PM2.5, SO2,
NO2, CO та метеорологічні дані і застосовані до них множинну лінійну
регресію та метод випадкового лісу.

Мета й завдання роботи. Метою роботи є дослідження екологічної

ситуації в Поліссі: оцінки забруднення повітря викидами та впливу погодних

чинників на стан повітря. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення

наступних основних завдань:



1. сформувати базу екологічних даних по Поліссю в період весни 2021

року.

2. застосувати методи регресійного аналізу.

3. зробити висновки про моделі із забруднення повітря.

Практична значущість дослідження полягає в оцінці концентрацій

забруднювачів повітря для Полісся та розрахунку прогнозів. Актуальність

базується недоступності зручного аналізу якості повітря для регіонів України.

цією роботою хочу донести до людей про важливість дослідження речовин,

що забруднюють  повітря.

Об'єкт дослідження – процеси забруднення повітря.

Інформаційна база. Відкритих даних від офіційних українських

організацій недостатньо для отримання реальної ситуації концентрації

забруднювачів повітря в Поліссі. Регресійні моделі будуть побудовані на

основі даних з CAMS та даних щоденних метеорологічних показників

протягом весни 2021 року з  NASA.



РОЗДІЛ І. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ КОНЦЕНТРАЦІЙ

ЗАБРУДНЮВАЧІВ ПОВІТРЯ

1.1. Лінійна регресія

Якщо існує кореляційна залежність між змінними та , виникає𝑦 𝑥
необхідність визначити функціональний зв'язок між двома величинами.
Залежність середнього значення  називається регресією по .𝑦 𝑥

Основу регресійного аналізу становить метод найменших квадратів
(МНК), відповідно до якого за рівняння регресії береться функція 𝑦 = 𝑓(𝑥)

така, що сума квадратів різниць мінімальна.𝑠 =
𝑖

𝑛

∑[𝑦
𝑖

− 𝑓(𝑥)
𝑖
]2

Вид функції , як правило, визначений заздалегідь, а за допомогою𝑓(𝑥)
МНК підбираються оптимальні значення невідомих параметрів. Метрикою
розсіювання значень навколо регресії є дисперсія.𝑦

𝑖
𝑓(𝑥)

, де (1.1)𝐷 = 1
𝑛−𝑘

𝑖=1

𝑛

∑ [𝑦
𝑖

− 𝑓(𝑥)
𝑖
]2

– число коефіцієнтів в системі рівнянь регресії.𝑘

Основна модель лінійної регресії. Модель, що виражає залежність

змінної відгуку , залежної від значень незалежної величини . (Рисунок 1.2)𝑦 𝑥

Рисунок 1.2 Залежність відгуку від фактора

На графіку відображається у вигляді прямої, яка визначається
рівнянням:

де:𝑦 = 𝑎
0

+ 𝑎
1
𝑥,  

— залежна змінна;𝑦
— незалежна змінна (фактор, предиктор);𝑥
— константа;𝑎

0



— коефіцієнт регресії.𝑎
1

Загальна модель множинної лінійної регресії має вигляд:

(1.3)𝑌
𝑗

= 𝑎
1
𝑋

𝑗
1 + 𝑎

2
𝑋

𝑗
2 +  ... + 𝑎

𝑑
𝑋

𝑗
𝑑 + ε

𝑗
,     

де:𝑗 = 1,..., 𝑁,
індекс є номером елемента вибірки (об’єкта);𝑗

— значення залежної змінної для j-того об’єкта;𝑌
𝑗

— значення -тої незалежної змінної;𝑋
𝑗
𝑖 𝑖

— випадкова похибка регресії;ε
𝑗

— невідомі коефіцієнти регресії.𝑎
1
,  ..., 𝑎

𝑑

Іноді у лінійну модель вводять “адитивну константу”, записуючи її у
вигляді:

(1.4)𝑌
𝑗

= 𝑎
0

+ 𝑎
1
𝑋

𝑗
1 + 𝑎

2
𝑋

𝑗
2 +  ... + 𝑎

𝑑
𝑋

𝑗
𝑑 + ε

𝑗
,     

Систему рівнянь (1.2) зручно записати у матричній формі. Для цього
позначимо:

Тоді (1.2) еквівалентно .𝑌 = 𝑋𝑏 + ε

Надалi через будемо позначати i-тий стовпчик матрицi ,  тобто𝑋𝑖 𝑋

. Через  позначатимемо j-тий рядок . Матрицю, що𝑋𝑖 = (𝑋
1
𝑖 ,..., 𝑋

𝑁
𝑖 )𝑇 𝑋

складається з векторiв-стовпчикiв будемо позначати .𝑋1,..., 𝑋𝑑 (𝑋1,..., 𝑋𝑑)
У моделі лінійної регресії похибки мають підтверджувати Гаусівський

розподіл. Якщо гіпотеза про розподіл не підтверджується – це значить, що
модель є недостатньо точною.

Основною метою множинної регресії є побудова моделі з декількома
факторами для того, щоб дізнатися про взаємозв'язок і степені впливу
кожного з них окремо на результат, а також їх сукупний вплив. Коефіцієнти
регресії визначаються методом найменших квадратів.

За допомогою множинної регресії можна провести аналіз зв'язку між
декількома факторами та залежною змінною та оцінити внесок кожної
незалежної змінної або фактора в залежну змінну. Іншими словами,
коефіцієнти регресії показують інтенсивність впливу факторів на змінну.

Практична значущість рівняння множинної регресії оцінюється за
допомогою індексу множинної кореляції:



де𝑅 = 1 − 𝑖=1

𝑛

∑ (𝑦
𝑖
−𝑦

𝑥
)

𝑖=1

𝑛

∑ (𝑦
𝑖
−𝑦)2

,

– значення, обчислене за рівнянням регресії;𝑦
𝑥

– середнє значення залежної змінної;𝑦

– кількість спостережень.𝑖 = 1, 𝑛

Чим ближче значення індексу кореляції до одиниці, тим тісніше зв'язок

залежної змінної з досліджуваним набором факторів і тим надійніше

рівняння регресії. Якість отриманої моделі множинної регресії також

характеризує коефіцієнт детермінації, який є квадратом індексу кореляції (.

Коефіцієнт детермінації моделі залежності випадкової величини y від

факторів x визначається наступним чином:

.𝑅2 = 1 − 𝑖=1

𝑛

∑ (𝑦
𝑖
−𝑦

𝑥
)

𝑖=1

𝑛

∑ (𝑦
𝑖
−𝑦)2

Чим ближче значення коефіцієнта детермінації до одиниці, тим

якісніше побудована модель. У загальному випадку коефіцієнт детермінації

може бути й негативним, це говорить про крайню неадекватність моделі:

просте середнє наближає краще.

Вимоги до факторів для включення в лінійну модель:

1. Фактори повинні кількісно вимірюватися. При включенні в модель

якісного фактора, йому необхідно надати кількісну визначеність.

2.Фактори не повинні бути мультиколінеарними. В разі, коли фактори

мають високий степінь вираженості інтеркореляції може ускладнитися

оцінка впливу кожного фактора окремо на залежну змінну. Якщо між

факторами існує висока кореляція, то стає неможливо визначити їх

ізольований вплив на підсумковий показник, що, своєю чергою, ускладнює

інтерпретацію факторів рівняння регресії. Мультиколінеарність можна

виявити за допомогою різних методів, одним із таких методів є коефіцієнт



інфляції дисперсії (VIF). У методі VIF ми вибираємо кожну ознаку та

регресуємо її з усіма іншими ознаками. Для кожної регресії коефіцієнт

розраховується як:

(1.5)𝑉𝐼𝐹 = 1

1−𝑅2   

Як бачимо з формули, чим більше значення R-квадрат, тим більше VIF.

Отже, більший VIF означає більшу кореляцію. Це узгоджується з тим, що

вище значення R-квадрат означає сильнішу колінеарність. Як правило, VIF

вище 10 вказує на високу мультиколінеарність.

3.Фактори, які включені у множинну регресію, повинні пояснити

варіацію незалежної змінної. Частка поясненої варіації оцінюється

показником детермінації.

При додаванні в рівняння регресії значущого фактора значення

коефіцієнта детермінації має зростати, а залишкова дисперсія –

зменшуватися. Якщо цього не відбувається, і значення даних показників

практично мало відрізняються від значень попередньої моделі, яка не

враховувала додатковий фактор, значить, цей фактор є зайвим і не покращує

модель.

Для перевірки коефіцієнтів множинної регресії на значущість, ми

будемо використовувати значення. Якщо значення коефіцієнта не𝑝 − 𝑝 −

перевищуватиме 0.05 – коефіцієнт значущий.

1.2. Випадковий ліс

Random forest (випадковий ліс) – один з найзручніших алгоритмів

машинного навчання, який був придуманий Лео Брейманом і Адель Катлер

ще в минулому столітті. Універсальність цього методу полягає у можливості

розв'язання багатьох задач класифікації, регресії, кластеризації, пошуку

аномалій, селекції ознак і т.д.

По суті, Random Forest є композицією (ансамблем) безлічі вирішальних

дерев, що дозволяє підвищити точність в порівнянні з одним деревом.

Прогноз виходить в результаті агрегування відповідей безлічі дерев. У задачі



регресії їх відповіді усереднюються, в завданні класифікації приймається

рішення голосуванням за більшістю.

Основна ідея цього полягає в поєднанні декількох дерев рішень при

визначенні кінцевого результату, а не покладаючись на окремі дерева.

Випадковий ліс має кілька дерев рішень як базових моделей навчання.

Щоб утворити набори зразків даних для кожної моделі, потрібно випадковим

чином провести вибірку рядків та вибірку функцій з набору даних. Всі дерева

будуються незалежно за наступною схемою:

1.Вибирається підвибірка навчальної вибірки розміру samplesize (м.б. з

поверненням) - по ній будується дерево (для кожного дерева - своя

підвибірка).

2. Для побудови кожного розщеплення в дереві переглядаємо

max_features випадкових ознак (для кожного нового розщеплення - свої

випадкові ознаки).

3.Вибираємо найкращі ознаку і розщеплення по ньому (по заздалегідь

заданому критерію).

Дерево будується, як правило, до вичерпання вибірки (поки в листі не

залишаться представники тільки одного класу), але в сучасних реалізаціях є

параметри, які обмежують висоту дерева, число об'єктів в листі і число

об'єктів в підвибірці, при якому проводиться розщеплення.

Метод випадкового лісу (Random Forest) становить собою подальше

поліпшення беггінга дерев рішень, яке полягає в усуненні кореляції між

деревами. Сенс цієї процедури, яка опинилася досить ефективною для

підвищення якості отримуваних рішень, полягає в тому, що з імовірністю

блокується який-небудь потенційно домінуючий предиктор, який(𝑝 − 𝑚)/𝑝 

прагне увійти в кожне дерево. Наразі, беггінг – це просто окремий випадок

методу випадкового лісу.

Random Forest не тільки дозволяє побудувати чудові моделі

прогнозування, а й виконати таку роботу, як селекція набору всіх

інформативних ознак.



РОЗДІЛ II. ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ДАНИХ

2.1. Програмні інструменти для аналізу даних.

Для побудови регресійних моделей та обробки даних необхідно

встановити наступні пакети:

· Data Cleaning and Merging: pandas;

· Plotting: plotly, matplotlib;

· Statistics: statsmodels, sklearn, seaborn, numpy, scipy.

CAMS надає послідовну та якісно контрольовану інформацію,

пов’язану із забрудненням повітря та здоров'ям, сонячною енергією,

парниковими газами та змінами клімату в Європі.

Сервіс забезпечує щоденну інформацію про загальний склад атмосфери

за допомогою компонентів моніторингу і прогнозування, таких як парникові

гази (вуглекислий газ і метан), реактивні гази (наприклад, оксид вуглецю,

окиснені сполуки азоту, діоксид сірки), озон і аерозолі.

NASA надає дані пов’язані із погодними умовами у всіх куточках світу.
Можна обрати відповідні області або ж конкретні міста та поселення для
аналізу інформації. Дозволяє гнучко та зручно відфільтрувати ті дані, які
потрібні для різного роду досліджень.

Отриманий набір даних складається з:

· 6 файлів формату csv, які містять дані про щоденні викиди

забруднювачів повітря: PM10, PM2.5, SO2, O3, NO2, CO за період

весни 2021 року;

· 1 csv файл, який містить щоденні погодні параметри, за період весни

2021 року.

Приклади обробки початкових даних наведено у додатку А.

2.2. Підготовка набору даних

Оскільки дані про щоденні викиди кожного забруднювача та

метеорологічні параметри містяться в окремих файлах по роках – необхідно

створити файли з даними по кожному виду забруднювача. Також після

відповідних маніпуляцій було отримано відповідний файл із даними



забруднювачів повітря за період весни 2021 року із середньодобовими

показниками по кожному з параметрів.

Дані про погодні умови від NASA дещо відрізняються від формату

даних наданих CAMS для їхнього об’єднання потрібно було провести

додаткові маніпуляції для синхронізації широти та довготи відповідних

станцій замірів. Після об’єднання даних вибірка дещо скоротилася, оскільки

дані замірів агенції NASA мають дещо нижчу частоту, аніж дані сервісу

CAMS.

Результати прорідження та об’єднання даних представлені у додатку А.



РОЗДІЛ III.АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЧІВ

ПОВІТРЯ ТА ПОШУК ЗАЛЕЖНОСТІ КЛІМАТУ ВІД ЯКОСТІ

ПОВІТРЯ

Мета цієї програми – проаналізувати вплив кліматичних змін та

географічних координат на якість повітря для України та створити модель

машинного навчання, яка може встановити взаємозв'язок між рівнями

забруднювачів повітря таких,як , параметрами𝑁𝑂
2
,  𝑂

3
,  𝑆𝑂

2
, 𝐶𝑂,  𝑃𝑀

10
, 𝑃𝑀

2.5

клімату, та координатами за допомогою регресійних моделей та нульової

гіпотези.

Для того, щоб дізнатися про вплив кожного з погодних параметрів на

забруднювачі, обчислимо кореляційні залежності, суть яких полягає в тому,

що при зміні значення однієї змінної відбувається закономірна зміна

(зменшення або збільшення) іншої (-их) змінної (-их).

Було побудовано дві кореляційні матриці:

1. Для даних вибірки без погодних умов.

2. З погодними параметрами.

Слід розуміти, що кореляційна залежність відображає тільки

взаємозв'язок між змінними і не дає відповіді стосовно причинно-наслідкових

зв'язків. Кореляційний зв'язок лише говорить про взаємозв'язок даних

параметрів, причому в даній конкретній вибірці, в іншій вибірці ми можемо

не спостерігати отримані кореляції.

Перед формуванням висновків та додаванням залежностей в моделі для

їхньої побудови важливо зазначити, що високі показники коефіцієнтів

кореляції між параметрами є ознаками хибної кореляції,𝑁𝑂
2
,  𝑆𝑂

2
, 𝐶𝑂

оскільки ці три забруднювачі одночасно виділяються при спалюванні

викопних джерел палива, тому вони є незалежними один від одного. Але від

них також залежать інші забруднювачі, що було розглянуто  у роботі.

Також внаслідок дуже високого абсолютного значення коефіцієнта

кореляції між викидами , було прийнято рішення про𝑃𝑀
10

 та 𝑃𝑀
2.5



вилучення , як фактора, із загальної моделі. Залежність від𝑃𝑀
2.5

𝑃𝑀
2.5

𝑃𝑀
10

буде розглянуто окремо. Дані кореляційних матриць представлено у додатку

Б.



РОЗДІЛ IV. ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ

РЕЧОВИН

4.1. Діоксид азоту ( )𝑁𝑂
2

В якості початкової моделі була виконана спроба побудувати регресійну

модель, у якій  незалежними факторами виступають лише дата, широта та

довгота об‘єкта дослідження. Результат виявив доволі слабку залежність.

Коефіцієнт детермінації моделі , звідки робимо висновок, що𝑅2 = 0. 3643

побудувати адекватну модель за цими трьома факторами неможливо. Тому

подальших перевірок значущості коефіцієнтів та мультиколінеарності

проведено не було.

4.1.1. Модель з параметрами погоди

В результаті додання даних щодо погодних умов у модель вдалося

досягти кращих результатів. Окрім попередньо розглянутих незалежних

векторів у моделі, було додано фактори мінімальної та максимальної

температур, а такожпоказник відносної вологості повітря.

Після побудови моделі множинної регресії отримано наступні дані.

Коефіцієнт детермінації склав для тренувальних даних та𝑅2 = 0. 4396

для тестових, що свідчить про покращення моделі.𝑅2 = 0. 51

При цьому Коефіцієнт при мінімальній температурі не пройшов

перевірку на значущість.

Перевірка на мультиколінеарність (VIF) показала, що фактор

мінімальної температури не проходить перевірку.

Після вилучення стовпчика мінімальної температури, були отримані

такі дані:

1. зниження показника не значущі.𝑅2 = 0. 4395

2. Всі коефіцієнти є значущими.

Аналіз помилок показав:

;𝑀𝐴𝐸 = 0. 77

;𝑀𝑆𝐸 = 1. 16



.𝑅𝑀𝑆𝐸 = 1. 07

На жаль,  гіпотеза про нормальний розподіл абсолютних помилок – не

підтвердилася.

4.1.2. Модель “Random Forest” для 𝑁𝑂
2

Результати отримані після побудови моделі:

1. – для тренувальних даних; 𝑅2 = 0. 746

2. – для тестових даних;𝑅2 = 0. 75

3. ; 𝑀𝐴𝐸 = 0. 54

4. ; 𝑀𝑆𝐸 = 0. 59

5.𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0. 76;

6. Абсолютні помилки не розподілені нормально.

4.2. Сульфур діоксид ( )𝑆𝑂
2

Регресійні моделі  для цього забруднювача було побудовано  для таких

незалежних величин: дата, широта, довгота, мінімальна температура,

кількість опадів та швидкість вітру.

4.2.1. Множинна лінійна регресія

Коефіцієнт детермінації склав для тренувальних даних та𝑅2 = 0. 319

для тестових.𝑅2 = 0. 39

Всі коефіцієнти є статистично значущими. Успішно пройдено перевірку

на мультиколінеарність.

Аналіз помилок показав:

;𝑀𝐴𝐸 = 0. 603

;𝑀𝑆𝐸 = 0. 656

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0. 81

Однак, гіпотеза про нормальний розподіл абсолютних помилок – не

підтвердилася.

4.2.2 Модель “Random Forest” для 𝑆𝑂
2

Результати отримані після побудови моделі:



1. – для тренувальних даних; 𝑅2 = 0. 651

2. – для тестових даних;𝑅2 = 0. 656

3. ; 𝑀𝐴𝐸 = 0. 45

4. ; 𝑀𝑆𝐸 = 0. 37

5.𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0. 61;

6. Абсолютні помилки не розподілені нормально.

4.3. Монооксид вуглецю (чадний газ, )𝐶𝑂

Регресійні моделі  для цього забруднювача є такі незалежні величини:

дата, широта, довгота, мінімальна температура, максимальна температура та

відносна вологість повітря.

4.3.1. Множинна лінійна регресія

Коефіцієнт детермінації склав для тренувальних даних та𝑅2 = 0. 53

для тестових.𝑅2 = 0. 56

Перевірка на мультиколінеарність (VIF) показала, що фактор

мінімальної температури не проходить перевірку.

Після вилучення стовпчика із даними щодо мінімальної температури,

були отримані такі дані:

1. – зменшення коефіцієнта детермінації не відбулося.𝑅2 = 0. 53

2. Всі коефіцієнти моделі є значущими.

Аналіз помилок показав:

;𝑀𝐴𝐸 = 14. 82

;𝑀𝑆𝐸 = 387. 9

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 19. 7

Однак, гіпотеза про нормальний розподіл абсолютних помилок – не

підтвердилася.

4.3.2. Модель “Random Forest” для 𝐶𝑂

Результати, отримані після побудови моделі:



1. – для тренувальних даних; 𝑅2 = 0. 846

2. – для тестових даних;𝑅2 = 0. 84

3. ; 𝑀𝐴𝐸 = 8. 86

4. ; 𝑀𝑆𝐸 = 145. 19

5.𝑅𝑀𝑆𝐸 = 12. 05;

6. Абсолютні помилки не розподілені нормально.

4.4. Завислі частинки діаметром менш як 10 мікрометрів ( )𝑃𝑀
10

Регресійні моделі для було складено для таких факторів : дата,𝑃𝑀
10

широта, довгота, діоксид азоту, сульфур діоксид, монооксид вуглецю,

мінімальна температура, відносна вологість, опади та атмосферний тиск.

4.4.1. Множинна лінійна регресія

Коефіцієнт детермінації склав для тренувальних даних та𝑅2 = 0. 769

для тестових.𝑅2 = 0. 742

Коефіцієнт при відносній вологості не пройшов перевірку на

значущість.

Успішно пройдено перевірку на мультиколінеарність.

Після вилучення стовпчика із даними для відносної вологості, було

отримано, що:

1. – величина коефіцієнта детермінації не𝑅2 = 0. 769

змінилося.

2. Всі коефіцієнти модні є статистично значущими.

Аналіз помилок показав:

;𝑀𝐴𝐸 = 2. 02

;𝑀𝑆𝐸 = 8. 12

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 2. 85

Однак, гіпотеза про нормальний розподіл абсолютних помилок – не

підтвердилася.



4.4.2. Модель “Random Forest” для 𝑃𝑀
10

Результати, що отримано після побудови моделі:

1. – для тренувальних даних; 𝑅2 = 0. 886

2. – для тестових даних;𝑅2 = 0. 82

3. ; 𝑀𝐴𝐸 = 1. 62

4. ; 𝑀𝑆𝐸 = 5. 66

5.𝑅𝑀𝑆𝐸 = 2. 38;

6. Абсолютні помилки не розподілені нормально.

4.5.  Завислі частинки діаметром менш як 2.5 мікрометра ( )𝑃𝑀
2.5

Через високе значення коефіцієнта кореляції між величинами та𝑃𝑀
10

( ) було прийнято рішення про вилучення величини𝑃𝑀
2.5

 𝑟
𝑃𝑀

10
𝑃𝑀

2.5

= 0. 99

із загальної матриці кореляцій.𝑃𝑀
2.5

 

4.5.1. Лінійна регресія

Коефіцієнт детермінації склав для тренувальних даних та𝑅2 = 0. 98

для тестових.𝑅2 = 0. 97

Всі коефіцієнти є статистично значущими.

Аналіз помилок показав:

;𝑀𝐴𝐸 = 0. 52

;𝑀𝑆𝐸 = 0. 53

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0. 73

Однак, гіпотеза про нормальний розподіл абсолютних помилок – не

підтвердилася.

4.5.2. Модель “Random Forest” для 𝑃𝑀
2.5

Результати отримані після побудови моделі:

1. – для тренувальних даних; 𝑅2 = 0. 98

2. – для тестових даних;𝑅2 = 0. 97



3. ; 𝑀𝐴𝐸 = 0. 52

4. ; 𝑀𝑆𝐸 = 0. 52

5.𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0. 72;

6. Абсолютні помилки не розподілені нормально.

4.6. Тропосферний озон ( )𝑂
3

Регресійні моделі  для цього забруднювача … з таких незалежних

величин: дата, діоксид азоту, завислі частинки( ), монооксид вуглецю,𝑃𝑀
10

мінімальна температура, максимальна температура, відносна вологість

повітря, опади та швидкість вітру.

4.6.1. Множинна лінійна регресія

Коефіцієнт детермінації склав для тренувальних даних та𝑅2 = 0. 69

для тестових.𝑅2 = 0. 72

Перевірка на мультиколінеарність (VIF) показала, що залежна величина

мінімальної температури не проходить перевірку.

Після вилучення стовпчика із даними про мінімальну температуру, було

отримано наступне:

1. – величина коефіцієнта детермінації не змінилася.𝑅2 = 0. 69

2. Всі коефіцієнти є статистично значущими.

Аналіз помилок показав:

;𝑀𝐴𝐸 = 4. 2

;𝑀𝑆𝐸 = 28. 29

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 5. 32

Однак, гіпотеза про нормальний розподіл абсолютних помилок – не

підтвердилася.

4.6.2. Модель “Random Forest” для 𝑂
3

Результати отримані після побудови моделі:

1. – для тренувальних даних; 𝑅2 = 0. 88

2. – для тестових даних;𝑅2 = 0. 86



3. ; 𝑀𝐴𝐸 = 2. 87

4. ; 𝑀𝑆𝐸 = 13. 75

5.𝑅𝑀𝑆𝐸 = 3. 7;

6. Абсолютні помилки не розподілені нормально.



ВИСНОВКИ

Забруднення повітря несе пряму загрозу життю людини.  Навколишні

дрібні частинки менше понад 2,5 мкм (PM2,5) викликали близько 4,2 млн

випадків смерті та концентрація озону – 254 000 смертей. Отруєння чадним

газом для нас є буденністю, що ніяк не відповідає тезі, що життя та добробут

людини є найважливішою цінністю.

Сучасні методики аналізу допомагають у визначенні рівня якості

повітря, для інформування населення та державних органів. Багато

закордонних науковців ведуть дослідження в цій галузі за допомогою

регресійного аналізу, використовуючи різноманітні показники та дані з

навколишнього середовища, вимірювальних апаратів, онлайн сервісів для

незалежних змінних.

Регресійний аналіз є потужним математичним апаратом для

дослідження даних, що дозволяє передбачувати значення залежної змінної за

допомогою незалежних, визначати вклад окремих незалежних змінних у

варіацію залежної. Одним із важливих методів регресійного аналізу є метод

найменших квадратів, що дозволяє побудувати лінійну функцію, яка

найкращим чином наближає шукану криву.

Методи регресійного аналізу легко алгоритмізуються, що дозволяє

легко застосовувати їх на обчислювальних системах за допомогою сучасного

програмного забезпечення, яке значно полегшує роботу науковцям і

дослідникам.

Відстояти право на чисте повітря ми можемо виключно – колективно.

Тільки інтереси більшості людей у світі мають братися до уваги. Ми повинні

відійти від приватних інтересів меншості, жертвуючи здоров’ям більшості.

Але спершу, широкі маси треба долучити до боротьби, а інформування та

дослідження проблем та взаємозв’язків забрудненого повітря – перший крок

до пробудження простолюдинів, які стануть справжніми громадянами.

Отримані результати дослідження показують, що параметри погоди

впливають на забруднювачі повітря. Варто зазначити, що певні забруднювачі



повітря, які виділяються при спалюванні викопних джерел палива, також

впливають, але вже на інші види забруднювачів. Сконцентрувавши нашу

увагу на забруднювачах, які призводять до підвищення концентрацій інших

забруднювачів, ми зможемо покращити якість повітря. Зменшивши площі, які

сильно нагріваються, ми зможемо зменшити максимальну температуру на

поверхні землі, тим самим зменшивши цей “непідвладний” параметр погоди,

який впливає на утворення та концентрацію шкідливих речовин в повітрі.



РЕКОМЕНДАЦІЇ

До стовпчиків залежностей варто додати щільність населення навколо

станцій моніторингу та збору інформації у квадраті, або певному радіусі. Це

надасть можливість поєднати людську активність та викиди. Для покращення

моделі також можна додати площу орних земель та лісів. Обчислити модель

для різних пір року.
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