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Resumo 

Redes Neurais Artificiais vêm sendo amplamente usada em uma variedade de áreas. 

Uma destas áreas é a previsão de séries temporais. Neste trabalho, uma investigação 

sobre a adequabilidade de usar os modelos de redes neurais conhecidos como 

Kohonen e Multi-Camadas com algoritmo Back-Propagation, na previsão de vazão, 

é realizada. Além disso, estes métodos são comparados com o Método dos Vizinhos 

Mais Próximos que tem sido utilizado para previsão de vazão. Uma análise 

comparativa é feita utilizando os dados da Bacia Hidrográfica do Rio Atibaia e os 

resultados mostram as vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas utilizadas. 



Abstract 

Artificial Neural Networks have been widely used in a variety of arcas. One of these 

arcas is time forecasting. In this work, neural network models known as Kohonen 

and Multi-layer perceptron with algorithm back-propagation are utilized in inflow 

forecasting. Moreover, these methods are compared with the nearest-neighbor 

method which have been utilized in inflow forecasting. A comparative analyze is 

made using the data of the Atibaia River basin and the results show the advantages 

and disadvantages of the techniques used. 
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Introdução 

Redes Neurais Artificiais vem sendo amplamente estudadas e aplicadas em uma 

variedade de áreas, tais como, reconhecimento de padrões, processamento de sinais, 

controle, otimização e previsão de séries temporais. 
Este trabalho trata do desenvolvimento de estudos relativos à previsão de vazão em 

tempo real, concentrando-se no estudo de duas redes neurais: Rede de Kohonen e Rede 

Multi-Camadas com algoritmo back-propagation. 
A rede de Kohonen é uma rede neural cujo aprendizado é não-supervisionado. Por 

aprendizado não-supervisionado entende-se um aprendizado no qual a rede recebe apenas 

sinais de entrada e através de uma regra de aprendizado ela extrai as características dos 

dados de entradas, sem nenhum professor. Modelos de redes neurais que aprendem sem 

professor são também chamados de modelos auto-organizáveis. 
A rede Multi-Camadas com algoritmo back-propagation é uma rede neural cujo 

aprendizado é supervisionado, onde pares de dados de entrada e correspondentes dados de 

saída são seqüencialmente apresentados a rede e para cada particular entrada, a rede 

produz uma saída a qual é comparada com a saída observada. O erro quadrático da 

diferença entre estes dois valores (saída observada e saída calculada) é minimizado 
durante o processo de treinamento, em relação aos pesos sinápticos. No final do 

treinamento, dizemos que a rede aprendeu, isto é, os pesos obtidos contêm informações 

extraídas dos dados apresentados. 
Estes dois modelos de redes neurais foram utilizadas para o reconhecimento das 

informações relativas aos dados de precipitação e vazão a serem recuperadas para 

realização das previsões de vazões diárias. 
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Para os hidrologistas, precipitação é em'geral o termo de todas as formas de

umidade emanadas da atmosfera e depositadas na superfîcie terrestre como chuva,

granizo, orvalho, neblina, neve ou geada; evazão, ou volume escoado por unidade de

tempo, é a princip al gtandeza que caractenzaum escoamento superficial, que é a fase que

ffata da ocorrência e transporte da átg)a na superficie terrestre. Normalmente, a

precipitação é expressa em milímetros (mm) e avazão é expressa em metros cúbicos por

segundo 1m3/s¡ ou em litros por segundo (Vs) [19]'

Existem duas considerações para modelos precipi tação'v azão;

(l) Simulação determinística ou física do sistema hidrológico, onde o sistema é

descrito e representado através de relações teóricas e/ou empíricas, havendo sempre uma

relação única entre entrada e saída do sistema;

(2) Simulação estatística ou estocástica do sistema hidrológico, onde o sistema é

descrito por modelos que apresentam as principais características estatísticas das séries

hidrológicas. Os modelos mais simples como os auto-regressivos (AR) e os auto-

regressivos com média móvel (ARMA) utilizados paru a maioria das séries hidrológicas,

são capazes de reproduzir as estatísticas necessárias relacionadas aos problemas de

planejamento em recursos hídricos.

Do ponto de vista estatístico, as séries hidrológicas são consideradas como

seqüências aleatórias de valores que uma determinada variável pode assumir ao longo do

tempo e a dependência ou independência destas variáveis é determinada considerando-se

principalmente o intervalo de tempo de observação.

Assim, os modelos precipitação-vazão permitem reconstituir séries hidrológicas,

simular condições críticas e estudar o comportamento dos sistemas hidrológicos'

A previsã o de vazão ocupa um importante papel no estudo e operação de recursos

hídricos, pois cria condições de avaliar as freqüentes obras através de projeções de

vazões.

projetos como dimensionamento de reservatórios, navegação, qualidade da âgta,

necessitam de registros de vazão no curso d'âgaa. A coleta dos dados históricos de

precipitação, evaporação, vazão nem Sempre é satisfatótia, principalmente em países
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subdesenvolvidos e er-n desenvolvidos. Os projetos necessitam ser desenvolvidos e

dificilmente será possível implantar uma rede de coleta e esperaf que dados sejam obtidos

com boa amostrage m, paraque estudos sejam realizados. Assim é necess¡ário desenvolver

técnicas que utilizem com eficiência os dados escassos existentes, tornando os projetos

mais econômicos e confiáveis.

Os modelos precipit ação-vazão procuram simular parte do ciclo hidrológico' ou

seja, através da precipitação conhecida na bacia hidrográfica, o modelo simula as vazões

que ocofreram no passado sem registro, ou que ocorrerão no futuro breve' Este tipo de

metodologia é utilizada Para:

(i) projeto de drenagem urbana;

(ii) sistemas de drenagem para recuperação de iáreas;

(iii) projetos de vertedores para reservatórios;

(iv) sistemas de inigação;

(v) estudos de cheias ou secas.

Um outro problema comum encontrado é que em certos postos pluviométricos não

há possibilidade de realização de medidas de vazão. Então, o problema consiste em

encontrar novas formas de previsão de vazão num dado posto pluviométrico baseado nos

dados de precipitação e vazão medidos num número de postos vizinhos'

O objetivo deste trabalho é investigar o potencial de utilização de dois modelos de

redes neurais artificiais: o Modelo de Kohonen e o Modelo Multi-Camadas, também

chamado de Back-Propagation, paÍa previsão de vazão em uma bacia hidrográfica'

Existem vários parâmetros a serem definidos, tais como, tipo de topologia adotada,

número de nós (neurônios) utilizados, critério de parada'

A idéia de se utilizar o Modelo de Kohonen está no fato que esta rede implementa

o Método dos Vizinhos mais Próximos U7,97. Uma aplicação deste método foi realizada

em [l] paraaprevisão devazão apresentando um resultado satisfatório.
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Desta forma, este trabalho apresenta, primèiramente, uma análise comparativa dos

resultados obtidos pelo Modelo de Kohonen com os resultados disponíveis pela

implementação do Método dos Vizinhos Mais Próximos, tealizadapor Andrade Filho [1]'

Também é, realizado uma análise comparativa dos resultados obtidos pela Rede

Multi-camadas e o Método dos vizinhos Mais Próximos.

Além disso, uma outra análise comparativa é apresentada com base nos resultados

obtidos pela rede de Kohonen e a Rede Multi-camadas com a finalidade de avaliar o

desempenho de ambas na tarefa de previsão chuva/vazão.

O presente trabalho está organizado como segue:

No capítulo 1, descrevemos os dados que são utilizados para treinamento dos

modelos de Kohonen e Multi-camadas e que foram utilizados por [1], na validação do

Método dos Vizinhos Mais Próximos.

No capítulo 2, o Método dos Vizinhos Mais Próximos, bem como, modificações

propostas em [1] são descritos salientando a eficiência na previsão chuva/vazão'

No capítulo 3, uma descrição o modelo de Kohonen e dos testes realizados com

este modelo na previsão chwa/vazão é realizada'

No capítulo 4, analogamente ao capítulo 3, uma descrição da rede Multi-Camadas,

bem como dos testes realizados com este modelo na previsão chuva/vazão também é

rcalizada.

No capítulo 5, uma análise comparativa dos resultados obtidos pelo Modelos de

Kohonen e Multi-Camadas com os resultados obtidos pelo Método dos Vizinhos mais

próximos é apresentada. Além disso, são comparados também os resultados obtidos pelas

duas redes neurais citadas neste trabalho.

Finalmente, no capítulo 6, são apresentadas discussões dos resultados obtidos e as

propostas futuras de trabalho.



Capítulo 1

Dados ExPerimentais

l.L Introdução

Neste capítulo considerações sobre os dados experimentais utilizados na aplicação

do Método dos vizinhos mais Próximos e na aplicação dos dois Modelos de Redes

Neurais: Rede de Kohonen e Rede Multi-Camadas para a previsão de vazão são

realizadas

L.2 Escolha da Bacia Hidrogrâfica

A escolha da bacia hidrográf,rca é um passo importante para o bom

desenvolvimento dos estudos, uma vez que é necessario dispor-se de informações

confiáveis e ao mesmo tempo em quantidade suficiente, levando-se em conta também

outros estudos jár realizados eventualmente sobre a própria bacia hidrográfica' os quais

possibilitam uma catacterização mais seggra das informações obtidas'

Os aparelhos utilizados para observação da bacia hidrográfica e a continuidade

dos registros históricos são também fatores determinantes em sua escolha'
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Para a realização deste trabalho utilizou-se' os dados da bacia hidrográfica do Rio

Atibaia, baseado na existência de informações em quantidade suficiente pata o

desenvolvimento dos estudos, referentes ao período de observaçáo a partir de 1971 à

1983, e na disponibilidade dos arquivos junto ao Centro de Processamento de Dados da

Escola de Engenharia de São Carlos, sendo escolhida a estação fluviométrica de Paulínia'

mantida pela sABESp, por sua posição geográfica permitir abrangência da maior parte

da bacia hidrográfica.

1.3 Precipitação Média sobre a Bacia Hidrográfica

O conhecimento da distribuição e das variações da precipitação, tanto no tempo

como geograficamente, é importante para o planejamento de recursos hídricos e para

estudos hidrológicos.

Assim, o cálculo da precipitação média em uma bacia hidrográfica é necessário

em muitos tipos de problemas hidrológicos, tal como na determinação do balanço hídrico

de uma bacia hidrográfica. o baranço hídrico de uma bacia hidrográfica é dado pela

variação do armazenamento de água dentro do sistema por unidade de tempo [19]'

Existem três métodos para a determinação da precipitação média sobre uma bacia

hidrográf,rca: o método aritmético, o método de Thiessen e o método das Isoietas [19]'

Andrade Filho [l] adotou o método de Thiessen, pois este método pode ser

utilizado quando ocofïe uma distribuição não uniforme dos aparelhos de medida de

precipitação, e consiste em atribuir um fator de peso aos totais precipitados em cada

aparelho de medida, proporcional a áteade influência da precipitação'

Neste método, a precipitação média no dia efetivo é representada pela expressão:

NPI NP2
A¡P;+ IA¡P¡,¡-1+...+

i=l
A¡P¡,¡-1u-r)

NPM

>A
j

p(i) =

I
i=l (1.1)
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onde, p(i) é a precipitação média do dia (i), M é O número de dias que a precipitação do 

posto mais distante da seção de controle leva para atingi-lá, Aj é a área de influência do 

posto j, NP1 é o número de postos existentes entre a seção de controle e a primeira 

isócrona, NP2 é o número de postos entre a primeira e a segunda isócrona, NPM é o 
número de postos na faixa determinada pelas isócronas masi distantes da seção de 

controle e 	é a área total da bacia [18]. 

1.4 Análise dos Dados Experimentais 

Nos estudos de sazonalidade [1] utilizou os valores de precipitações médias 

diárias e vazões médias diárias da bacia hidrográfica do Rio Atibaia. 
Andrade Filho [1] observou que os valores de precipitações mensais apresentaram 

maiores atividades pluviométricas nos meses de janeiro a março e de outubro a 
dezembro, enquanto que os períodos de abril a setembro caracterizaram-se pela redução, 

bastante significativa, na pluviometria. 
Assim sendo, [1] concluiu que existiam dois períodos distintos de atividade 

pluviométrica. O primeiro caracterizado pelo período de verão, onde a atividade 

pluviométrica é mais intensa, e, o segundo, caracterizado pelo período de inverno, onde a 

atividade pluviométrica é reduzida. 
Após os estudos de sazonalidade, o comportamento estatístico das informações de 

precipitação, separada nos dois períodos distintos foi avaliado, isto é, foram avaliadas as 

precipitações médias, desvios padrões e seus coeficientes de variação nos períodos de 

verão e inverno. 
A análise das informações de precipitações e vazões mensais, indicou a ocorrência 

de dois períodos bem definidos de atividade pluviométrica na bacia hidrográfica do Rio 

Atibaia, sendo o primeiro período de grande atividade pluviométrica do ano e pequena 

variabilidade em seu comportamento estatístico, compreendendo os meses de outubro de 

7 
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um ano a março do ano seguinte, e o Segundo $eríodo, os meses de menor atividade

pluviométrica no ano e grande variabilidade, compreendendo os meses de abril a

setembro.

A análise chuva-vazão é constituída de pares aleatórios conjuntamente

distribuídos (p(i), q(Ð), onde p são registros de precipitação e q registros de escoamento

superf,rcial. Portanto, os dados foram resumidos através de um vetor característico

compostoporpeq.

Assim, um outro tipo de informação considerada em [l] é o estudo das seqüências

de dias inintemrptos de chuvas como indicativo de dimensão provável dos vetores

característicos. Foram detectadas varias seqüências diferentes de dias chuvosos no

período. de outubro a março, desde 01 até 68 dias chuvosos, verificando-se uma

predominância maior de seqüências de até 02 dias, e seqüências de 03 a 04 dias com

freqüências próximas.

para a montagem dos vetores característicos, a análise de seqüência de dias

chuvosos conduz à indicação de até 04 dias consecutivos de precipitação pata o período

de outubro a março e no máximo 03 dias consecutivos de informação pata o período de

abril a setembro. Estas conclusões permitem construir os vetores característicos de

dimensão 3 paraprecipitação e, pelo menos de dimensão 2 paravazão.

Foram determinados por [1], os coeficientes de correlação serial de vazÕes diárias,

notando-se um decréscimo em seu valor médio, e os coeficientes de serial das

prgçrpt1açOgs diárias, observando-se uma maior variabilidade entre seus valores,

indicando menor relação de dependência entre as precipitações diárias a partir da ordem

2.

Também foi analisado por Andrade Filho tl] os coeficientes de correþ9ão

cruzada observando-se um aumento no valor da autocorrelação de

ordem I paraordem2.

Os coef,rcientes de autocorrelação foram utilizados como indicativos do grau de

influência uma informação de vazão ou precipitação sobre a ocorrência imediatamente

anterior ou posterior, e entre avazãoe a precipitação, através da correlação cruzada'
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Em conseqüência das informações sobre O comportamento dos dados, optou-se 

pela montagem dos vetores característicos com ordem dois, tanto para a vazão quanto 

para a precipitação, para a aplicação do método de previsão. Isto implica na seguinte 

representação para o vetor característico: 

X(i) = [p(i-2), p(i-1), p(i), q(i-2), q(i-1), q(i)] 	 (1.2) 

Observa-se que os vetores característicos X(i), apresentam 6 componentes onde: 

p(i-2): é o valor de precipitação de ordem 2; 

p(i-1): é o valor de precipitação de ordem 1; 

p(i): é o valor corrente de precipitação de ordem O; 

q(i-2):é o valor de vazão de ordem 2; 

q(i-1):é o valor de vazão de ordem 1; 

q(i): é o valor da vazão corrente de ordem O; 

Assim, os dados foram divididos em dois arquivos. Um primeiro conjunto de 

dados com 362 vetores característicos, correspondendo a um período de um ano, 

utilizado para teste, e o outro conjunto de dados com 4154 vetores característicos usados 

para calibração dos pesos do método dos vizinhos mais próximos. 

Foi efetuada uma normalização dos dados de entrada para que houvesse uma 

minimização rápida da função erro. Esta normalização foi realizada levando-se em conta 

as dimensões de precipitação (mm) e vazão (m3/s). 

No próximo capítulo descrevemos o Método dos Vizinhos mais Próximos e os 

resultados obtidos por Andrade Filho [1] na aplicação do algoritmo na previsão 

chuva/vazão. 

9 



Capítulo 2

Método dos vizinhos Mais Próximos para

Previsão Chuva/Vazáo

2.1lntrodução

A utilização do método dos vizinhos mais próximos para previsão chuva/vazão

apresenta-Se como uma importante alternativa pafa o uso de métodos não-paramétricos,

mostrando-se teoricamente adequado para o tratamento de problemas em séries

temporais.

Andrade Filho [1], propôs em seu trabalho, estudos de métodos não-paramétricos

para aplicação nas previsões de vazão em tempo rcal, através da aplicação do algoritmo

do vizinho mais próximo, para reconhecimento de padrões nos registros históricos'

pesquisando várias alternativas para aplicação do algoritmo, consistindo de modificações

introduzidas no método de previsão e no processo de seleção das séries vizinhas'

A aplicação do método e seu aprimoramento conduziram a conclusão de que o

método dos vizinhos mais próximos com as modificações propostas representam um bom

potencial para previsões de vazões diárias.

Na próxima seção apresentamos algumas definições sobre o método dos vizinhos

mais próximos para previsão chwa/vazão'
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2.2 Vhétodo dos Vizinhos Mais Próximos

O Método dos Vizinhos Mais próximos determina a que classe um vetor de

entrada pertence através da proximidade deste vetor com um conjunto de protótþos

þesos). Ou seja, o método determina se um vetor de entrada X pertence a uma classe F'

se este vetor está mais próximo dos vetores pesos pertencentes a esta classe que dos

vetores pesos pertencentes a classe G 123,91'

os vetores pesos iniciais são selecionados randomicamente e são modificados

durante o treinamento, onde um conjunto de treinamento (amostras) é ciclicamente ou

randomicamente apresentado para classificação, e esta classificação é feita de acordo

com um determinado critério.

euando uma amostra de ffeinamento é corretamente classificada, isto é, a amostra

pertence a mesma classe que o vetor peso, nenhuma modificação é aplicada' caso

contrário, ocoffem modificações nos vetores pesos' até que o errro de classificação do

conjunto de treinamento seja minimizado [10]'

Como critério de similaridade, foi adotado a distância euclidiana entre um vetor

qualquer de dados de entrada e os vetores característicos que formam o banco de dados'

As distâncias euclidianas são calculadas utilizando-se o conjunto de pesos

W=(Wr,...,W,r), seqüência de números positivos' Assim, a determinação dos pesos

adequados é necessária na avaliação das k seqüências mais próximas do registro

histórico

segundo Karlsson & Yakow itizll2l,o algoritmo de vizinhos mais próximos pode

ser definido através de uma associação de conceitos:

Dependência: a previsão do valor atual de uma variável é definida em função do

valor que essa variável assumiu no(s) intervalo(s) de tempo(s) anterior(es)' através da

esperança condicional, caracterizando um processo Markoviano'

Proximidade no espaço-tempo: baseia-se na determinação da norma do vetor de

informação calculada no espaço euclidiano de dimensão n, e na determinação de normas
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dos vetores compreendidos numa faixa de distància no interior de uma esfera cujo

diâmetro é tanto menor quanto melhor representado estiver o vetor de entrada na base de

dados e maior em caso contrário. Isto é, seqüência de valores mal representados na base

de dados tendem a apresentar distâncias no espaço euclidiano maiores'

Também foi proposto por Andrade Filho [1] atguns conceitos adicionais, þtrr

aplicação do algoritmo na previsão chuva/vazáo:

Simitaridade : qualificação de vizinhos mais próximos em termos de grau de

proximidade, dando prioridade aos mais próximos como mais influentes na previsão'

estaberecendo-se ponderação com o inverso da distância euclidiana no cálculo do valor

corrente devazão.

precipitacão Limite : determina a importância relativa dos elementos de um vetor

no sentido de modificar a previsão de vazão, considerando somente os vetores com

precipitaç ão capaz de gerar escoamento superficial'

Tendência : escolha dos vetores de vizinhos mais próximos com variação temporal

devazão semelhante.

Assim, as previsões realizadas com o uso do algoritmo de vizinhos mais próximos

foram pesquisadas para vários números de dados semelhantes, denominados vizinhos'

sendo escolhido o número de vizinhos que representar o menor somatório de erros

quadráticos.

Na seção seguinte apresentamos o algoritmo de vizinhos mais próximos com as

modificações propostas em [l] para previsão chwa/vazão'

2.3 Algoritmo dos Vizinhos Mais Próximos

(1) Separação dos registros históricos em dois grupos homogeneizados' após a

identificação das sazonalidades nos dados de vazáo e precipitação durante o ano

hidrológico. Tal identificação se fez attavés da verificação dos registros históricos de

precipitaçáo evazão e suas distribuições no tempo;
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(2) Estabelecimento das ordens de dependência Markoviana nas séries de vazão 

(M1) e de precipitação (M2). Esses valores foram estabelecidos através da análise dos 

dados de precipitação, e no caso de vazões foi feita a análise através do comportamento 

do fluviograma; 
(3) Estabelecimento dos conjuntos de pesos Wi  para cada ordem de dependência 

M1 e M2 obtidos a partir da verificação dos coeficientes de correlação serial e correlação 

cruzada entre as séries de vazão e de precipitação, levando-se em conta a compatibilidade 

das unidades; 
(4) Fixação dos valores M1 e M2 para os procedimentos iniciais de aplicação do 

algoritmo de vizinhos mais próximos, utilizando o valor de maior freqüência 

selecionados no passo (2); 

(5) Geração dos arquivos de dados na forma de vetor característico. A 

representação destes vetores característicos foi proposto no trabalho de Karlsson & 

Yakowitiz [12], apresentando a seguinte forma: 

X(i)=[q(i),q(i-1),....,q(i-M1),p(i),p(i-1),...p(i-M2)] 	 (2.1) 

onde i representa a posição no tempo, M1 e M2 representam as ordens de dependência 

Markoviana das séries de vazão e precipitação, obtidas através da análise de resultados 

dos valores dos pesos relativos resultantes de um processo de otimização. 

O processo de otimização foi desenvolvido em 2 fases. A 1 a. fase foi aplicado o 

método univariado proposto por Fox [3], e na 2a. fase foi aplicado o método 

multivariado, utilizando o método dos mínimos quadrados, proposto por Kuester & Mize 

[15]. 

Como foi mostrado no capítulo 1, o vetor característico X(i), em (1), contém 

informações de precipitação e vazão, sendo construído para todos os registros históricos 

disponíveis, criando-se assim um banco de dados para consulta. 
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(6)Separaçãodosarquivosemdoisgrupòs,sendoummaisextenso'utilizado

para calibração, e outro com o restante dos dados, utilizado para a fase de validação do

método de Previsão;

(7) A partir do arquivo de calibração, fornecer a entrada no sistema de um vetor

característico com informações de precipitação de ordem M2 e de vazão de ordem Ml'

omitindo-se o valor corrente devazáo;

(8) Atribuição de um número k de seqtiências vizinhas para os procedimentos

iniciais de busca;

(9) RePetir os seguintes Passos:

(10)UtilizaçãodeumconjuntoW¡depesosdefinidosnopasso(3)para

inicialização dos testes;

Para todas as combinacões de pesos Wi , de acordo com o método de

otlmização util izado faç a :

(10.1) Execução dos procedimentos de busca no arquivo de

calibração dos k vizinhos mais próximos do vetor de entrada, através da comparação das

distâncias euclidianas ponderadas com os pesos W¡ , excluindo o vetor de entrada'

(10.2) Estimativa da vazão corrente em função dos valores

encontrados no arquivo de calibração, definidos pela aproximação:

q(i,w) = (i)- [q(1) + q(2)+...+q(k)] Q'2)

onde 1( i ( m, sendo m o número total de previsões, k o número de vizinhos mais

próximos, q(k) as vazões coffentes observadas, e q(i,w) avazão prevista em tempo (i) e

conjunto de Pesos w;

(11) Obtidas as vazões estimadas q(i,w), e utilizando-se a função objetivo:

J(w) = Ëto,tl - q(i,*)12 (2'3)

i=l
onde 1< i ( m, sendo m o número total de previsões, q(i) é avazão observada, q(i'w) é a

vazáoprevista, e, m representa o número de previsões realizadas.
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Esta função objetivo é avaliada so6re todas as previsões realizadas para

cada conjunto W¡ de pesos.

(12) Atribuir um novo valor para k;

Até que a funcão objetivo J(w) atinja um valor mínimo, determinando o número k

de vizinhos mais adequados e seus respectivos conjuntos de pesos W,;

(13) Realizar inferências a respeito de Ml, M2, k e W , em função dos resultados

obtidos, determinando-se os valores de Ml e M2 através de investigação dos pesos. Os

valores que representam o número de vizinhos k devem ser pesquisados escolhendo-se, o

k que representar o menor valor paru a função objetivo, e assim, indicando os valores do

conjunto de pesos W¡.

(14) Determinação das previsões de vazão para validação, utilizando-se como

dados de entrada aqueles do arquivo de planejamento, correspondentes ao período de um

ano;

(15) Após a determinação das previsões devazão, Andrade Filho [1] estudou o

método de previsão, alterando a aproximação prevista no passo (10.2), testando-se:

(a) previsão ponderada com o inverso da distância:

isa
q(i,*)-='d0.)- (2.4)

sr
ádo

(b) previsão ponderada com o inverso do quadrado da distância:

$ q(¡)

. á ¿ril'q(r,w)=t-i
s'
?-rd(i)z

(2.s)

(c) previsão ponderada com o inverso do cubo da distância:

å q(i)
åd(fq(i,w)= (2.6)
k II i)'d(i=l
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(d) teste de utilização da precipitação limitè, abaixo do qual a defïciência do solo

não é suprida;

(e) previsão considerando somente os vizinhos que tenham a mesma tendência do

vetor de entrada relativamente às vazões;

Na próxima seção apresentaremos um exemplo de aplicação do algoritmo de

vizinhos mais próximos.

Z. Bxemplo Numérico de Apticação do Algoritmo de Vizinhos

Mais Próximos

O exemplo abaixo foi ilustrado no trabalho de Andrade Filho [1], e mostra os

cálculos para reconhecimento dos vizinhos mais próximos, utilizando a distância

euclidiana para avaliar a proximidade dos vetores de informações no espaço-tempo.

A Tabela 2.1 representa o vetor de entrada, a Tabela 2.2 representa os dados

usados para calcular a previsão de vazão pelo método proposto por Karlsson &

Yakowitiz fl2l, para um número fixo de vizinhos, k:3, e os pesos otimizados estão

representados na T abela 2.3 .

Obs: Os pesos foram obtidos através da avaliação dos menores valores assumidos pela

função objetivo (somatório dos enos quadráticos das diferenças entre os valores

observados e os valores previstos) ao longo da linha de busca, incrementando-se os

valores Wl, W2, W3, W4, W5 e mantendo-se constante o número de vizinhos (Þ3).
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p(i-2) 

Previ  

p(i-1) 

Prev2 

P(i) 

Prev3 

q(i-2) 

Prev4 

, 
q(i-1) 

Prev5 

q(i) 

Prev6 

amostra 

0.080 0.917 0.078 14.442 12.232 12.770 1 

Tabela 2.1 - Amostra de Teste para Previsão da Vazão do Dia (i) 

p(i-2) 

Buscal  

p(i-1) 

Busca2 

P(i) 

Busca3 

q(i-2) 

Busca4 

q(i-1) 

Busca5 

q(i) 

Busca6 

amostras 

3.813  47.541 2.736 15.022 45.861 42.126 1 

47.541  2.736 0.045 45.022 42.126 39.416 2 

2.736  0.045 0.090 42.126 39.416 37.653 3 

0.045  0.090 0.016 39.416 37.653 27.832 4 

0.090  0.016 0.014 37.653 27.832 22.018 5 

0.016 0.014 0.000 27.832 22.018 18.692 6 

0.014 0.000 0.000 18.692 16.812 16.205 7 

0.000 0.000 0.014 16.812 16.205 13.875 8 

0.000 0.000 0.014 16.812 16.205 13.875 9 

0.000 0.014 0.000 16.205 13.875 13.875 10 

0.014 0.000 0.147 13.875 13.875 13.875 11 

0.000 0.147 0.064 13.875 13.875 14.442 12 

0.147 0.064 0.000 13.875 14.442 13.875 13 

0.064 0.000 0.000 14.442 13.875 12.232 14 

0.000 0.000 4.021 13.875 12.232 13.875 15 

Tabela 2.2 - Seqüência de Dados de Vazão e Precipitação 

17 
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0.040.00 0.31 t.32 I2.39

w2

Peso2

w1

Pesol

w3

Peso3

w4

Peso4

w5

Peso5

N

Codpeso

Tabela 2.3 - Arquivo de Pesos

Solução:

(1) A primeira parte da solução compreende a determinação das distâncias

euclidianas relativas ao vetor representado na Tabela 2.1, construindo-se aTabela2.4,

conforme segue:

4 = (Prevl- Buscal)2 *Wl

3 = (tr ev2 -Busca2)2 
* W2

g = (Pr ev3 - Busca3)2 * W3

¡ = (Prev4 - Busca 4)' *Wq

B = (Pr ev5 - Busca5)2 * W5

x= (31.064s1)2 (conversão mm/dia "- -3 /t¡

F:A+B+H

G: D+E

Distância Euclidiana: * X+G

Conforme observamos na Tabela 2.4, o vetor vizinho mais próximo é o que tem

codbusca igual a 12, cuja distância euclidiana apresentou menor valor 5.461, sendo o

vizinho de ordem I (k:1), o segundo vizinho mais próximo é o de número 14 (k:2), e
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assim sucessivamente, são identificadas as ordens de acordo com as distâncias 

euclidianas calculadas. 

Codprev Codpeso Codbusca Distância Vazão 
Observada 

Ordem 

1 1 1 297.876 42.126 15 

1 1 2 59.724 39.416 13 

1 1 3 52.983 37.653 12 

1 1 4 48.942 27.832 11 

1 1 5 36.405 22.018 10 

1 1 6 22.335 18.692 9 

1 1 7 14.484 16.812 8 

1 1 8 10.405 16.205 7 

1 1 9 8.878 13.875 6 

1 1 10 6.622 _ 13.875 5 

1 1 11 6.384 13.875 3 

1 1 12 5.461 14.442 1 

1 1 13 6.481 13.875 4 

1 1 14 6.382 12.232 2 

1 1 15 68.439 13.875 14 

Tabela 2.4 - Ordenação de Vetores através da Distância Euclidiana 
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(Z) Asegunda parte consiste em montar a Tabela 2.5, fazendo o truncamento para

o número k:3 vizinhos, e em seguida, é procedida a busca para obter os valores contidos

no coluna Busca6 daTabeta2.2.

Tabela 2.5 - Arquivo com os k valores vizinhos selecionados de vazão [q(i)l' dos vizinhos

mais Próximos

(3) A terceira parte consiste na determinação da previsão utilizando-se os valores

da Tabela 2.5 correspondentes ao campo vazão observada, que representam os valores da

vazão corrente q(i) (campo Busca6) da Tabela 2.2. A estimativa de vazão é apresentada

no campo previsão, onde estão representadas as médias aritméticas simples para k:1,

k:2 e k:3 sendo:

q(1,w) -14.442mt l, ,(k:l);

q(2,w) - (14.442+12.232) l2 -13.337m3 ls , (k:2);

q(3,w) =(14.442+12.232+13.875) l3 -13.516m3 /s, (k:3);

I 6.384l1 0.5s713.875 ) 13.516

1 6.382t4 12.232 0.321 2 13.337

I 5.461t2 t4.442 2.796 I 14.442

Codprev DistânciaCodbusca Yazão
ObseIvada

Erro Vizinhos Previsão
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(4)Avazãoprevistaparak-_3vizinhosé'q(3,w)=13.516m3/s,sendoavazáo

observada q(i) = 12.770m3 I s (campo prev6 da Tabela 2.L), aptesentando um elro

quadrático igual a:

Erro = [q(i) - q(i,*)]2 -112.770-t3.5ß)2 = 0.557

2.5 Conclusão

Neste capítulo descreveu-se o Método dos Vizinhos Mais Próximos de acordo

com [ ].

Andrade Filho [1] aplicou o método proposto por Karlsson & Yakowitiz [l2l na

forma original e buscou algumas modificações para melhorar seu desempenho.

Uma das primeiras modificações feitas foi a estimativa ponderada com o inverso

da distância euclidiana. Foi observada uma melhora nos resultados comparada com o

método original, em termos de soma dos quadrados dos desvios.

As outras modificações consistiram nautilização de ponderação com o inverso do

quadrado das distâncias euclidianas e inverso do cubo das distâncias euclidianas.

A ponderação com o inverso da distância euclidiana apresentou-se com um

desempenho melhor que as ponderações com o inverso do quadrado das distâncias e

inverso do cubo das distâncias.

A precipitação limite foi utilizada somente na fase de calibração para delimitação

dos eventos representativos das variações mais significativas no escoamento superficial,

obtendo-se o melhor conjunto de pesos. Assim, o arquivo de dados de entrada montado

com o uso da precipitação limite passou a representar uma versão reduzida do arquivo de

busca para estabelecimento das estimativas de vazáo. Na fase de validação, onde se
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utilizaum período de entrada correspondente a urh ano, não foi feita nenhuma distinção

dos eventos.

A precipilação limite apresentou-se como uma alternativa a ser considerada para

buscar melhor representação dos picos dos fluviogramas de resposta, sendo usada paru a

delimitação dos eventos para realizar previsões, adotados para os procedimentos de

calibração

Foi pesquisada uma outra opção de cálculo para a determinação das vazões

previstas, através da ufilização dos vetores mais próximos e mais parecidos com o vetor

de entrada, ou seja, vetores com a mesma tendência em termos de vazão. Esta alteração

de procedimentos exigiu como conseqüêncîa a consideração do número k de vizinhos,

sendo escolhido para cada previsão realizada o melhor número de vizinhos. As vazões

previstas apresentaram maior semelhança com as vazões observados.

No próximo capítulo, as características da Rede de Kohonen e os resultados

obtidos na previsão de vazão, adotando-se as modificações utilizadas em [1], são

apresentados.
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Rede de Kohonen

3.1 Introdução

Entre as arquiteturas e algoritmos de redes neurais artificiais, a rede de Kohonen

tem a especial propriedade de criar mapas organizados das características dos sinais de

entrada, sendo estes mapas similares àqueles que ocorrem no córtex cerebral [14].

A rede de Kohonen é uma rede neural onde células ou neurônios vizinhos

competem em suas atividades por meio de interconexões laterais, e desenvolvem

específicas características para os diferentes sinais de entrada. Este tipo de aprendizado é

chamado comp etitivo, não- supervis ionado, ou auto-organ izáx el ll7 l.

Este modelo representa uma alternativa viável para as mais tradicionais

arquiteturas de redes neurais, e vêm sendo usado paratarefas, tais como: reconhecimento

de padrões, robótica, controle de processos [14].

Neste capítulo apresentaremos as características da Rede Neural de Kohonen, bem

como, os resultados obtidos na aplicação da Rede de Kohonen na previsão de

chuvalvazão.
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3.2 O Modelo de Kohonen

A Rede de Kohonen foi proposta por Teuvo Kohonen da Universidade Helsinki de

Tecnologia na Finlândia e surgiu devido ao interesse que o grupo de Reconhecimento de

Padrões, do Departamento de Estatística daquela Universidade, encontrou na tarefa de

extrair características de um conjunto de fonemas observados, usando elementos da

Teoria de Probabilidades e da Teoria das Decisões Clássicas.

Partindo do fato que duas das mais importantes areas daquele Departamento são:

Método da Função Discriminante e Classificação do Vizinho mais Próximo e que o

primeiro usa somente funções analíticas, Teuvo Kohonen propôs um modelo de Rede

Neural que desempenha bastante bem a tarefa de reconhecimento de padrões, mais

especificamente, a tarcfa de reconhecimento de fonemas ( vozes), baseando-se então, no

método de Classificação do Vizinho mais Próximo.

O aprendizado da rede de Kohonen é um método de classificação do tipo KNN

(vizinho mais próximo), no qual um número fixo de vetores protótipos (vetores pesos

iniciais) são progressivamente modificados para mapear o espaço de entradas [9].

A Rede de Kohonen apresenta um modelo relativamente simples e mesmo assim,

fascinante, de como Redes Neurais podem o'aprender sozinhas" ou "auto-organizar'se",

sem que seja dado uma resposta correta para um dado modelo de entrada, condição esta,

necessária em muitos outros modelos de redes neurais.

O modelo de Kohonen oferece uma intrigante visão de como nosso cérebro pode

realmente trabalhar, uma vez que forma "mapas de preservação da topologia", que são

também uma característica dos cérebros biológicos.

3.2.1Características da Rede de Kohonen

A estrutura da rede de Kohonen [9] apresenta uma camada bidimensional de

neurônios baseada nas camadas presentes no córtex cerebral, que apresentam

características de auto- organ ização e memória as sociativa.
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A Rede de Kohonen é uma rede neural que þossui as seguintes características:

- ESTRUTURA NÃO-HrcnÁnQUICA: todos os neurônios da rede são do mesmo

tipo, desempenham a mesma função e pertencem a uma única camada, chamadaCamada

de Kohonen.

- APRENDIZAGEM NÃO-SUPERVISIONADA: possui auto-organização

podendo fornecer uma saída correta para uma dada amostra de entrada, sem que a saída

esperada tenha sido fornecida.

A camada de Kohonen é um alranjo de neurônios numa aplicação prática de duas

dimensões, onde todos os neurônios são conectados aos seus vizinhos mais próximos,

respeitando sempre a estrutura da rede. Esta estrufura pode ser uma estrutura retângular

(Fig.3.l) ou uma estrutura hexagonal (Fig 3.2), e é esta estrutura que define o conjunto de

vizinhos mais próximos de cada neurônio.

Figura 3.1: Estrutura Retangular
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Figura 3.2: Estrutura Hexagonal
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O algoritmo de Kohonen cria um oovector'quantizer", ou seja, cria um vetor que

representa as características do vetor de entrada, ajustando pesos dos nós semelhantes à

entrada dentre os M nós de saída arranjados na camada de Kohonen, como mostra a

Figura 3.3 U7l.
A matriz bi-dimensional dos nós "output" é usada para formar mapas de

características e todo vetor de entrada é conectado à todo nó de saída via uma variável

peso. Assim, todos os neurônios da rede atuam como:

- Unidades de Entrada: rccebem os mesmos sinais de entrada em paralelo, além de

receberem os sinais de seus vizinhos (feedback) através de conexões laterais com outros

neurônios (Fig. 3.3).

- tlnídades de Treinamento: cada neurônio da rede tem associado, inicialmente,

um vetor de valores reais randômicos de mesma dimensão do vetor de entrada. Estes

vetores são chamados Vetores Peso e conterão, depois da estabilização da rede

(treinamento), o conhecimento do problema dado. O treinamento da rede de Kohonen

consiste na tarefa específîca de encontrar um conjunto correto de Vetores Pesos que

representam um dado conjunto de amostras de entradas.

- Unidades de Saída.' fornecem em paralelo uma visão externa do resultado obtido,

isto é, o resultado obtido pelo treinamento da rede é visto na própria camada de Kohonen

e é um mapeamento das entradas n-dimensionais para o espaço bi-dimensional de saída

(Fig.3.3).

x0 x1 xr¡1

ENTRADAS

NÓS

SAIDA

Figura 3.3: Rede de Kohonen
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A Rede de Kohonen possui duas habilidades ftmdamentais:

- Modelar a Distribuição das Entradas: a rede modela a função distribuição de

probabilidade dos vetores entrada usados durante o fieinamento. Este modelo é

representado através da separação dos vetores peso em diferentes agrupamentos. Cada

agrupamento (ou classe) representa entradas que são similares.

- Criar Mapas que Preservam a Topologia da Rede: isto significa que após o

processo de aprendizagem da rede, que é visto como uma matriz, um subconjunto

discreto da função R2 é formado.

Assim, supondo que os vetores de entrada são de dimensão n þertencem ao espaço

R' ) e a rede é de dimensão 2, com r linhas e c colunas, a rede treinada é um

mapeamento de n
R'+ [þ]x[l,c]

Este mapeamento preserva a topologia natural, ou seja, se tivermos dois vetores do

conjunto de entrada geometricamente próximos um do outro, então, eles serão mapeados

em dois pontos também próximos um do outro (vizinhos) namattizrede [1,r]x[1'c].

Assim, considerando a rede bi-dimensional representada na Figura 3.4, seja X:[xt,

xz , ...,xnlr e Rn o vetor de entrada conectado a todos os neurônios i desta rede seja

também e o vetor peso da célula i denotado por Wi =[*i ,w'2,...,w|]t . P , então, a

medida analítica da proximidade dos vetores X e # , é convenientemente usado com e

sendo a distância Euclidiana entre X e'ff e a menor distância define o neurônio vencedor

wi¡t+1.

x

@
o
@

Figura 3.4: Vetor de Entrada na Rede de Kohonen
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A partir do npurônio vencedor, uma Vizinhança de raio progressivamente

decrescente vai sendo modif,rcada, isto é, os pesos dos neurônios pertencentes a esta

vizinhança são modificados. Como pode ser observado na Figura 3.5, avizinhança inicial

é gfande e decresce rapidamente em tamanho com o tempo, ou seja, \ < tz < t3,Este

processo de atualização da vizinhança é repetido para todas as entradas apresentadas a

rede e por fim, o mapa bi-dimensional de saída representará o espaço n-dimensional das

entradas.

Nc(tr I - -Nc(t2l - _
N c(ts) _ _

e.
9.
a.
o

oooooooooooooo
o
o
o

Figura 3.S:Exemplos de Vizinhança Topológica N"(t)' onde h<tz<tt

3.3 Classifïcação de Padrões

O método de classificação de padrões no qual a Rede de Kohonen é baseada é

denominada Análise de Clusters. Este método foi proposto para solucionar problemas

onde o número de classes não é conhecido, como acontece na maioria dos métodos de

classificação de padrões.

Um dos algoritmos proposto para Análise de Clusters é o algoritmo K-means [10].

Neste método, supõe-se gur o número de clusters (classes) já está definido. Inicialmente,

os dados são distribuídos nestes clusters de acordo com um determinado critério. Em

seguida, o método vai alterando esta separação dos dados, podendo um elemento migrar-

se de um cluster para outro. O processo termina quando os elementos estiverem nas

respectivas classes corretas, de acordo com uma taxa de effo pennitida.
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3.3.L Ctassificação de Padrões através da Rede de Kohonen

Existem duas fases distintas de classificação de padrões:

- 14. Fase (Treinamento ou Aprendizagem): Nesta fase, os modelos (dados) são

apresentados seqüencialmente e formam sozinhos, após um aprendizado, classes distintas

(clusters), onde entradas semelhantes agrupam-se e entradas distintas afastam-se. Durante

o processo de aprendizado modificações ocorrem nos pesos para que possam representar

as entradas preservando sempre suas características.

O algoritmo de Kohonen formará classe s (clusters) durante o heinamento e o
conjunto de dados de entrada deverá ser relativamente grande se comparado ao número

de classes [17].

A fase de aprendizado é também chamada Aprendizado Competitivo, pois é um

processo no qual um neurônio "vencedor" relativo a cada entrada é identificado e as

células da rede neural são adaptadas para especificar as características de cada entrada.

Isto acarretará que as respostas da rede tendam a se tornar localizadas.

O princípio básico fundamental do aprendizado competitivo fundamenta-se no

algoritmo Análise de Classes (Cluster Analysis), consistindo de:

- Uma seqüência de exemplos na forma vetorial X : X(t), onde X pertence ao

espaço Rn e t é a coordenada tempo;

- Um conjunto de variáveis vetores referência Wt(t) onde Wi(t)e ff ,i:1,2,
..., k. Para t : 0, os Wi(t) são inicializados com valores randômicos.

A idéia básica do aprendizado competitivo consiste no seguinte critério: se a

entrada X(t) e R" puder de algum modo ser comparada com todos os vetores pesos

W¡(t)e Rn, i: 1, 2, ...,k, em cada sucessivo instante de tempo t, então o Wi(t) mais

próximo da entrada X(t) é modificado de forma a melhor representar esta entrada e os

demais ficam intactos. Assim, depois de um longo aprendizado seguindo este critério, os

diferentes domínios das variáveis de entrada X(t), e os Wi(t) tendem a descrever as

classes (clusters).
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- 2A. Fase (CLASSIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO): Um número de

classes distintas já, foi definido durante o treinamento. Nesta fase, nova entrada é

apresentada à rede e comparada aos conjuntos existentes de vetores pesos. A nova entrada

é classificada como pertencente a classe que lhe for mais similar.

O Algoritmo de Kohonen funciona como classificador devido ao fato do

treinamento da rede, engrandecer a competição da entrada estimulada num conjunto

limitado de neurônios. Deste modo, regiões de neurônios com vetores Peso similares são

criadas. Estas regiões tendem a ser ordenadas topologicamente do mesmo modo que os

corespondentes vetores de entrada. Assim, a rede pode ser vista como um classificador

de vetores entrada em classes de similaridade topológicas. O vetor Peso do melhor

neurônio da competição será um novo padrão protótipo da classe na qual a entrada

apresentada é classificada. E este é um exemplo típico de Classifîcação pelo Método do

Vizinho Mais Próximo [9].

3.4 Dinâmica da Rede de Kohonen

- Cria-se uma matriz bi-dimensional, çom m linhas e z colunas, que representará a

chamada Camada de Kohonen. Cada elemento desta matriz será um vetor de

componentes igual ao número de componentes (características) de cada entrada; A

Camada de Kohonen deve ser suficientemente grande em relação ao número de

entradas.

- Para cada vetor de entrada X(t¡), onde X é um vetor de componentes e t¡ é o

tempo discreto coffespondente, executa-se os seguintes passos:

l. Identifica-se um neurônio c com a entrada apresentada, isto é, o neurônio

com menor distância em relação a entrada apresentada é escolhido. Esta distância é

calculada pela formula:
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i{*; -x,)
2di= (3.1)

(3.3)

(3.4)

onde d¡ representa a distância entre o i-ésimo neurônio da rede e a entrada X.

2. Atualizar gradualmente este neurônio e sua vizinhança Nc. Por

gradualmente entende-se atualizar desde um raio inicial que é igual a largura da rede até

um raio final igual azero, que coresponde aatualizæ somente o neurônio escolhido.

A vizinhança N. é centralizada ao redor do neurônio selecionado e é

chamada bolha ol núcleo.

A atualização gradual de um neurônio i ocorre na direção do vetor entrada

X pela seguinte formula geral:

dwi oX-BW' ,i eN,
(3.2)

dt 0 r C.C'

onde cr é um parâmetro de taxa de aprendizado, p é uma constante positiva, e ambas são

funções do tempo e determinam o quanto Wi deve caminhar na direção X. Na práúica

assume-se que c[,: Ê e podemos escrever a Eq. 3.1 simplificadamente como:

dw' a(X-W') ,i eN.
dr 0 ,C.C.

Finalmente, usando uma discretização no tempo, a Eq.(3.3) pode ser rescrita, onde

dado o vetor peso Wi(t) do neurônio i no tempo discreto t, pode-se calcular o vetor peso

Wi 1t+t; no tempo t*l como segue:

w'(t + 1) =
w' (t) + c(t)[x(r) - wi (t)] , i e N" (t)

w'(t) ,c.c.

onde t é o tempo discreto indexado, que aumenta de uma unidade a cada variação de

vizinhança e a cada nova entrada apresentada.
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3.4.1 Critério de Convergência

Para assegurar convergência dos vetores pesos, dois requisitos devem ser

satisfeitos:

1) a deve satisfazer os seguintes condições:

O<a(t)<1 + Vt

o(t) deve ser uma função decrescente

Quando a atinge uma certa tolerância, diz-se que o aprendizado ocorreu.

Obs: No algoritmo implementado, a função oc(t)=e¡çp(-tl10) foi considerada e

uma tolerância de 10-4 , l0-5 e 10-6.

2) O tamanho da vizinhança N. deve satisfazer duas condições:

1< Nc(t) < max(lin,col) + Vt

N.(t) deve ser uma função decrescente

Obs: max(lin,col) é considerado o diâmetro da rede.

3.4.2 Critério de Parada

O parâmetro de aprendizado cx(td usado para atualização dos vetores pesos W(t)

deve variar com o tempo. A forma de variação de o(t¡) com o tempo pode ser linear,

exponencial, ou inversamente proporcional ao tempo [11].

Assim, o(trJ deve ser decrescente durante o processo de aprendizado, e a

afualização desta função é realizada a cada novo padrão (modelo) apresentado à rede.

Depois que todas as entradas foram apresentadas, verifica'se se um certo limiar foi
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atingido pela função decrescente o(t¡), e este limiar deve ser um valor bem próximo de

zero. Se este limiar foi atingido o processo de treinamento está concluído; caso contriirio,

as entradas devem r.r tgþtm.ntadas, até que este limiar seja atingido por c(tÐ t6].

3.5 Processos de Marcação

Terminado o treinamento deve-se passar a fase de reconhecimento. Nesta fase,

para cada entrada, a rede escolherá o neurônio que melhor a representar e o marcarát.

Cada neurônio marcado deve representar apenas uma entrada.

O resultado obtido na rede pode então ser visualizado na Camada de Kohonen.

Para se fazer o processo de marcação ou rotulagem, existem alguns métodos tais

como, Rotulagem Monitorada, Rotulagem Pos-Processing e Rotulagem Reversa f241.

Nesta fase, existe a necessidade de saber em quantas classes os dados estão

separados. Caso contrário, é possível ainda rotular estes neurônios simplesmente,

marcando-o com o número do exemplo ao qual ele é mais próximo. Neste último caso, se

a rede for de dimensão maior que o número total de exemplos usados para treinâ-la, é

possível ver se alguns agrupamentos foram formados.

Neste trabalho foi proposto a utilização do método de Rotulagem Reversa, mas

devido ao tamanho da Camada de Kohonen não foi possível exibir a visualização do

mapa topológico conespondente.

Este método de rotulagem utiliza o vetor de peso de cada neurônio a ser rotulado

comparando-o com todos os padrões de treinamento. O neurônio será, então, rotulado

com a classe do padrão de treinamento (se esta informação for conhecida) que mais se

assemelhar ao seu vetor de peso.

/:
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3.6 Resultados Obtidos

Para o aprendizado da rede foram utilizado dados, como já mencionado no

capítulo 2, com 4154 vetores característicos e para a fase de validação, um arquivo com

3 62 v etores característicos.

Normalmente, particiona-se o conjunto de dados em dois subconjuntos: um que é

usado para o treinamento e que engloba 75Yo dos dados e outro que engloba os 25Yo

restantes dos dados e que é usado na fase de teste [20]. Neste trabalho foram utilizados

mais de 80Yo para a fase de treinamento, pois foi utilizado o mesmo conjunto de dados

que em tll na previsão chuvalvazão, para o estabelecimento de algum tipo de

comparação.

Nesta implementação a função de velocidade de aprendizado dada por:

a(t)-exp(-tr to)

foi utilizada, onde t é o número de ciclos, e um ciclo equivale a um treinamento realizado

pela rede neural.

Foram utilizados também, vários conjuntos paru fazer o treinamento e validação da

rede pois, não se tinha nenhuma idéia do volume de dados que poderia ser processados

por um computador PC 486-DX4 devido a problemas de capacidade de memória.

Assim, primeiramente foram extraídos do conjunto total de dados 900 amostras

com 6 componentes cada uma, sendo 600 amostras utilizadas na fase de aprendizado e

300 amostras na fase de validação.

Neste caso, a rede ficou com uma topologia bidimensional quadrada. O diâmetro

da rede adotado foi igual a 30. Esta topologia fornece a quantidade mínima de neurônios

para esta rede, devido ao número de amostras de entrada do conjunto de dados.

Observou-se que o tamanho da rede foi insatisfatório, pois na visualização, os

dados ficavam muito juntos, não formando nenhum cluster visível. Então tentamos

aumentar o tamanho da rede, mas por limitações no espaço de memória não foi possível.
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Assim, a fécnica de Análise de Componentes Principais (PCA) foi aplicada neste

conjunto de dados, reduzindo-se o tamanho dos vetores característicos para 4

componentes.

Então, aumentou-se o diâmetro da rede para 40 e conseguimos um resultado um

pouco mais satisfatório.

Continuou-se a investigar qual seria o maior número de amostras que

conseguiríamos ensinar usando um micro computador 486-DX4, adotando-se diferentes

critérios de marcação e deparamos que não seria possível utitizá-lo para o conjunto de

dados associado ao problema.

Assim, utilizou-se uma 'WorkStation, 
conseguindo treinar a rede com todo o

conjunto de dados, sem ter necessidade de utizar a técnica de Análise de Componentes

Principais (PCA).

A rede foi testada adotando-se três valores de tolerância (critério de parada: cr<

tolerância):10-4, 10-5 e 10-6.

Normalmente, de acordo com [24] quando o atinge a tolerância desejada o

processo de marcação e visualização da rede érealizado.

No entanto, em função do tamanho do conjunto de dados usado para treinar a rede,

tomou-se diferentes topologias e considerando que estas devem conter, em geral, um

número de nós superior ao número de amostras a serem treinadas, não foi possível exibir

a visualização do mapa topológico coffespondente que, na verdade, é uma matriz de m

linhas por n colunas. No presente trabalho, como dispomos de 4154 dados de

Chuva/Vazão, as seguintes topologias foram utilizadas: 100x70, 100x42 e 99x42, ou seja,

7000, 4200 2 4158 neurônios, respectivamente.

Desta forma, para a realização do processo de classificação de padrões com a

f,rnalidade de realizar a previsão devazão, foram adotados os mesmos critérios adotados

por Andrade Filho [1], ou seja:

Critério 1: previsão considerando somente os vizinhos mais próximos em relação

ao vetor de entrada, para diferentes números de vizinhos;

Critério 2: previsão ponderada com o inverso da distância;
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Critério 3: previsão ponderada com o inverso do quadrado de distância; 

Critério 4: previsão ponderada com o inverso do cubo da distância. 

Adotando-se as diferentes tolerâncias para o critério de parada, observa-se na 

Tabela 3.1, que o valor do somatório do erro quadrático cometido foi menor quando foi 

considerado uma topologia contendo 4158 neurônios e uma tolerância a < 10-6. 

Topologias 	a < 10' 	 a < 10 	a < 10-6  

(i) 1.360396 	0.727258 	0.595430 
7000 neurônios 	(ii) 1.294874 	0.463722 	0.478202 

	

(iii)1.078049 	0.826446 	0.785540 

	

(iv)1.502662 	0.672234 	0.954956 

(i) 0.375801 	0.219010 	0.025223 
4200 	(ii) 0.527072 	0.595430 	0.061736 

neurônios 	(iii) 0.527072 	0.595332 	0.033536 

	

(iv) 0.939390 	0.595590 	0.074316 

	

(i) 0.577703 
	

0.054497 
	

0.0096695 
4158 neurônios 	(ii) 0.440970 

	
0.032913 
	

0.0095413 
(iii) 0.491951 
	0.043949 

	
0.0092535 

(iv) 0.530483 
	

0.048801 
	

0.0093817 
Tabela 3.1: Comparação entre as Diferentes Topologias, onde (i) denota os resultados 
obtidos pelo critério 1, (ii) pelo critério 2, (iii) pelo critério 3 e (iv) pelo critério 4. 

No capitulo 5, os resultados obtidos pelo modelo descrito aqui são comparados 

com os resultados obtidos por Andrade Filho [1] levando-se em consideração o cálculo 

do erro para os diferentes valores de k e o número ótimo de vizinhos. 



Capítulo 4

Redes Neurais Multi-Camadas

4.1 Introdução

A utilização de Redes Neurais, em particular, Rede Multi-Camadas com algoritmo

Back-Propagation [22] tem mostrado ser uma alternativa para previsão de séries

temporais [26].

O modelo Multi-Camadas vêm sendo aplicado com sucesso em diversas ¿áreas

entre as quais: Mercado de Capitais, Comodites, Previsões Econômicas e Análise de

Séries Temporais [16].

Neste capítulo, descreveremos alguns conceitos gerais sobre Redes Neurais

Artiflrciais Multi-Camadas e o algoritmo Back-Propagation, e os resultados obtidos pela

rede na previsão chuva/vazão.

4.2 O Modelo Multi-Camadas

A Rede Multi-Camadas é uma das mais populares redes neurais associada ao

algoritmo de treinamento Back-Propagation. Este modelo de rede neural consiste de uma

ou mais camadas de nós (neurônios) entre os nós de entrada e os nós de saída.
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As camadas podem ser classificadas coino entrada, saída e intermediárias. A

camada de entrada, cujos neurônios pertencentes a esta camada são denominadas

unidades de entrada, difundem estas entradas para as camadas seguintes sem nenhuma

modificação. A camada de saída, cujos neurônios pertencentes a esta camada são

denominados unidades de saída, transmite a resposta da rede neural à entrada aplicada na

camada de entrada. As camadas intennediárias transmitem informações através de

conexões entre as unidades de entrada e as unidades de saída, e os neurônios pertencentes

a esta camada são denominados unidades intermedi¿árias

De acordo com Haykin tlll uma rede Multi-Camadas consistindo de duas

camadas intermediárias pode aproximar funções complexas com menos dificuldade que

uma rede consistindo de somente uma camada intermediária. Isto ocorre porque usando

entre uma única camada os neurônios tendem a interagir entre si levando apenas

características globais do mapeamento. Por outro lado, uma rede com duas camadas

intermediárias, as características locais dos dados são extraídas na primeira camada

intermediária e as características globais dos dados na segundacamadaintermediária tSl.

A Figura 4.1 mostra a arquitetura de uma rede Multi-Camadas, com duas camadas

intermediárias, onde a camada de entrada é a camada inferior com N unidades de entrada

e a camada de saída é a camada superior com M unidades de saída. Esta rede,

denominaremos aqui, como uma rede Multi-Camadas constituída de 4 camadas.

Entretanto, alguns autores não consideram a camada de entrada como camada.

Geralmente, a rede Multi-Camadas é usada para estabelecer um mapeamento entre

dois conjuntos de dados. Desta forma, a cada entrada apresentada à rede, uma

corespondente saída desejada também deve ser fornecida. Ao conjunto que contem

todos os pares de entrada/saída é denominado conjunto treinamento. Sendo assim, as

variáveis restantes a serem determinadas são os pesos (w) coffespondentes às

interconexões existentes entre as várias camadas.
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Camada de
saídawkt

Camada
intermediária

wjk

Camada
intermediária

wij

Camada de
entrada

Figura 4.1: Rede Multi-Camadas com 4 Camadas

Este modelo apresenta um aprendizado supervisionado, ou seja, as entradas e suas

respectivas saídas são usados no treinamento da rede neural. Geralmente, este método se

baseia na minimização do erro entre o valor desejado de saída das unidades da camada de

saída e o valor fornecido pela rede para as mesmas. Se a saída desejada é,

aproximadamente igual à saída fornecida pela rede dizemos que a rede aprendeu. Caso

contrário, os pesos serão modificados com a finalidade de diminuir a diferença. Após o

treinamento dos pesos, quando uma entrada for apresentada à rede sua saída resultante

deverá ser igual, ou muito próxima da saída desejada [4].

Para o treinamento da rede Multi-Camadas é usado o algoritmo Back-Propagation,

introduzido por Rumelhart e McClelland em 1986, tendo como base para a atualização

dos pesos a regra Delta Generalizada, aqual implementa o método do gradiente simples.

A seguir, apresentaremos a derivação da Regra Delta Generalizada baseada em

Rumelhart [22].
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4.3 Regra Delta Generalizada (RDG) '

Se o erro na camada de saída não é menor que uma tolerância eo então o erro é

retro-propagado através da rede usando a Regra Delta Generalizada para determinar o

ajustamento dos pesos [21].

O erro na camada de saída é definido por:

epj =tpj -Ùpj

onde eo¡ é o erro do valor observado p no neurônio de saída j, h é a saída desejada do

valor observado p, e upj é a saída fornecida pela rede.

O erro quadrático do neurônio p é dado por

l-.
Eo : l4Urt-uo¡)'

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

Seja N o número total de amostras contidas no conjunto de treinamento. O erro

médio quadrático é obtido pela soma do erf,o quadrático de todos os neurônios p, tal

como:

E,, =$ie,

O objetivo do processo de treinamento é ajustar os parâmetros da rede tal que

minimize o eno médio quadrático, ou seja:

[*å'
pTf E',=Tt"
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Consideremos como função de ativação de cada unidade a frrnção não linear

conhecida como função logística ou sigmoid , gue é uma função não decrescente e

diferenciável da forma:

uej= gj(netej)
I

I + e-nttri
(4.s)

(4.8)

(4.e)

onde upj é a j-ésima componente do p-ésimo vetor de saída e neÇ¡ é a j-ésima componente

do vetor de entrada p dada por:

neto., : )w¡.uoi (4.6)

O erro na camada de saída é dado por:

õo¡ =(to¡ -uo¡)uo¡ (t-"r,) (4.7)

Esta equação é similar a equação (4.1) mas foi multiplicada pela derivada da

função sígmoid, ou seja,

ôpj =epj g'(neto¡)

O erro no neurônio da camada intermedi¿ária é a derivada da função sigmoid

multiplicada pela soma do produto do erro de saída e o peso na camada de saída , de

acordo coml22l

N
ôpr=uek(l-uek)I

j=l
€pj wjt
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|'
O erro das camadas de saída e enffada são back-propagados através da rede

fazendo ajustamentos dos pesos de suas respectivas câmadas. O ajustamento dos pesos

são calculados de acordo coml22l

Aw* (t+ 1)=eeo¡ uo, +aAwr.i(t) (4.10)

onde Aw6 é aalterução do peso entre o nó k nacamada intermediária e o nó i na camada

de entrada.

Na Eq. (4.10), n é a taxa de aprendizado ou velocidade de aprendizado, %t é o

erro do valor observado p no nó k da camada intermediéria, upi é a saída observada do nó

i da camada de entradapara o valor p, e c[ é o termo momentum l4l.

Rumelhart [J1] sugere que se acrescente o termo momentum o, 0 ( d ( 1, pois este

parâmetro determina o efeito das mudanças anteriores nos pesos na direção das mudanças

atuais, significando dar uma memória ao processo de atualização dos pesos.

Portanto, a aplicação da RDG envolve duas fases. Na primeira fase, a entrada é

apresentada e propagadapara frente (þ**d) através da rede, para calcular a saída upr de

cada unidade. Esta saída é comparada, então, com a saída desejada, resultando em um

erro ôpr para cada unidade. A segunda fase envolve um passo para trás (bach,vard)

através da rede, durante o qual o effo é propagado para cada unidade e as mudanças nos

pesos rcalizadas. Desta forma, pode-se dizer que no sentido forward a rede avalia a

função effo e no sentido bachuard o seu gradiente Redes Neurais Multi-Camadas que

usam a RDG são também conhecidas como redes Multi-Camadasfeed-þrward. [4].

A velocidade de aprendizado (n) é uma constante de proporcionalidade requerida

pelo processo de aprendizado na mudança dos pesos com relaçao u þ . Este parâmetro
dw

n, 0 < tl <1, quanto maior o seu valor, maiores são as modificações nos pesos. Rumelhart
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l22f sugere que se adote o maior valor possível'para a velocidade de aprendizado, que

não provoque oscilações nas mudanças dos pesos.

4.3.1Aprendizad,o por Padrão e Aprendizado por Ciclo

Denominamos ciclo, uma apresentação de todos os N pares do conjunto de

treinamento de aprendizado. Com relação a correção dos pesos num ciclo, o aprendizado

Back-Propagation pode ser executado de dois modos de acordo com [l l]:

o Aprendizado Padrão: este aprendizado atualiza os pesos da rede depois de cada

apresentação do par padrão (entrada/suda) do conjunto de treinamento. Ou seja, num

ciclo ocorrem N correções de pesos e cada correção baseia-se somente no erro do

padrão apresentado naquela interação. A cada ciclo altera-se, aleatoriamente, a ordem

de apresentação dos exemplos. Isto proporciona uma pesquisa estocástica no espaço

dos pesos sinápticos.

Algoritmo B øc k-Prop øgølion (resumido)

Passo 1. Inicialização dos pesos.

Passo 2. Apresentação das entradas e saídas desejadas.

Passo 3. Calcular a saída atual.

Passo 4. Calcular o effo e o gradiente local.

Passo 5. Atualizar os pesos.

Se erro inaceitável, então voltar para passo 2, senão fim.
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o Aprendizado por Ciclo ou "aprendizado batch": neste aprendizado temos apenas uma

única correção de pesos por ciclo. Primeiramente, todos os exemplos do conjunto de

treinamento são propagados pela rede e calculado o seu erro. Em seguida, calcula-se o

erro quadrático médio (a.3) dos exemplos e faz-se as correções dos pesos. No presente

trabalho foi utilizado este tipo de aprendizado.

4.3.2 Inicialização dos Pesos

A inicialização dos pesos é feita de forma aleatóúa, recomendando-se que os

valores sejam de magnitude pequena e estejam distribuídos uniformemente [17]. Na Rede

Neural de nosso sistema, os pesos são inicializados com valores no intervalo [0; l].

4.3.3 Critério de Parada

O critério de parada do algoritmo Back-Propagation não é bem definido[l].
Assim para considerarmos que o algoritmo convergiu, adotamos neste trabalho o seguinte

critério: o algoritmo back-propagation converge quando o effo quadrático médio (4.3)

por ciclo é suficientemente pequeno, ou seja, é menor que o erro admissível. O erro

admissível e, é portanto o valor da rede que considerarmos aceitável.

4.4 Generalização

Generalização é uma das mais importantes características de Redes Neurais. O

principal fator que determina uma ótima generalização é o conjunto de treinamento da

Rede Neural, que deve ser muito bem escolhido, pois deve expressar as características

gerais do universo considerado.
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4.5 Erro

Um dos parâmetros livres a ser definido no algoritmo back-propagation é o valor

do erro admissível, que faz parte do critério de parada deste algoritmo. Qual será um

valor aceitável de erro? A princípio pode-se pensar que um erro de valor zero é o correto,

pois assim a rede saberia fazer o mapeamento que lhe foi apresentado. Porém a rede

somente estaria apta a fazer o mapeamento das entradas contidas no conjunto de

treinamento, perdendo toda a capacidade de generalização, e assim, tornando a rede

especialista em um conjunto pequeno do universo de mapeamento. Isto só é conveniente,

quando o conjunto de treinamento é composto por todo o universo de mapeamento.

Pode-se utilizar o seguinte procedimento para evitar este problema: inicia-se l.ì
aprendizado com um valor para o erro e diminui-se até a generalização começar a

degenerar. Este é o ponto ótimo do mínimo effo no aprendizado e o máximo de 
l

generalização. Este procedimento aqui descrito denominar-se-à de refinamento do

aprendizado.

A Tabela 4.1 mostra as variações dos parâmetros de aprendizado adotados Tì, o, e

a tolerância para o etro, enquanto que a Tabela 4.2 mostra as diferentes topologias

adotadas neste trabalho.

0.000010.90.7s

0.00010.90.5

Tolerânciac[n

Tabela 4.1: Valores dos Parâmetros de Aprendizado

It0l05Topologia 2

I5l05Topoloeia I

Camada de
Saída

Segunda
Camada

Intermediária

Primeira
Camada

Intermediária

Camada de
Entrada

Topologias

Tabela 4.2: Topologias Adotadas
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4.6 Validação e Resultados Obtidos

A rede Multi-camadas e o algoritmo back-propagation possuem certos parâmetros

livres que não possuem uma regra para determiná-los. Assim, necessitamos de técnicas

que auxiliem na determinação dos valores ótimos destes parâmetros.

Neste trabalho utilizamos avalidação cruzada [1], a qual consiste em dividir o

conjunto de treinamento em dois subconjuntos distintos:

1) um subconjunto usado para o aprendizado da rede, denominado de subconjunto

de treinamento;

2) um subconjunto usado na validação da rede, denominado de subconjunto de

validação. O conjunto de validação correspondente a uma parte pequena do conjunto de

treinamento, variando entre lÙYo a20%o de seu tamanho.

Assim, para o subconjunto de treinamento foram utilizados 3754 vetores

característicos e parao subconjunto de validação 400 vetores característicos.

Além do conjunto de treinamento, deve existir também um conjunto denominado

conjunto de teste.

O processo consiste em executar normalmente o aprendizado com o subconjunto

de treinamento e, em seguida, testar a perþrmance da rede com o subconjunto de

validação. Após encontrada a topolo gia"ôtima", a rede é novamente treinada com todo o

conjunto de treinamento. Só, então, o conjunto de teste é utilizado pila verificar a

capacidade de generalização da rede. Estes resultados auxiliam na escolha da melhor

topologia da rede, no aspecto de generalização.

As Figuras 4.2 a 4.9 mostram as previsões obtidas pela Rede Multi-Camadas

considerando as diferentes topologias ( Tabela 4.2) e parâmetros de aprendizado ( Tabela

4.I) , para 50 dados do subconjunto de validação escolhidos aleatóriamente, enquanto

que as Figuras 4.I0 a 4.17 mostram a variação dos erros corespondentes. Os gráf,rcos

foram feitos com um número reduzido de dados para facilitar a visualização dos

resultados.
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Baseado nos testes realizados, a Topolo già Zcom q : 0.5 e € : 10'5 foi escolhida

pois apresentou uma perþrmance superior à Topologia l, considerando as diferentes

variações para os parâmetros de apren dizadoq, e. Isto pode ser visto na Figura 4.18, que

mostra os resultados obtidos para as duas topologias com os parâmetros fixados q : 0.5 e

e : l0-5 que foram os parâmetros que forneceram os melhores resultados para ambas

topologias

A Figura 4.19 mostra porque foi adotado t: l0-5 para a Topologia 2 com î : 0.5,

pois os resultados obtidos foram melhores que para e: 10-4.

Finalmente, após a escolha da melhor topologia, a rede foi retreinada

considerando-se o conjunto todo de treinamento, 4154 vetores característicos, e, em

seguida, foi realizada a fase de teste, utilizando o conjunto de teste com 362 vetores

característicos.

A Figura 4.20 mostra a previsão obtida utilizando a topologi a 2, \: 0.5 e e : l0'5

para os dados do conjunto teste enquanto que a Figura 4.21 mostra o erro quadrático

collespondente.

No próximo capítulo, será realizado uma análise comp arativa dos resultados

obtidos pelas diferentes técnicas citadas no presente trabalho para previsão chuva/vazão.
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Capítulo 5

Análise Comparativa

I

5.1, Introdução

Neste capítulo, uma análise comparativados resultados obtidos em nosso trabalho,

através da aplicação dos modelos de redes neurais: Kohonen e Multi-Camadas, com os

resultados obtidos através do Método dos Vizinhos Mais Próximos, é apresentada.

5.2 Comparação dos Resultados

5.2.1Rede de Kohonen vs. Método dos Vizinhos Mais Próximos

Para anëúise dos resultados obtidos foram adotados dois diferentes tipos de

comparação:

1" Comparação

Inicialmente, o seguinte critério foi adotado: toma-se I valores diferentes de k, isto

é, valores diferentes de vizinhos mais próximos, Þ1,2,...,8, e escolhe-se o k-ésimo
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vizinho corespondente ao menor erro quadrático'fornecido para cada dado do conjunto

de teste. Em seguida, realiza-se a soma dos menores elros quadráticos para cada vetor de

entrada do conjunto de teste.

Por exemplo, consideremos duas amostras pertencentes ao conjunto de teste, o

valor de vazão corrente conespondente a cada amostra e o valor de vazão prevista para k

vizinhos mais próximos, como mostra a Tabela 5.1.

2 0.006945640358

0.0091439859
0.0076669926
0.0074265419
0.0069382469
0.0069917589
0.0066626143
0.006s603804
0.00674t7823

I
')

J
4
5

6
7
8

I
2
J
4
5

6
7
I

0.00s473361763I

0.0057078120
0.0055905869
0.0056296619
0.0056491995
0.00s6609220
0.0057085978
0.0057084855
0.00s6790951

No de Vizinhosvazã,o correnteamostras vazão prevista

Tabela 5.1 Dados de Vazäo

O cálculo do erro, de acordo com o apresentado no capítulo 2, é dado por:

erro : (vazão corrente - vazão prevista)2

é mostrado na Tabela 5.2,paraos diferentes valores de k

A Tabela 5.3 foi construída tomando-se o menor effo de cada amostra para os

diferentes vizinhos.
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2

I
2
J
4
5

6
7
I

0.0091439859
0.0076669926
0.0074265419
0.0069382469
0.0069917589
0.0066626143
0.0065603804
0.0067417823

0.0000048327
0.0000005203
0.0000002313
0.0000000001
0.0000000021
0.0000000801
0.0000001484
0.0000000416

1

I
2
3
4
5

6
7
I

0.0057078120
0.0055905869
0.0056296619
0.005649199s
0.00s6609220
0.0057085978
0.0057084855
0.0056790951

0.0000000550
0.0000000137
0.00000002,,$4
0.0000000309
0.00000003s2
0.0000000s53
0.0000000553
0.000000423

amostras No de vizinhos vàzio prevista erro

Tabela 5.2 - Erro das amostras usando Métodos dos Vizinhos mais Próximos

A Tabela 5.3 foi construída tomando-se o menor erro quadrático de cada amostra.

Tabela 5.3 - Menor Erro

Depois de escolhido o menor erro para cada amostra foi tealizado a soma dos

erros, ou seJa:

N
(s.1)erro = I menoreno(i)

i=0

onde N é o número de amostras no conjunto de teste.

No exemplo acima temos que a soma dos menores erros é:

2

erro = ) menor eno(i) : 0.0000000138
i=0

Este valor é a soma do menor erro cometido para estimar avazão em dois pontos

desconhecidos, de acordo com o critério adotado por [l].

2 4 0.0000000001

I 2 0.0000000137

amostras No de vizinhos Menor erro
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Além disso, Andrade Filho p], considerou'algumas modificações desse critério já

descritas, neste trabalho, no Capítulo 2, que são do seguinte modo:

Critério 1: previsão considerando somente os vizinhos mais próximos em relação

ao vetor de entrada, tomando-se k vizinhos mais próximos;

critério 2: previsão ponderada com o inverso da distância;

Critério 3: previsão ponderada com o inverso do quadrado da distância;

Critério 4: previsão ponderada com o inverso do cubo da distância;

Usando os mesmos critérios na aplicação daRede de Kohonen com uma topologia

constituída de 4158 nós e e : 10-6 , pü& a qual tomamos k vizinhos mais próximos de

cada amostra de teste, após o treinamento da rede, a soma do erro quadrátrico para cada

uma das modificações estão apresentados na Tabela 5.4

Rede de kohonen 0.009669s 0.0095413 0.009254 0.009382

Mét. dos Viz.

Mais Próximos 0.00702252r 0.002002 0.002354 0.002703

Critério I Critério 2 Critério 3 Critério 4

Tabela 5.4 - Comparação da Soma do Erro Quadrático entre os Modelos de Kohonen e o

Método dos Vizinhos Mais Próximos

Observando a Tabela 5.4 nota-se que a soma do erro quadrático obtido tanto para o

Modelo de Kohonen como para o Método dos Vizinhos Mais Próximos foi da ordem de

10'3 para todos os critérios adotados.

Também pode-se notar na Tabela 5.4 que a soma do erro quadrático obtido por

ambos os métodos não apresentaram melhoras significativas entre as modificações

propostas em []. Isto pode ocoffer devido ao fato que os dados utilizados para previsão

de vazão foram normalizados, podendo assim ocoffer perdas na precisão dos resultados

obtidos.
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Assim, conclui-se que adotando-se estes critérios para a comparação dos

resultados, tanto o Método dos Vizinhos Mais Próximos como a Rede de Kohonen

apresentaram resultados satisfatórios podendo ser utilizados como técnicas alternativas

para a realização de previsão chuv alv azão.

As Figuras 5.1 a 5.4 mostram uma comparação do erro quadrático obtido nos dois

casos enquanto que as Figuras 5.5 a 5.8 mostram a previsão obtida pelos dois modelos

adotados. Nestes gráficos, 50 dias foram plotados, escolhidos aleatoriamente dos arquivos

de erro e previsão, pois assim foi possível melhor visualizar os resultados.

2" Comparação:
Uma outra comparação realizada foi a determinação do número ótimo de vizinhos

mais próximos para cada amostra do conjunto de teste, ou seja, calcula-se a soma do erro

quadrático no conjunto de teste, para cada valor de k fixado e escolhe'se o k-ésimo

vizinho corespondente ao menor erro.

Por exemplo, para k:1, o erro quadrático é calculado para as 362 amostras do

conjunto de teste. Este processo é repetido para ?=2,3,...8 e o número de vizinhos é

escolhido de acordo com o valor de k que fornecer o menor effo.

A Tabela 5.5 mostra o número de vizinhos e a soma do erro quadrático para as 362

amostras do conjunto de teste, considerando o critério 1.

0.0032680.003126469sI
0.0032650617 0.0032867

0.0032810.00326903246

0.0030090.00340017585

0.0048460.00301654984

0.0052360.0032040893J

0.00s1770.00320380842

0.0061880.0050s06458I

Modelo de Kohonen

Método dos Vizinhos mais

PróximosNo de Vizinhos

Tabela 5.5- Soma do Erro Quadrático Considerando o Número de Vizinhos
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Observa-se na Tabela 5.5, que independerite do valor de k, tanto o Método dos

Vizinhos Mais Próximos como o Modelo de Kohonen forneceram resultados

satisfatórios, ou seja, a soma do erro quadnâtico para ambos os métodos foi da ordem de

l0'3 . Nota-se, também, que o número ótimo de vizinhos para a Rede de Kohonen é 5 e

para o Método dos Vizinhos Mais Próximos é 4.

A Tabela 5.6,5.7 e 5.8 mostram a soma do erro quadrático para as 362 amostras

considerando o número de vizinhos, realizando as previsões com os critérios 2 ,3 e 4,

respectivamente.

8 0.0031768268 0.003499

7 0.0031316686 0.003826

6 0.0031923579 0.003264

5 0.0033073063 0.003875

4 0.003M03973 0.004s96

J 0.0032247187 0.005572

2 0.0032808830 0.005228

1 0.0050506458 0.006188

No de Vizinhos

Método dos Vizinhos mais

Préximos Modelo de Kohonen

Tabela 5.6- Soma do Erro Quadrático Considerando Previsão com o Inverso da Distância

Tabela 5.7- Soma do Erro Quadrático Considerando

8 0.0031089 0.003872

7 0.0t31254 0.003164

6 0.0032r38 0.0035 r4

5 0.00330s56 0.003942

4 0.00313645 0.004415

J 0.00332145 0.005091

,) 0.00343167 0.005543

I 0.0050507 0.006188

No de Vizinhos

Mótodo dos Vizinhos mais

Prórimos Modelo de Kohonen

da Distância
Previsão com o Inverso do Quadrado
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0.0031810.0032194I
7 00033690.0032253

6 0.0035820.0033130

5 0.0033874 0.004830

4 0.0032877 0.00s095

J 0.0054840.0034646

a 0.0036092 0.005751

I 0.0061880.005051

No de Vizinhos

Método dos Vizinhos mais

Próximos. Modelo de Kohonen

Tabela 5.8- Soma do Erro Quadrático Considerando Previsäo com o Inverso do Cubo da

Distância

Observa-se nas Tabelas 5.6, 5.7 e 5.8 que ambos os métodos utilizados

apresentaram resultados satisfatórios independente do número de vizinhos e a

modificação adotada.

Assim, conclui-se que tanto o Método dos Vizinhos Mais Próximos como a Rede

de Kohonen apresentaram ser abordagens alternativas para a realização de previsão

chuva/vazão.

5.2.2 Rede Multi-Camadas vs. Rede de Kohonen

Para a análise dos resultados comparamos também a soma do erro quadrático

obtido pelas seguintes redes neurais: Rede de Kohonen e Rede Multi-Camadas.

Para a rede de Kohonen foi considerado a mesma topologia anterior, ou seja, 4158

neurônios e e : 10-6 com os Critérios 1,2,3 e 4. Por outro lado, a Rede Multi-Camadas

foi comparada com a Topologia2,q:0.5, e: l0-5. Na Tabela 5.9 são mostrados os

resultados obtidos por ambas as abordagens..
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0.004706

Critério I

0.0096695

Critério2

0.0095413

Critério 3

0.009254

Critério 4

0.009382

Rede Multi-Camad¡sRede de Kohonen

Tabela 5.9 - comparaçäo entre as Rede de Kohonen e Multi-Camadas

Observa-sq na Tabela 5.9, que tanto para o Modelo Multi-Camadas como para o

Modelo de Kohonen, o erro quadrático apresentado foi da ordem de 10'3, mostrando que

as topologias escolhidas são adequadas para arealização de previsão chuva/vazão.

As Figuras 5.9 a 5.12 mostram o erro quadrático obtido e as Figuras 5.13 a 5.16

mostram as previsões obtidas pelas duas rede neurais e a previsão real. Analogamente aos

gráficos anteriores, foram escolhidos aleatoriamente 50 dias para a construção dos

gráficos.

5.2.3 Rede Multi-Camadas vs. Método dos Vizinhos Mais Próximo

Para a análise comparativa dos resultados obtidos pela Rede Multi-Camadas e o

Método dos Vizinhos Mais Próximo foi adotado o mesmo esquema da seção anterior, ou

seja, foi considerado a soma do erro quadrático para a rede neural e para o Método dos

Vizinhos Mais Próximo considerando-se todos os diferentes critérios.

A Tabela 5.1í)mostra os resultados obtidos pelos métodos utilizados.

0.004706

Critério 1

0.007023

Critério2

0.002002

Critério 3

0.002354

Critério 4

0.002703

Tabela 5.10 - Comparação entre a Rede Multi-Camadas e o Método dos Vizinhos Mais

Próximo

Pode-se observar na Tabela 5.10, que tanto para aRede Multi-Camadas como para

o Método dos Vizinhos Mais Próximo com as modificações consideradas, a soma dos

erros foram da ordem de 10-3.
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As Figuras 5.17 a5.20 mostram o erro quadiático e as Figuras 5.21 a5.24 mostram

a previsão obtida pela Rede Multi-Camadas e o Método dos Vizinhos Mais Próúmo.

Também foram escolhidos, aleatoriamente, 50 dias para plotar os gráficos para obtermos

melhor visualização dos resultados obtidos

Observa-se através das Figuras 5.21 a 5.24 que a Rede Multi-Camadas forneceu

resultados bem próximos dos reais nos pontos onde ocorrem picos, pontos estes,

considerados problemáticos narcalização da previsão. Portanto, pode-se dizer que a Rede

Multi-Camadas mostrou ser mais uma abordagem para a realização de previsão de vazão

utilizando Redes Neurais.

5.3 Conclusão

Neste capítulo, foi apresentada uma análise comparativa da aplicação de três

métodos diferentes para previsão chuva/v azão.

Os métodos foram: Rede de Kohonen, Rede Mulit-Camadas e o Método dos

Vizinhos mais Próximo.

Observou-se, nos testes realizados, gu€ o Método dos Vizinhos Mais Próximo e a

Rede Multi-Camadas apresentaram uma performance superior a Rede de Kohonen para

previsão chuva/vazão.
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este trabalho consistiu no estudo de dois modelos de Redes Neurais, conhecidos 
como Rede de Kohonen e Rede Multi-Camadas com algoritmo Back-Propagation. 

A Rede de Kohonen foi aplicada para previsão de vazão com os mesmos critérios 

adotados por Andrade Filho [1], ou seja, para a previsão de vazão não foram adotados os 

métodos tradicionais para a classificação dos dados e sim os seguintes critérios: 
(i) previsão considerando os 8 vizinhos mais próximos que tenham a mesma 

tendência do vetor de entrada relativamente às vazões. 
(ii) previsão ponderada com o inverso da distância; 
(iii) previsão ponderada com o inverso do quadrado da distância; 
(iv) previsão ponderada com o inverso do cubo da distância. 

Para a Rede de Kohonen foi adotado uma topologia contendo 4158 neurônios, e = 

10-6  e como função de velocidade de aprendizado foi considerado a função exponencial. 

Observou-se que o aprendizado da Rede de Kohonen foi muito demorado devido 

ao número de nós envolvidos (4158 neurônios) e a precisão exigida (10-6), conseguindo-

se uma taxa de erro no conjunto de teste de 10-3. 
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Uma análise comparativa do modelo de Kohonen com o Método dos Vizinhos 

mais Próximos foi realizada e observou-se que ambos modelos apresentaram um 

resultado satisfatório para previsão chuva/vazão diárias. 
A outra Rede Neural estudada foi a Rede Multi-Camadas com algoritmo Back-

Propagation. Para esta rede foi adotada uma topologia consistindo de duas camadas de 

nós entre os nós de entrada e os nós de saída e cada neurônio tendo como função de 
ativação a função sigmoid. Dentre as diferentes topologias testadas, uma rede contendo 5 

neurônios na camada de entrada, 10 neurônios na 1 camada intermediária, 10 neurônios 

na 2 camada intermediária e 1 neurônio na camada de saída, com i = 0.5, a=0.9 e e 10-5, 

foi escolhida. 
Uma análise comparativa do modelo de Kohonen com a Rede Multi-Camadas foi 

realizada e observou-se que ambos modelos apresentaram um resultado satisfatório para 

previsão chuva/vazão diárias e assim, ambas as abordagens podem ser usadas como 

técnicas alternativas para a realização de previsão chuva/vazão. Deve-se, no entanto, 

lembrar que os testes foram realizados, para uma topologia (e parâmetros) particular e 
que não foram esgotados todos os testes possíveis; poder-se-ia considerar outras 

topologias da rede, outra função de velocidade de aprendizado, outras tolerâncias, e assim 

por diante, pois observou-se que os resultados variam de acordo com estas mudanças. 

Também foi comparado o desempenho da Rede Multi-Camadas e o Método dos 

Vizinhos Mais Próximo e ambos os métodos apresentaram ser abordagens alternativas 

para a previsão de vazão diária. 
Como os resultados obtidos pela Rede Multi-Camadas foram satisfatórios uma 

possibilidade de trabalho futuro é a utilização desta rede neural para previsão de vazões 

em outras bacias hidrográficas situadas em regiões diferentes do Brasil, realizando uma 

análise comparativa dos resultados obtidos pela utilização desta Rede Neural com os 

resultados obtidos por métodos estatísticos existentes, tais como, o método Box & 

Jenkins [24]. Também como proposta futura de trabalho é a utilização de outras modelos 

de redes neurais para a previsão de chuva/vazão e realizar uma análise comparativa entre 

os modelos. 



Bibliografia 

[1] Andrade Filho, A. G. , Uma Investigação sobre o Método de Vizinhos Mais 
Próximos na Previsão Chuva/Vazão, Tese de Doutorado, EESC, USP, São 
Carlos, SP, 1994. 

[2] Ballini, R., Andrade Filho, A. G. , Francelin, R. A., Previsão Chuva-Vazão 
usando Rede de Kohonen vs. Método dos Vizinhos Mais Próximos, aceito para 
ser apresentado no CLEI/PANEL 96 - XXII Conferência Latino Americana de 
Informática, a ser realizada de 03 a 07 de junho em Bogotá, CL. 

[3] Fox, R. L., Otimization Methods for Engineering Design, Addison - Wesley 
Publishing Company, 2'70p., Califórnia, USA, 1971. 

[4] Francelin, R. A., Gomide, F. A. C., Lanças, F. M.,Use of Artificial Neural 
Networks for the Classification of Vegetable Oils after G C Analysis, 
Chromatographia, vol. 35, no3/4, February, 1993. 

[5] Francelin, R. A., Otimização de Sistemas Através de Redes Neurais Artificiais", 
Tese de Doutorado, Unicamp, Campinas, Brasil, 1993. 

[6] Francelin, R. A., Vieira, L., A Rede de Kohonen, Relatórios Técnicos - ICMSC, 
São Carlos, 1994. 

[7] Francelin, R.A., Ballini, R., Andrade, M. G., Back-Propagation and Box-Jenkins 
Approaches to Streamflows Forecasting, VIII CLAIO - XXVIII SBPO, vol.' 3, 
pp. 1307-1312, Rio de Janeiro-RJ, agosto, 1996. 

[8] Funashi, K., On the Approximate Realization of Continuous Mappings by 
Neural Networks, Neural Networks, vol. 2, no. 3, pp. 183-192, 1989. 

[9] Geva, S. Sitie, J., Adaptive Nearest Neighbor Patern Classification, IEEE 
Trasaction on Neural Networks, vol.2, no.2, march, 1991. 



Bibliografia 	 104 

[10] Hartigan, J., A., Clustering Algorithms, John Wiley & Sons, New York, 1975. 

[11] Haykin, S., Neural Networks - A Comprehensive Foundation, IEEE Press, 1994. 

[12] Karlsson, M., Yakowitiz, S., Nearest - Neighbor Methods for Non Parametric 
Rainfall - Runoff Forecasting, Water Resources Research, vol. 23(7), pp. 1300 - 
1308, 1987. 

[13] Kohonen, T., An Introduction to Neural Computing, Neural Networks, vol. 1, 
no.1, pp. 3-16, 1988. 

[14] Kohonen, T., The Self Organization Map, Proceeding of the IEEE, vol. 78, no. 
9, pp. 1469 - 1485, September, 1990. 

[15] Kuester, J. L., Mize, J. H., Optimization Tecniques with Fortran, MaGrow-Hill 
Book Company, 500p., New York, NY, 1973. 

[16] Lachtermacher, G., Sistemas de Previsão de Séries Temporais Utilizando 
Redes Neurais, Redes Neurais, vol. 12, no. 2, Dezembro, 1992. 

[17] Lippman, R. P., An Introduction to Computing with Neural Nets, IEEE - ASSP 
Magazine, vol.4, no. 2, april, 1987. 

[18] Mattos, A., Método de Previsão de Estiagem em Rios Perenes Usando Poucos 
Dados de Vazlào e Longas Séries de Precipitação, Tese de Doutorado, EESC, 
USP, São Carlos, SP, 1983. 

[19] Mattos, A. , Villela, S. M., Hidrologia Aplicada, McGraw-Hill do Brasil, SP, 
1975. 

[20] Prechelt, L. , PROBEN I - A Set of Neural Network Benchmark Problems and 
Berchmarking Rules, Technical Report 21/94, Universitãt Karlsruhe, 1994. 

[21] Ramos, F., Engenharia Hidrológica, Coleção ABRH de Recursos Hídricos, 
vol.2. 

[22] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., Williams, R. J., Parallel Distributed 
Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, vol. 1, Mit Press, 
1986. 



Bibliografia 	 105 

[23] Sebestyen, G., Decision - Making Processes in Pattern Recognition, McMillan, 
1962 

[24] Silva, L. C., Carvalho Filho, E. C. B., Métodos de rotulagem para as Redes de 
Kohonen, 2°  Simpósio Brasileiro de Redes Neurais, Outubro, 1995. 

[25] Souza, M. S., Machado, D., Martino, M. B., Determinação de Vazões Utilizando 
Redes Neurais, XI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, II Simpósio de 
Hidraúlica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, vol.1, 
Hidrologia, pp. 63-75, 1995. 

[26] Tang, Z. , Almeida, C., Fishwick, P. A., Time Series Forecasting Using Neural 
Networks vs. Box-Jenkins Methodology, Simulation, vol. 57, pp. 330-310, 
November, 1991 

[27] Zandonade, E., Souza, R. C., Forecasting Via Neural Networks: A Comparative 
Study, Pesquisa Operacional, vol. 14, no. 2, Dezembro, 1993. 


