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Чорнобильській зоні України, Австралії, що обумовлює необхідність посилення
засобів контролю і визначення дій попередження або зменшення площі пожеж.
В північно-східних регіонах Португалії у парку Монтесіньо
використовуються метеорологічні дані і показники загрози пожеж.
Дата сет «Forest Fire» складається з 13 показників і 517 спостережень [1].
Кожне спостереження відноситься до даних метеостанцій, які встановлені на
території цього парку. Загальна площа парку складає 75 тисяч гектарів.
Метою є прогнозування спаленої ділянки лісових пожеж, визначення
факторів, які найбільше впливають на пожежі і кількісно оцінити цей вплив.
Графік залежності індексу легкозаймистості від місяця:

Рисунок 1 – Графік залежності
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Найнижчий індекс легкозаймистості в лютому, найвищий індекс
легкозаймистості припадає на червень, липень, серпень і вересень.
Розглянемо матрицю діаграм розсіювання:

Рисунок 2 – Матриця діаграм розсіювання
Присутня лінійна залежність між індексом норми вологості вугля (DMC) і
індексом норми засухи в системі (DC), між температурою в градусах Цельсія
(temp) і відносною вологістю у % (RH).
Висновок. Провівши дослідження можна скласти прогноз: найбільша
кількість спалених лісових ділянок припадає на другу половину літа і початок
осені, коли температура піднімається до 25-30 градусів Цельсія, а відносна
вологість дорівнює нижче 40%, що є показником сухого повітря. Подальше
дослідження припускає чисельну оцінку факторів, що впливають на ймовірність
і площу пожеж.
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