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Resumo

O grande interesse pela identificação não linear de sistemas dinâmicos deve-se, prin-

cipalmente, ao fato de que uma grande quantidade dos sistemas reais são complexos e

precisam ter suas não linearidades consideradas para que seus modelos possam ser utili-

zados com sucesso em aplicações, por exemplo, de controle, predição, inferência, entre

outros. O presente trabalho analisa a aplicação das redes Fuzzy Wavelet Neural Network

(FWNN) na identificação de sistemas não lineares sujeitos a ruídos e outliers. Esses ele-

mentos, geralmente, influenciam no procedimento de identificação, ocasionando interpre-

tações errôneas em relação ao comportamento dinâmico do sistema. A FWNN combina,

em uma única estrutura, a capacidade de tratar incertezas da lógica fuzzy, as característi-

cas de multirresolução da teoria wavelet e as habilidades de aprendizado e generalização

das redes neurais artificiais. Normalmente, o aprendizado dessas redes é realizado por al-

gum método baseado em gradiente, tendo o erro médio quadrático como função de custo.

Este trabalho avalia a substituição dessa tradicional função por uma medida de simila-

ridade da Teoria da Informação, denominada correntropia. Esta medida de similaridade

permite que momentos estatísticos de ordem superior possam ser considerados durante o

processo de treinamento. Por esta razão, ela se torna mais apropriada para distribuições de

erro não gaussianas e faz com que o treinamento apresente menor sensibilidade à presença

de outliers. Para avaliar esta substituição, modelos FWNN são obtidos na identificação de

dois estudos de caso: um sistema real não linear, consistindo em um tanque de múltiplas

seções, e um sistema simulado baseado em um modelo biomecânico da articulação do jo-

elho humano. Os resultados obtidos demonstram que a utilização da correntropia, como

função custo no algoritmo de retropropagação do erro, torna o procedimento de identifi-

cação utilizando redes FWNN mais robusto aos outliers. Entretanto, isto somente pode

ser alcançado a partir do ajuste adequado da largura do kernel gaussiano da correntropia.

Palavras-chave: Correntropia, Fuzzy Wavelet Neural Network, Identificação de Sis-

temas Dinâmicos, Outliers, Algoritmo de Retropropagação do Erro.



Abstract

The great interest in nonlinear system identification is mainly due to the fact that a

large amount of real systems are complex and need to have their nonlinearities conside-

red so that their models can be successfully used in applications of control, prediction,

inference, among others. This work evaluates the application of Fuzzy Wavelet Neu-

ral Networks (FWNN) to identify nonlinear dynamical systems subjected to noise and

outliers. Generally, these elements cause negative effects on the identification procedure,

resulting in erroneous interpretations regarding the dynamical behavior of the system.

The FWNN combines in a single structure the ability to deal with uncertainties of fuzzy

logic, the multiresolution characteristics of wavelet theory and learning and generaliza-

tion abilities of the artificial neural networks. Usually, the learning procedure of these

neural networks is realized by a gradient based method, which uses the mean squared

error as its cost function. This work proposes the replacement of this traditional function

by an Information Theoretic Learning similarity measure, called correntropy. With the

use of this similarity measure, higher order statistics can be considered during the FWNN

training process. For this reason, this measure is more suitable for non-Gaussian error

distributions and makes the training less sensitive to the presence of outliers. In order

to evaluate this replacement, FWNN models are obtained in two identification case stu-

dies: a real nonlinear system, consisting of a multisection tank, and a simulated system

based on a model of the human knee joint. The results demonstrate that the application of

correntropy as the error backpropagation algorithm cost function makes the identification

procedure using FWNN models more robust to outliers. However, this is only achieved if

the gaussian kernel width of correntropy is properly adjusted.

Keywords: Correntropy, Fuzzy Wavelet Neural Network, Dynamical System Identi-

fication, Outliers, Error Backpropagation Algorithm.
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Capítulo 1

Introdução

As ações realizadas pelos seres humanos em suas atividades diárias são efetuadas

tendo modelos como base, mesmo que isso seja praticamente imperceptível. Certamente,

a maioria destes modelos são formulados mentalmente. Um exemplo é o que ocorre

no processo de aprendizagem de dirigir um automóvel (Aguirre, 2007). Neste caso, é

construído um modelo mental que representa as propriedades e comportamento de funci-

onamento do veículo. Entretanto, em muitas aplicações práticas de engenharia, é evidente

que, além dos modelos mentais, é necessário dispor de modelos que possam ser represen-

tados por meio de expressões matemáticas. A área do conhecimento que estuda maneiras

de construir e implementar modelos matemáticos é chamada de modelagem matemática

(Ljung e Glad, 1994).

Um modelo matemático de um sistema dinâmico deve representar adequadamente os

seus aspectos essenciais, para que possa ser efetivamente aplicado em um determinado

problema. Esta representação deve descrever as relações dinâmicas existentes entre as

variáveis do sistema por meio de expressões matemáticas (Coelho e Coelho, 2004; Ljung,

1987; Eykhoff, 1974). O uso desse tipo de modelo matemático está presente em diversos

campos da ciência e da engenharia.

Os modelos dinâmicos desempenham papel fundamental na área de Engenharia de

Controle e Automação, sendo utilizados com diversos propósitos. Pesquisadores como

Coelho e Coelho (2004), Aguirre (2007) e Nelles (2001) citam algumas potenciais apli-

cações: supervisão, previsão ou predição, otimização, simulação e treinamento, análise e

projeto de sistemas de controle tradicionais e avançados, detecção de falhas, estimação de

estados, projeto de sistemas de inferência, entre outras. A qualidade do modelo utilizado

em tais aplicações pode limitar o desempenho final da solução encontrada, reforçando a

importância da modelagem. Como a necessidade de se projetar sistemas eficientes é cada

vez maior, surge uma significativa demanda por técnicas de modelagem mais sofisticadas

e de melhor desempenho (Nelles, 2001).
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De acordo com Ljung e Glad (1994), é possível agrupar as técnicas de modelagem

em duas categorias. As diferenças entre elas são muitas, bem como as diferenças nos

tipos de modelos obtidos em cada caso. Entretanto, o que provavelmente mais diferencia

essas duas abordagens é a quantidade de conhecimento sobre o processo real utilizado na

obtenção dos modelos (Aguirre et al., 1998). Na primeira das abordagens, os modelos

são obtidos tendo como base os principais fenômenos envolvidos no processo, usando-se,

para isso, os princípios básicos da física de conservação de massa e energia, quantidade de

movimento, entre outros. Neste caso, faz-se necessário ter um profundo conhecimento do

processo a ser modelado e das relações matemáticas que descrevem os fenômenos envol-

vidos. Este tipo de modelagem é denominada de modelagem caixa-branca ou modelagem

fenomenológica. Devido ao nível de conhecimento e tempo despendido necessários para

modelar adequadamente um sistema partindo do equacionamento de fenômenos físicos,

nem sempre é viável seguir esse procedimento, principalmente quando se pretende mo-

delar um processo de alta complexidade. Nørgaard et al. (2001) afirmam que a tarefa

de se obter um modelo suficientemente exato para determinados processos, aplicando a

modelagem fenomenológica, pode ser considerada impossível.

Na segunda categoria encontram-se as técnicas capazes de modelar processos a partir

de dados experimentais. Segundo (Ljung, 1987), este tipo de modelagem é normalmente

conhecido como identificação de sistemas. Uma das características das técnicas perten-

centes a esta categoria de modelagem é que pouco ou nenhum conhecimento prévio do

sistema é necessário, pois o conhecimento é extraído unicamente dos dados experimentais

coletados do sistema. Por esta razão, a aplicação destes métodos também é referida como

modelagem (ou identificação) caixa-preta, ou modelagem empírica (Sjöberg et al., 1996).

A principal motivação para o estudo de técnicas de identificação advém do fato de que

frequentemente as equações fenomenológicas relevantes em um determinado sistema não

são conhecidas, ou se elas são conhecidas, devido a limitações de tempo e de recursos,

torna-se impraticável levantar tais equações e estimar os seus respectivos parâmetros.

De acordo com Aguirre (2007), essas duas categorias podem ser interpretadas como

os dois extremos das técnicas de modelagem. Qualquer procedimento que não esteja

enquadrado em nenhum desses extremos pode ser classificado como sendo uma técnica

de identificação caixa-cinza. Neste caso, tanto dados experimentais quanto algum tipo

de informação relevante sobre o sistema são utilizados durante a obtenção do modelo.

Esses métodos apresentam a vantagem de não exigirem um conhecimento profundo do

processo, mas permitem a utilização de informações que auxiliam na identificação. Nor-

malmente, essa combinação entre a modelagem caixa-branca e a caixa-preta resulta em

modelos matemáticos melhores (Aguirre et al., 1998).
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Em uma das etapas do procedimento de modelagem ou identificação é necessário es-

colher a estrutura do modelo que será utilizada para representar o sistema. Nesta escolha

deve ser levado em consideração se as dinâmicas de interesse do sistema são adequada-

mente representadas por um modelo linear ou não linear.

Segundo Nelles (2001), um modelo linear pode ser capaz de aproximar um processo

não linear com razoável fidelidade se a sua característica não linear for fraca. A con-

sideração de linearidade normalmente simplifica muito o modelo a ser encontrado. En-

tretanto, há situações em que os modelos lineares não são satisfatórios e representações

não lineares devem ser adotadas, por exemplo, quando as não linearidades do sistema

são relevantes para a aplicação do modelo, em sistemas não lineares com ampla faixa de

operação, entre outros.

Ao contrário do que se possa imaginar, melhorar a exatidão do modelo não é a prin-

cipal motivação para se optar por modelos não lineares (Aguirre, 2007). Existem razões

mais fortes para se adotar este tipo de modelos, como a possibilidade de se analisar e re-

presentar certos fenômenos e regimes dinâmicos mais complexos que os modelos lineares

não são capazes de representar.

A identificação de sistemas não lineares por meio de estruturas não lineares é uma

área de pesquisa que vem, cada vez mais, ganhando importância (Billings, 2013; Lu,

2011; Ghadirian e Zekri, 2011; Yilmaz e Oysal, 2010; Lin et al., 2015). De acordo com

Rosa (2009), há algumas décadas, a identificação de sistemas não lineares era um campo

de abordagens superficiais, cada uma delas aplicável a uma classe restrita de sistemas.

Com a introdução de técnicas modernas de otimização e o avanço da inteligência artifi-

cial, aliados ao crescente aumento de desempenho dos computadores, uma classe maior

de sistemas tem sido estudada, permitindo que uma mesma abordagem possa ser utilizada

para uma variedade de sistemas não lineares com diferentes propriedades. Estas constata-

ções, apoiadas pelo fato de que uma grande quantidade dos sistemas reais são complexos

e precisam ter suas não linearidades consideradas para que o modelo identificado possa

ser utilizado com sucesso, têm ocasionado o crescente interesse pela utilização de repre-

sentações não lineares (Liu e Chen, 2013; Aguirre et al., 1998).

Existem diversos tipos de representações não lineares que podem ser utilizados na

identificação de sistemas, tais como: funções polinomiais e racionais contínuas, séries

de Volterra, modelos de Hammerstein e de Wiener, versões não lineares de modelos

tradicionais lineares, funções de base radial, funções wavelets, redes neurais artifici-

ais, sistemas fuzzy, sistemas neuro-fuzzy, entre outros (Aguirre, 2007; Nelles, 2001; Bil-

lings, 2013; Nørgaard et al., 2001; Narendra e Parthasarathy, 1990).

Ao longo do tempo, as redes neurais artificiais (RNAs) vêm se consolidando como
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uma das alternativas mais utilizadas e eficientes para realizar a identificação de sistemas

dinâmicos não lineares. De acordo com Haykin (2001), as redes neurais artificiais são

estruturas paralelas, maciçamente distribuídas, constituídas por unidades simples de pro-

cessamento, conhecidas como neurônios, que possuem a propensão natural de armazenar

conhecimento experimental e torná-lo disponível para uso.

Inspiradas nas teorias de redes neurais e de funções wavelets, as redes Wavelet Neural

Networks (WNN) se apresentam como uma boa opção de estrutura a ser utilizada em pro-

blemas de identificação de sistemas não lineares, classificação, predição de séries tempo-

rais e controle (Zhang e Benveniste, 1992; Billings e Wei, 2005; Lin et al., 2005; Cordova

e Yu, 2012). De acordo com Abiyev e Kaynak (2008b), a integração das propriedades

de localização das wavelets e as habilidades de aprendizado e generalização das redes

neurais resultam em uma estrutura mais apropriada para ser utilizada na identificação de

sistemas dinâmicos complexos do que as redes neurais tradicionais, por exemplo, a rede

Multilayer Perceptron (MLP). Apesar de considerarem que as WNNs foram populariza-

das pelos trabalhos de Szu et al. (1992) e Zhang e Benveniste (1992), Billings e Wei

(2005) afirmam que as WNNs tiveram sua origem no trabalho de Daugman (1988), no

qual funções wavelets são utilizadas para classificação e compressão de imagens.

Ao analisar um sinal utilizando funções wavelets, o sinal original é representado

por um conjunto de versões, “deslocadas” e “escalonadas”, de uma função wavelet mãe

(mother wavelet) por meio da transformada wavelet. O termo “escalonadas” significa que

a wavelet pode ser alongada ou comprimida modificando-se seu parâmetro de dilatação,

enquanto que o termo “deslocadas” significa que pode ser acrescentado um retardo a essa

função por meio de seu parâmetro de translação. De acordo com Rocha (2008), essa fle-

xibilidade permite que a análise do sinal possa ser realizada em frequências e resoluções

diferentes, sendo capaz de fornecer simultaneamente a representação do sinal nos domí-

nios do tempo e frequência. Esse tipo de análise foi desenvolvido como uma alternativa

à análise de Fourier, pois esta última apresenta dificuldades em analisar detalhes locais,

originando erros em sinais que contêm descontinuidades e variações bruscas (Lira, 2004).

As WNNs apresentam tanto as características de análise de sinais em diferentes fre-

quências e resoluções fornecidas pelas wavelets quanto as propriedades de adaptação, ro-

bustez, tolerância a falhas e generalização das redes neurais (Song e Liu, 2011). Uma vez

que as funções wavelets apresentam excelente desempenho na análise de sinais não esta-

cionários e na representação de comportamentos não lineares, as redes neurais, quando

utilizadas em conjunto com essas funções, geralmente, fornecem soluções com desem-

penho e taxas de convergência de aprendizado melhores do que as redes neurais mais

tradicionais (Jain et al., 2010).
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As redes WNN podem ser encontradas na literatura em diferentes configurações. En-

tretanto, é possível fazer uma generalização e afirmar que existem as redes WNN que

mais se assemelham com as redes de função de base radial (RBF - Radial Basis Function

Network), e aquelas que se baseiam nas redes MLP. Exemplos dessas primeiras estru-

turas podem ser encontrados nos trabalhos de Song e Liu (2011) e Wang et al. (2010),

enquanto os trabalhos de Li et al. (2010) e Hong-Yan et al. (2011) ilustram redes WNN

similares às redes MLP. Neste último caso, as funções de ativação da camada escondida

tradicionalmente utilizadas pelas redes MLP são substituídas por funções wavelets.

O sucesso da utilização de wavelets como funções de ativação em redes neurais pode

ser justificado pelo trabalho de Daubechies (1992), onde o autor comprova que as famílias

de funções wavelets são aproximadores universais. Este fato fornece a base teórica para

que estas funções venham a ser utilizadas no campo da aproximação de funções e de

modelagem de processos. Para as funções wavelets, essa característica pode ser expressa

da seguinte maneira: qualquer função pode ser aproximada em qualquer nível desejado

de exatidão por uma soma finita de wavelets (Oussar e Dreyfus, 2000).

As redes WNN podem ser classificadas de acordo com a forma como são ajustados os

parâmetros internos das wavelets (Billings e Wei, 2005). Nas redes WNNs classificadas

como grade fixa, primeiramente são definidos os parâmetros de dilatação e translação

das funções wavelets utilizando algum algoritmo não supervisionado. Em seguida, estes

parâmetros são mantidos fixos e os pesos sinápticos da rede são determinados por meio

de um outro algoritmo, por exemplo, algum tipo de método dos mínimos quadrados. Nas

redes WNN do tipo adaptativas, os pesos sinápticos e os parâmetros internos das funções

wavelets são ajustados simultaneamente. Normalmente, todos os parâmetros livres de

uma WNN adaptativa são ajustados por meio de um algoritmo baseado em gradiente

(Hong-Yan et al., 2011; Li et al., 2010; Yang, 2009a). Entretanto, pode-se encontrar na

literatura a utilização de outros tipos de algoritmos para realizar essa mesma tarefa, tais

como os meta-heurísticos: Algoritmo Genético (AG) (Xu, 2006) e Enxame de Partículas

(PSO - Particle Swarm Optimization) (Song e Liu, 2011).

Song e Liu (2011) afirmam que as WNNs são úteis, principalmente, na classifica-

ção de sinais. Entretanto, podemos encontrar na literatura este tipo de rede sendo uti-

lizado com sucesso em diversas outras aplicações, tais como: aproximação de funções

(Ling et al., 2007), robótica (Yoo et al., 2006), estimação não paramétrica (Zhang, 1997),

identificação de sistemas não lineares (Billings e Wei, 2005; Cordova e Yu, 2012; Lin

et al., 2015), predição de séries temporais (Iyengar et al., 2002), entre outras.

Diversos trabalhos na literatura demonstram o potencial das redes WNN na identifi-

cação de sistemas não lineares. Moura (2003) utiliza as redes WNN para modelar uma
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coluna de destilação responsável por separar hidrocarbonetos em um processo contínuo.

Cordova e Yu (2012) aplicam estas redes neurais na identificação de sistemas discre-

tos não lineares na forma de modelos NARMAX (Nonlinear Auto-Regressive, Moving-

Average with eXogenous input model). Hassouneh et al. (2008) utilizam as redes WNN

para identificar um servomecanismo não linear. Lin et al. (2015) propõem uma técnica de

treinamento em que o número utilizado de funções wavelets é determinado particionando-

se o espaço de entradas da rede e os seus parâmetros livres são ajustados por meio do

método do gradiente descendente. As WNNs obtidas por este método de treinamento são

avaliadas em problemas de identificação de sistemas não lineares.

Outra estrutura não linear que vem ganhando destaque no meio científico é a Fuzzy

Wavelet Neural Network (FWNN). Esta rede neural é formada pela combinação da estru-

tura neuro-fuzzy ANFIS (Adaptive Network Based Fuzzy Inference System) com as fun-

ções wavelets. A arquitetura geral de uma FWNN é bastante similar à estrutura ANFIS

proposta por Jang (1993). A principal diferença é que no caso da FWNN, as tradicionais

funções Takagi-Sugeno que são interpoladas pelas regras fuzzy são normalmente substi-

tuídas por neurônios wavelets, ou wavelons. Portanto, cada nó da camada consequente

de uma FWNN corresponde a um destes neurônios (Yilmaz e Oysal, 2010; Abiyev e

Kaynak, 2008a; Lu, 2011). Também é possível encontrar na literatura versões da FWNN

em que as wavelets estão localizadas na parte antecedente das regras fuzzy. Nestes casos,

elas são utilizadas como funções de pertinência e os tradicionais polinômios da estrutura

ANFIS são mantidos na camada consequente (Zhang et al., 2010; Song e Shi, 2011).

Independente da forma como a estrutura ANFIS é combinada com as funções wave-

lets, as redes FWNN vêm sendo utilizadas para desenvolver sistemas com capacidade de

aprendizado rápido, que possam descrever problemas não lineares caracterizados por in-

certezas (Araújo Júnior, 2014). De uma forma geral, as redes FWNN possuem a mesma

área de aplicação das redes WNN, como a previsão de séries temporais, projetos de es-

tratégias de controle e identificação de sistemas não lineares (Lu, 2011; Yilmaz e Oy-

sal, 2010; Abiyev, 2006; Araújo Júnior, 2014; Linhares et al., 2013). A seguir, é apresen-

tada uma breve descrição de alguns dos diversos trabalhos encontrados na literatura que

fazem uso das redes FWNN.

Na FWNN proposta por Abiyev e Kaynak (2008a), um somatório de funções wavelets

é utilizado para fornecer as saídas dos neurônios wavelets situados na parte consequente

das regras fuzzy, tendo como objetivo identificar e controlar sistemas dinâmicos não line-

ares. A diferença existente entre a rede FWNN apresentada por Abiyev e Kaynak (2008a)

e a encontrada no trabalho de Lu (2011) é que, nesta última, a normalização das regras

fuzzy é realizada antes da camada consequente, e não no final da rede. Com esta diferença,
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a rede FWNN é aplicada por Lu (2011) na identificação de sistemas e implementação de

controladores preditivos.

No trabalho de Davanipoor et al. (2012), é proposto um algoritmo híbrido com o ob-

jetivo de aumentar a velocidade de convergência do treinamento de redes FWNN. Neste

algoritmo, a técnica de agrupamento K-means é aplicada para inicializar os parâmetros

internos das funções wavelets. Em seguida, todos os parâmetros da rede são atualiza-

dos por meio de uma combinação do métodos dos mínimos quadrados recursivos e de

retropropagação do erro (Error Backpropagation Algorithm - BP). Também é incluída no

treinamento, uma taxa de aprendizagem adaptativa cujo valor é ajustado de acordo com

o sinal de erro do gradiente. Alguns resultados de simulação demonstraram que a veloci-

dade de convergência obtida pelo algoritmo proposto é superior à conseguida por outros

métodos de treinamento utilizados em redes FWNN.

Três diferentes modelos de FWNN são avaliados em aplicações simuladas de predi-

ção e identificação de sistemas não lineares no trabalho de Yilmaz e Oysal (2010). Em

todos os modelos propostos, a parte consequente da rede FWNN é composta por um con-

junto de wavelons. Nos dois primeiros modelos, as saídas destes neurônios são obtidas,

respectivamente, por um somatório e um produtório de versões dilatadas e deslocadas de

funções wavelets unidimensionais. No último modelo FWNN, funções wavelets radiais é

que fornecem as saídas dos neurônios wavelets da parte consequente das regras fuzzy. Para

o treinamento destas redes foi utilizado o algoritmo Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno

(BFGS). Os resultados encontrados comprovaram a grande capacidade de generalização

dos modelos avaliados.

Um sistema de suspensão ativa veicular baseado em uma FWNN é proposto por Khan

et al. (2012) com o objetivo de reduzir o desconforto dos passageiros, a instabilidade

do veículo e o desgaste de peças. Os parâmetros do controlador FWNN são sintoniza-

dos utilizando o algoritmo do gradiente descendente. Os resultados obtidos por meio de

simulação demonstraram que o método de controle adotado proporcionou melhor quali-

dade de direção e de estabilidade quando comparado com sistemas de suspensão passiva

e semiativa. Segundo Khan et al. (2012), o uso de controladores FWNN em suspensões

representa uma estratégia adequada para atenuar as oscilações produzidas por distúrbios

ocasionados pelas irregularidades existentes nas vias de deslocamento veicular.

A rede FWNN apresentada por Abiyev et al. (2013) é formada por um grupo de regras

fuzzy que inclui conjuntos fuzzy do tipo dois nos antecedentes e neurônios wavelets nos

consequentes. Para configurar a estrutura proposta, denominada FWNN tipo dois, são

utilizados um método de agrupamento fuzzy para gerar automaticamente as regras e um

algoritmo baseado no gradiente para ajustar todos os parâmetros da rede. A efetividade
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desta FWNN é avaliada em problemas de identificação e controle de sistemas invariantes

e variantes no tempo. Maiores detalhes sobre os sistemas fuzzy tipo dois podem ser en-

contrados nos trabalhos de Liang e Mendel (1999), Karnik et al. (1999) e Mendel (2001).

Dos trabalhos citados até o momento que envolvem a utilização da rede FWNN, todos

eles aplicam, pelo menos em alguma parte do treinamento desta rede, algum método ba-

seado em gradiente. Certamente, os métodos que fazem uso de informações provenientes

do cálculo de gradientes são os mais utilizados durante a etapa de aprendizado de uma

rede FWNN. Entretanto, outras alternativas também são abordadas pela literatura. Gan-

jefar e Tofighi (2013) propõem um novo método para projetar sistemas estabilizadores

de potência utilizando FWNN. Neste método, um Algoritmo Genético é utilizado para

ajustar todos os parâmetros da FWNN. Outros trabalhos que também utilizam AG no trei-

namento de redes FWNN podem ser encontrados na literatura, como os apresentados por

Tzeng (2010) e Lotfizadeh et al. (2014). A meta-heurística PSO é aplicada por Esmaili

et al. (2013) para ajustar os parâmetros livres de uma FWNN com o objetivo de melho-

rar o seu desempenho em aplicações de identificação de sistemas. Os modelos FWNN

obtidos pelo PSO foram avaliados em dois estudos de caso simulados. Os resultados de-

monstraram a superioridade destes modelos em relação a modelos FWNN obtidos por

outros métodos de treinamento, tais como AG e BFGS.

Uma detalhada descrição das diferenças existentes entre as arquiteturas das redes

FWNN propostas por Abiyev e Kaynak (2008a), Lu (2011) e Yilmaz e Oysal (2010) pode

ser encontrada nos trabalhos de Araújo Júnior (2014) e Linhares et al. (2015). Entretanto,

todas as redes analisadas por estes autores possuem uma característica em comum: a

parte consequente de suas regras fuzzy é formada por um conjunto de wavelons. Tomando

estas FWNNs como base, Araújo Júnior (2014) propôs uma rede alternativa, em que os

consequentes das regras são constituídos apenas por funções wavelets, sem a presença de

multiplicações por pesos sinápticos. Desta maneira, estas funções são ponderadas apenas

pelos pesos de ativação das regras fuzzy, de modo que os modelos locais da estrutura são

unicamente representados por um conjunto de wavelets.

A FWNN proposta por Araújo Júnior (2014) é avaliada em problemas simulados e

reais de identificação de sistemas não lineares. No treinamento dos modelos FWNN é

utilizado o tradicional algoritmo de retropropagação do erro. Os resultados apresentados

demonstram que a modificação proposta proporciona uma diminuição na complexidade

da rede, uma vez que o número de seus parâmetros ajustáveis é reduzido. Apesar da

simplificação, a FWNN modificada não apresenta perda de capacidade de generalização.

Portanto, a remoção dos pesos sinápticos que comumente ponderam as wavelets presentes

nos neurônios da camada de consequentes é compensada, de alguma maneira, pelo ajuste
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adequado dos demais parâmetros livres da FWNN em sua etapa de aprendizado.

Em aplicações reais, um grande desafio enfrentado pelo processo de identificação de

sistemas dinâmicos é que, em alguns casos, o conjunto de dados experimentais utili-

zado neste procedimento encontra-se contaminado por diferentes tipos de ruído e outliers

(Munoz e Chen, 2012). Os outliers correspondem a medições cujos valores são muito

discrepantes em relação aos valores esperados para as variáveis medidas (Munoz e Chen,

2012; Liu e Chen, 2013). Basicamente, os outliers são observações que parecem ser

inconsistentes em relação ao restante do conjunto de dados (Barnett e Lewis, 1994). Se-

gundo Munoz e Chen (2012), esses valores atípicos são encontrados com pouca frequên-

cia na maioria dos conjuntos de dados, mas a sua ausência não pode ser sempre presumida.

Diversas são as razões para o surgimento desse tipo de problema, possivelmente, a mais

comum resulta do mal funcionamento esporádico de sensores e equipamentos.

A existência de outliers no conjunto de dados experimentais afeta a qualidade e a con-

fiabilidade dos dados, o que pode resultar em interpretações errôneas em relação ao com-

portamento dinâmico das variáveis de interesse do sistema (Chiang et al., 2003; Khatibi-

sepehr e Huang, 2008; Pearson, 2002). Ao identificar um sistema utilizando, por exemplo,

uma estrutura neural, o modelo obtido pode ter o seu comportamento dinâmico corrom-

pido devido à existência de outliers nos dados utilizados na etapa de treinamento da rede.

Portanto, é de grande importância que o efeito depreciativo que pode ser causado por

essas medições anômalas seja evitado, ou pelo menos, amenizado.

Muitos métodos de detecção de outliers podem ser encontrados na literatura (Chiang

et al., 2003; Khatibisepehr e Huang, 2008; Pearson, 2002). Entretanto, nenhum destes

métodos é capaz de garantir a detecção e eliminação de todos os outliers, pois estes po-

dem tornar-se imperceptíveis ao serem mascarados por outliers adjacentes. Assim sendo,

muito possivelmente, mesmo após a aplicação de algum método de detecção de outliers,

o conjunto de dados ainda estará contaminado por essas medições atípicas (Munoz e

Chen, 2012; Liu e Chen, 2013). De um ponto de vista prático, uma melhor alternativa

seria utilizar um método mais geral de identificação não linear, robusto à presença de

outliers, evitando a utilização de esforços desnecessários.

A maioria dos trabalhos de identificação de sistemas dinâmicos não lineares encon-

trados na literatura adotam o erro médio quadrático (MSE - Mean Squared Error) como

função de avaliação tanto para ajuste de parâmetros quanto para análise de desempenho

dos modelos projetados (Bessa et al., 2009). Isto pode ser constatado ao se observar que

dos trabalhos pesquisados até o momento, que aplicam FWNNs em tarefas de identifica-

ção, todos eles utilizam o MSE como função custo de seus algoritmos de aprendizagem.

De acordo com Miranda et al. (2006), a utilização do MSE em problemas de identifica-
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ção parece tão natural, que na maioria dos casos esse critério é adotado sem a realização

de questionamentos. Entretanto, conforme apresentado por Bishop (1995), a aplicação

do MSE para ajuste de parâmetros de modelos é considerada ótima somente se a fun-

ção de distribuição de probabilidade (PDF - Probability Distribution Function) de erros

apresentar comportamento gaussiano.

O MSE é um critério relacionado apenas com o momento de segunda ordem da distri-

buição do erro, portanto, minimizar o erro quadrático é equivalente a minimizar a variân-

cia desta distribuição. Ao utilizar esse critério, momentos estatísticos de ordens maiores

não são levados em consideração durante o ajuste dos parâmetros do modelo, tais como

assimetria, curtose, entre outros. Entretanto, esses momentos podem conter informações

dinâmicas relevantes que deveriam ser inseridas na estrutura do modelo. Uma vez que

as distribuições gaussianas contêm todas as suas informações nos dois primeiros momen-

tos estatísticos da distribuição, se a distribuição de erro for não gaussiana, a obtenção de

um modelo a partir do MSE negligencia informações presentes em momentos de ordens

superiores (Bessa et al., 2009; Miranda et al., 2006).

A existência de distribuições não gaussianas tem motivado a pesquisa por técnicas

baseadas em minimizar uma maior quantidade de informação da distribuição de erro ao

invés de minimizar apenas a sua variância. Nesse sentido, a Teoria da Informação (Infor-

mation Theoretic Learning - ITL) fornece algumas medidas de similaridade, tais como a

entropia e a correntropia, que podem ser utilizadas para a obtenção de modelos dinâmicos

(Principe e Xu, 1999; Principe, 2010; Bessa et al., 2009). Estas métricas permitem avaliar

o quanto duas variáveis aleatórias são semelhantes entre si.

Na literatura, é possível encontrar trabalhos que demonstram que o uso da correntro-

pia, para substituir o tradicional MSE, é uma abordagem efetiva para tratar problemas de

predição e identificação quando nos dados experimentais estão presentes ruídos desco-

nhecidos e outliers (Bessa et al., 2009; Hua e M. Wentao, 2013; Liu e Chen, 2013; Singh,

2010). Segundo Liu et al. (2007), a correntropia pode ser definida como sendo a média de

uma função gaussiana que tem como parâmetro a diferença entre duas variáveis aleató-

rias, por exemplo, o valor desejado para uma determinada variável e o seu valor estimado.

Uma vez que esta função gaussiana aproxima-se de zero para grandes valores de erro, a

correntropia é mais robusta que o MSE em relação aos efeitos indesejáveis dos grandes

valores de erros decorrentes dos outliers (Munoz e Chen, 2012).

Neste contexto, a efetividade da correntropia é controlada pelo valor da largura de seu

kernel gaussiano. Este parâmetro especifica, por exemplo, a menor magnitude de erro que

será “desconsiderada” pelo estimador durante o ajuste de seus parâmetros. De acordo com

Bessa et al. (2009) e Munoz e Chen (2012), valores elevados de largura de kernel fazem
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com que a correntropia se comporte como o MSE, enquanto valores muito pequenos

podem gerar uma “região de corte” tão restrita que medições corretas do conjunto de

dados podem ser tratadas como outliers durante o processo de identificação.

Apesar das vantagens da correntropia sobre o MSE, não são muitas as pesquisas en-

contradas na literatura que aplicam essa medida de similaridade na identificação de siste-

mas não lineares utilizando redes neurais. No trabalho de Bessa et al. (2009), métricas da

ITL, tais como entropia, correntropia e entropia com pontos fiduciais, são utilizadas como

função custo no algoritmo iRPROP (Improved Resilient Backpropagation) para ajustar os

parâmetros de uma rede do tipo MLP. O modelo obtido é utilizado para realizar a previsão

de geração de energia em função da velocidade e direção do vento em parques eólicos.

Em seu trabalho, Singh (2010) avalia a utilização da correntropia como função custo

de métodos de aprendizagem em aplicações como classificação de padrões e identificação

de sistemas. Em um dos problemas avaliados, um modelo baseado na rede neural do

tipo Time Delay Neural Network (TDNN) é obtido após a utilização de um algoritmo

baseado no gradiente da correntropia. Hua e M. Wentao (2013) propõem a aplicação da

correntropia em conjunto com o MSE no treinamento de uma rede neural do tipo Elman,

para se obter um modelo de predição do tráfego de uma rede de dados. Por meio das

simulações realizadas, foi demonstrado que o melhor preditor foi encontrado quando a

função custo do algoritmo de treinamento da rede era composta apenas pela correntropia.

O presente trabalho analisa como uma rede FWNN se comporta quando utilizada para

identificar sistemas dinâmicos não lineares na presença de ruído e outliers. Essa é uma

importante avaliação, uma vez que não foram encontrados na literatura trabalhos que

realizassem esse tipo de estudo utilizando redes FWNN. A estrutura FWNN proposta por

Araújo Júnior (2014) é adotada nessa avaliação por se tratar de uma FWNN de menor

complexidade e apresentar a mesma capacidade de generalização que as demais FWNNs

encontradas na literatura. Nessa rede, são utilizadas funções de pertinência do tipo bell-

shaped e wavelets da família Mexican Hat.

Em seu trabalho, Araújo Júnior (2014) utiliza o algoritmo de retropropagação do erro

no treinamento dos modelos FWNN avaliados. Como a correntropia é uma métrica con-

tínua e diferenciável, sendo calculada em função da similaridade entre duas variáveis

aleatórias, ela pode ser derivada em função de todos os parâmetros ajustáveis da rede

FWNN – parâmetros das funções wavelets do tipo Mexican Hat e parâmetros das funções

de pertinência do tipo bell-shaped –, e ser utilizada como função custo em um algoritmo

de treinamento baseado em gradiente. Neste trabalho as equações de ajuste dos parâme-

tros da FWNN utilizadas pelo algoritmo de retropropagação do erro são modificadas para

se adequarem ao novo critério de avaliação, a correntropia.
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Enquanto o tradicional MSE limita-se a analisar a variância da distribuição do erro, a

correntropia permite que momentos estatísticos de ordem superior possam ser considera-

dos durante o procedimento de aprendizagem. Por esta razão, esta medida torna-se mais

adequada para distribuições de erro não gaussianas e quando os dados do conjunto de

treinamento encontram-se contaminados por ruídos e outliers. Estes últimos, quando não

devidamente examinados, fazem com que o modelo obtido represente dinâmicas equivo-

cadas que não estão presentes no sistema identificado. Com a inclusão das informações

fornecidas pela correntropia durante o treinamento da FWNN, pretende-se reduzir os efei-

tos negativos ocasionados pelos outliers e ruídos durante o procedimento de identificação.

Como apresentado anteriormente, o sucesso da aplicação da métrica de correntropia

depende do adequado ajuste da largura de seu kernel. Na literatura, podemos encon-

trar alguns métodos que realizam o ajuste desse parâmetro, como a regra de Silverman

(Principe, 2010) e algumas formas adaptativas (Liu e Chen, 2013; Zhao et al., 2012).

Desta forma, neste trabalho também será analisado o comportamento do treinamento da

FWNN para diferentes valores fixos de largura de kernel e utilizando um método adapta-

tivo de ajuste deste parâmetro.

O desempenho dos modelos FWNN obtidos com a presença de ruído e outliers em

seus dados de treinamento é avaliado em dois estudos de caso. O primeiro consiste em

um sistema didático composto por um tanque de armazenamento de líquidos de múltiplas

seções. Este sistema foi desenvolvido por Fonseca (2012) com o objetivo de realizar estu-

dos de sistemas de identificação e controle. Este mesmo sistema é utilizado como estudo

de caso nos trabalhos de Araújo Júnior (2014) e Linhares et al. (2015). No segundo estudo

de caso, a FWNN é utilizada para identificar a dinâmica do mecanismo de articulação de

um joelho humano. Para isto, é utilizado um sistema simulado biomecânico baseado no

modelo proposto por Ferrarin e Pedotti (2000). Este modelo tem aplicação na área de

Engenharia de Reabilitação, em trabalhos de estimulação elétrica funcional (EEF) (Gaino

et al., 2011; Teixeira et al., 2006; Linhares et al., 2013).

Organização do trabalho

No próximo capítulo, são apresentados fundamentos teóricos importantes para a me-

lhor compreensão deste trabalho. Inicialmente, são descritos princípios básicos da iden-

tificação de sistemas dinâmicos, incluindo a listagem de algumas estruturas neurais de

identificação propostas por Nørgaard et al. (2001). Em seguida, são apresentados al-

guns conceitos que constituem a base das redes FWNN. Primeiramente, é feita uma breve
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descrição das principais características das redes neurais MLP e da teoria wavelet. Desta

forma, torna-se mais clara a compreensão da arquitetura básica de uma rede WNN. Dando

continuidade ao Capítulo 2, os principais conceitos das redes neuro-fuzzy ANFIS são re-

sumidamente comentados e, logo após, descreve-se como essa estrutura é combinada com

as WNNs para dar origem à rede FWNN. Por fim, são apresentadas a definição da cor-

rentropia como uma medida de similaridade e a sua respectiva representação matemática.

Além disso, são listadas as suas propriedades de maior relevância para este trabalho.

O Capítulo 3 é destinado a apresentar a proposta de utilização da correntropia no trei-

namento de redes FWNN. No início deste capítulo, é realizada uma breve comparação

entre o erro médio quadrático e a correntropia. Logo após, é descrita a relação que pode

ser estabelecida entre a medida da correntropia e a identificação de sistemas dinâmicos.

Na sequência, a estrutura da rede FWNN adotada neste trabalho é devidamente detalhada.

Finalizando o terceiro capítulo, são apresentadas as novas expressões matemáticas aplica-

das pelo algoritmo de treinamento de retropropagação do erro para ajustar os parâmetros

da rede FWNN, considerando a utilização da correntropia em sua função custo. Neste

capítulo também é ressaltada a importância da largura do kernel da correntropia, que, na

prática, corresponde a um parâmetro adicional do algoritmo de treinamento desenvolvido.

No Capítulo 4, inicialmente, é descrita a arquitetura de identificação não linear uti-

lizada neste trabalho. Em seguida, os resultados obtidos nos estudos de caso adotados

para avaliar a aplicação da correntropia no treinamento de redes FWNN são devidamente

detalhados. Finalmente, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões deste trabalho e as

perspectivas para o desenvolvimento de futuras pesquisas.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Identificar um sistema dinâmico consiste em determinar um modelo matemático que

seja capaz de representar adequadamente as relações dinâmicas existentes entre as variá-

veis de entrada e de saída deste sistema. A grande vantagem da identificação em relação,

por exemplo, à modelagem fenomenológica, é que ela permite que o modelo seja obtido

sem a necessidade de um profundo conhecimento das leis físicas que regem o sistema.

Desta forma, o procedimento de modelagem pode ser realizado tendo apenas como base

de informação um conjunto de dados experimentais. Isto é importante, principalmente,

quando se deseja determinar modelos de sistemas dinâmicos complexos e não lineares.

Entre as estruturas não lineares comumente utilizadas durante o processo de identifi-

cação, as redes neurais artificiais merecem destaque. Além das tradicionais redes MLP,

outras técnicas neurais vêm sendo aplicadas com sucesso na identificação de sistemas

não lineares, tais como as redes WNN, ANFIS e FWNN (Zhang e Benveniste, 1992;

Jang, 1993; Abiyev e Kaynak, 2008a).

De modo geral, a rede WNN possui estrutura similar à apresentada, por exemplo, pelas

redes MLP, diferenciando-se apenas pelo fato de que as funções de ativação normalmente

utilizadas pelas redes MLP, tais como a sigmoide logística e a tangente hiperbólica, são

substituídas por funções wavelets (Araújo Júnior, 2014). Segundo Jahangiri (2010), a

integração das propriedades de localização das wavelets e as habilidades de aprendizado

e generalização das redes neurais resultam em uma estrutura apropriada para ser utili-

zada na identificação de sistemas dinâmicos não lineares complexos, principalmente se

apresentam comportamento não estacionário e de alta frequência.

As redes FWNN combinam, em uma única estrutura, características importantes das

redes neurais artificiais, da lógica fuzzy e da teoria wavelet. Em geral, a estrutura de uma

FWNN é análoga à tradicional estrutura ANFIS (Jang, 1993), com a diferença de que

os tradicionais modelos polinomiais utilizados na parte consequente das regras fuzzy dão

lugar aos neurônios wavelets utilizados nas camadas escondidas das redes WNN.
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Independente da arquitetura neural utilizada no procedimento de identificação, o ajus-

te de seus parâmetros livres é realizado por algum algoritmo de treinamento que, normal-

mente, tem como objetivo minimizar uma determinada função custo, como por exemplo,

o erro médio quadrático. Devido ao objetivo deste trabalho de avaliar a aplicação da rede

FWNN na identificação de sistemas não lineares com presença de ruídos e outliers, este

tradicional critério pode ser substituído, por exemplo, pela correntropia. Esta modificação

é justificada pelo fato de que, teoricamente, esta medida de similaridade apresenta maior

robustez aos efeitos indesejáveis dos grandes valores de erros decorrentes dos outliers do

que o erro médio quadrático (Munoz e Chen, 2012).

Neste capítulo, inicialmente, são apresentados alguns conceitos básicos da identifi-

cação de sistemas dinâmicos, incluindo as etapas comumente utilizadas por este proce-

dimento e uma breve descrição de algumas estruturas neurais de identificação propostas

por Nørgaard et al. (2001), em especial a NNARX. Em seguida, são resumidamente apre-

sentados alguns fundamentos teóricos das redes neurais artificiais e da teoria wavelet,

princípios que são combinados para descrever as redes WNN. Logo após, a arquitetura

FWNN vista no trabalho Yilmaz e Oysal (2010) é utilizada como exemplo, com o in-

tuito de demonstrar as semelhanças entre esta rede e a estrutura ANFIS, descrevendo suas

camadas e passos de treinamento. Por fim, são apresentadas a definição matemática da

correntropia e algumas de suas importantes propriedades.

2.1 Identificação de Sistemas Dinâmicos

Segundo Nørgaard et al. (2001), identificar um sistema corresponde a inferir um mo-

delo matemático que represente a sua dinâmica a partir de uma série de medições de suas

variáveis de entrada e saída. Aguirre (2007) afirma que estes modelos têm sido utilizados

para os mais diversos fins, por exemplo: projeto de sistemas de supervisão e controle,

predição, estimação de estados, simulação e treinamento, detecção de falhas, desenvolvi-

mento de sistemas de inferência, entre outros (Nelles, 2001; Linhares, 2010).

De acordo com o apresentado no Capítulo 1, caso a identificação seja realizada base-

ada exclusivamente em dados experimentais obtidos do sistema, assumindo nenhum ou

pouco conhecimento sobre os seus princípios físicos, o procedimento de identificação é

também conhecido como identificação caixa-preta, ou modelagem empírica. Sabe-se que,

de uma forma geral, as redes neurais correspondem a estruturas matemáticas não lineares

cujos parâmetros podem ser ajustados a partir de um processo supervisionado chamado

de aprendizado, ou treinamento. Este processo, normalmente, é realizado a partir de um

conjunto de dados formado por pares entrada-saída de um determinado problema. Por-
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tanto, pode-se notar por essas semelhanças que a tarefa de obter um modelo dinâmico de

um sistema não linear, utilizando a identificação caixa-preta, pode ser realizada por algum

tipo de rede neural, como as redes FWNN (Araújo Júnior, 2014).

A Figura 2.1 apresenta as principais etapas realizadas durante o procedimento de iden-

tificação do tipo caixa-preta (Nørgaard et al., 2001; Aguirre, 2007; Linhares, 2010). Na

primeira etapa são realizadas intervenções no sistema com o objetivo de obter conjuntos

de amostras que descrevam o comportamento dinâmico do sistema dentro de sua faixa

de operação. A ideia consiste em variar os sinais de entrada do sistema e observar a

influência dessa variação em suas saídas. Durante esta etapa, normalmente, o sistema

é excitado por sinais de entrada ricos em frequência, tais como os sinais PRS (Pseudo

Random Signal) e PRBS (Pseudo Random Binary Signal).

Modelo
aceito

Modelo
não aceito

Seleção de Estrutura

de Modelagem

Figura 2.1: Etapas principais do procedimento de identificação.

Na segunda etapa, é necessário selecionar dentre as diversas estruturas de modelagem

existentes aquela que será utilizada durante o processo de identificação. Essa escolha

deve ser feita de acordo com as características do sistema dinâmico e após análise das

vantagens e desvantagens de cada uma das estruturas avaliadas. Segundo Nørgaard et al.

(2001), o problema de seleção da estrutura de modelagem pode ser dividido em dois

passos:

1. Selecionar uma “família” de estruturas de modelagem apropriada para descrever o

sistema, por exemplo, modelos lineares, redes neurais artificiais, funções wavelets,

modelos de Hammerstein e Volterra, entre outros;
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2. Selecionar um subconjunto da família de estruturas de modelagem escolhida no

passo anterior. Por exemplo, após selecionar no passo anterior a família das redes

neurais, pode-se optar pelo subconjunto das redes MLP. Estas redes, por sua vez,

podem ser especificadas a partir da disposição de suas entradas, dos números de

camadas e de neurônios e da escolha do tipo de funções de ativação.

Após a seleção da estrutura de modelagem, o próximo passo consiste em obter um

modelo específico desta estrutura que melhor represente o sistema em estudo. Neste mo-

mento, os conjuntos de dados coletados na etapa inicial do processo de identificação são

utilizados para estimar os parâmetros do modelo de acordo com algum critério, como o

erro médio quadrático. Este mesmo processo, quando envolve o uso de redes neurais,

é usualmente chamado de treinamento. Desta maneira, por meio dos dados experimen-

tais e de algum algoritmo de treinamento, o modelo neural tem os seus parâmetros li-

vres ajustados de forma a melhor representar a dinâmica do sistema a ser identificado

(Linhares, 2010; Araújo Júnior, 2014).

Na última etapa do procedimento de identificação, após ter os seus parâmetros de-

vidamente ajustados, o modelo deve ser validado. Neste momento, pretende-se avaliar

se o modelo obtido é capaz de representar adequadamente a dinâmica do sistema. Se o

modelo atender aos requisitos do projeto, ele é aceito e estará pronto para ser utilizado

para os fins a que foi desenvolvido. Em caso contrário, deve-se retornar para alguma das

etapas anteriores do processo com o objetivo de aprimorar o modelo.

No Capítulo 1, foi visto que a principal motivação em se utilizar estruturas não linea-

res em procedimentos de identificação é que os modelos não lineares permitem a análise

e representação de alguns fenômenos dinâmicos complexos que não podem ser captados

por modelos lineares. Entretanto, identificar sistemas não lineares é uma tarefa desafia-

dora, pois estes sistemas são únicos, não compartilhando muitas propriedades em comum

(Nelles, 2001). Entre as estruturas não lineares normalmente utilizadas, encontram-se: as

funções polinomiais, os modelos de Hammerstein e de Wiener, as séries de Volterra, as

redes neurais artificiais, os sistemas fuzzy, entre outros.

O avanço da inteligência artificial e o crescente aumento de desempenho dos compu-

tadores contribuíram para que as RNAs se tornassem uma das mais populares técnicas

utilizadas em aplicações de identificação não linear. Entretanto, na realidade, os prin-

cipais motivos para que isto ocorresse encontram-se nas capacidades de generalização,

aprendizado e robustez que as redes neurais possuem. Estas características permitem

que as RNAs possam ser utilizadas com sucesso para representar uma ampla classe de

sistemas não lineares estruturalmente diferentes. Além disso, outro atrativo é que o pro-
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cedimento básico para realização da identificação caixa-preta assemelha-se bastante aos

passos seguidos no desenvolvimento de projetos utilizando redes neurais.

2.1.1 Estruturas Neurais de Identificação

As estruturas baseadas em redes neurais apropriadas para identificação de sistemas

não lineares podem ser interpretadas como generalizações das estruturas de modelagem

linear (Nørgaard et al., 2001). Alguns exemplos destas estruturas são: FIR (Finite Impulse

Response), ARX (AutoRegressive, eXogenous input), ARMAX (AutoRegressive, Moving

Average, eXogenous input), OE (Output Error) e SSIF (State Space Innovations Form).

Dependendo do vetor de regressão utilizado, diferentes estruturas de modelos neurais são

obtidos. Um vetor de regressão é formado pelos valores passados das variáveis usadas

para se estimar a saída do sistema. Se o vetor de regressão escolhido for similar ao

utilizado pelo modelo ARX, a estrutura de modelagem neural é denominada NNARX

(Neural Network ARX). Do mesmo modo, temos as estruturas NNFIR, NNARMAX,

NNOE e NNSSIF (Lucena, 2005; Linhares, 2010).

As estruturas neurais citadas são muito bem descritas por Nørgaard et al. (2001),

apresentando as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Estas estruturas podem

ser resumidamente descritas de acordo com seus vetores de regressão (Linhares, 2010).

No modelo NNFIR, o vetor de regressão é formado apenas por medições passadas das

variáveis de entrada do processo. No modelo NNARX, é acrescentado ao vetor de regres-

são valores de medições passadas das variáveis de saída do processo. Segundo Nørgaard

et al. (2001) e Gabriel Filho (2004), esses dois modelos são estáveis no sentido BIBO

(Bounded-Input, Bounded-Output). Esta é uma característica importante para a análise

de estabilidade de sistemas não lineares, pois estes sistemas apresentam comportamento

mais complexo do que os sistemas lineares.

A estrutura de modelagem NNARMAX adiciona ao vetor de regressão do modelo

NNARX, informações sobre o erro de estimação. Portanto, exige uma comparação entre

o valor estimado pelo modelo e o valor real da variável de saída do sistema. O modelo

NNSSIF utiliza uma abordagem um pouco diferente dos demais, utilizando informações

relativas ao espaço de estados do sistema. Portanto, esse modelo é de potencial interesse

no projeto de controladores em espaço de estados (Nørgaard et al., 2001). Um outro

detalhe a se destacar é que, segundo Sørensen (1993), o NNSSIF pode ser considerado

equivalente a um filtro de Kalman estendido para sistemas não lineares.

Neste trabalho, a estrutura neural tomada como base na identificação de sistemas não

lineares utilizando FWNN é o modelo NNARX. Matematicamente, a estrutura discreta
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deste modelo pode ser descrita pela Equação 2.1:

ŷ(k,θm) = f (ϕ(k),θm) (2.1)

em que ŷ(k,θm) é a saída estimada pelo modelo no instante discreto k em função de seu

conjunto de parâmetros ajustáveis θ. O vetor de regressão ϕ(k) do modelo NNARX é for-

mado por valores passados da entrada u(k) e saída y(k) do sistema, conforme apresentado

na Equação 2.2:

ϕ(k) = [y(k−1), ...,y(k−α),u(k−d−1), ...,u(k−d−β)] (2.2)

em que α e β correspondem, respectivamente, às ordens de saída e de entrada do sistema e

d corresponde ao atraso de transporte do sistema. Esta descrição matemática é semelhante

ao do modelo linear ARX. Entretanto, para modelos não lineares, f (·) deve corresponder

a uma função não linear, aproximada por uma estrutura específica, como uma rede neural

MLP, WNN ou FWNN. Desta maneira, a equação que define a estimação obtida por meios

dessas estruturas não lineares pode ser representada por (Araújo Júnior, 2014):

ŷ(k,θm) = f (y(k−1), ...,y(k−α),u(k−d−1), ...,u(k−d−β),θm) (2.3)

em que os valores passados da entrada e saída do sistema são dados por regressores, sendo

utilizados como entradas do modelo. De acordo com Araújo Júnior (2014), quando uma

rede FWNN é aplicada em problemas de identificação e suas entradas são formadas de

acordo com o vetor de regressão do modelo NNARX, esta rede pode também ser chamada

de FWNNARX (Fuzzy Wavelet Neural Network AutoRegressive eXternal input).

A Figura 2.2 apresenta o diagrama da estrutura NNARX, em que ŷ(k) é a saída es-

timada pelo modelo neural no instante k. Pode-se notar a aplicação de regressores nessa

estrutura, fazendo com que a saída presente da rede esteja relacionada com valores pas-

sados de entrada e saída do sistema a ser identificado. A utilização de regressores é de

fundamental importância, uma vez que a estrutura é projetada com o intuito de identificar

a dinâmica existente em um sistema físico (Linhares, 2010; Araújo Júnior, 2014).
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Figura 2.2: Estrutura do modelo NNARX.

2.2 Redes Neurais Artificiais (RNAs)

As Redes Neurais Artificiais são utilizadas em diversos tipos de aplicações. Pode-se

citar, como exemplos, classificação de padrões, a filtragem de sinais, análise de imagens,

inferência de variáveis de processo, controle e identificação de sistemas dinâmicos, en-

tre outros (Nørgaard et al., 2001; Nelles, 2001; Linhares, 2010). Entre as propriedades

citadas por Haykin (2001) que justificam a utilização dessa técnica de inteligência arti-

ficial, destacam-se a sua característica intrínseca de não linearidade, as capacidades de

generalização e adaptabilidade, a tolerância à falhas e a sua capacidade de aproximação

universal.

Uma aplicação em potencial para a utilização das redes neurais é a identificação de

sistemas dinâmicos. Muitos dos sistemas físicos reais são complexos, o que dificulta, e

as vezes impossibilita, o desenvolvimento de modelos fenomenológicos que representem

as suas dinâmicas de forma satisfatória. Nestes casos, as RNAs se apresentam como

uma alternativa apropriada, pois por meio de seu processo de aprendizagem e de sua

capacidade de aproximação universal, estas estruturas conseguem, a partir de um conjunto

de amostras experimentais, representar a função dinâmica correspondente ao sistema a ser

identificado com relativa simplicidade (Linhares, 2010).

Diversas são as arquiteturas tradicionais de redes neurais, tais como redes MLP, redes

de funções de base radial, redes de Kohonen, entre outras (Haykin, 2001). Entre estas,

as redes MLP se destacam devido a sua grande popularidade e eficiência. A estrutura

básica deste tipo de rede possui os seus neurônios dispostos em camadas, em que cada

neurônio de uma camada recebe como entrada apenas as saídas de neurônios da camada

imediatamente anterior ou das entradas da rede.
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Figura 2.3: Arquitetura básica de uma MLP com três camadas.

Na Figura 2.3, é apresentado um exemplo de rede MLP de três entradas e duas saídas.

Esta rede é totalmente conectada e composta por três camadas: camada de entrada, uma

única camada oculta de neurônios e camada de neurônios de saída. A última camada é

conhecida como camada de saída, pois fornece as saídas da rede neural. A segunda é

conhecida como camada oculta, intermediária ou escondida, por estar, de certa forma,

escondida entre as entradas externas da rede, x = {x1, x2, x3}, e a camada de saída. To-

dos os nós da rede, em todas as camadas, estão interligados a todos os nós das camadas

vizinhas por conexões sinápticas. Nestas conexões estão localizados os pesos sinápticos

w jk e Wi j que conectam, respectivamente, o k-ésimo nó da camada de entrada ao j-ésimo

neurônio da camada oculta e o j-ésimo nó da camada oculta ao i-ésimo neurônio da ca-

mada de saída da rede. Os pesos sinápticos são os elementos responsáveis por armazenar

o conhecimento adquirido por uma MLP.

Nas redes MLP, as informações sempre partem da entrada para a saída da rede, sem

a existência de fluxos de retorno. Redes neurais com esta característica são classifica-

das como redes do tipo feedforward (Nørgaard et al., 2001). A Equação 2.4 expressa

matematicamente o funcionamento de uma rede neural MLP de três camadas, onde δi

corresponde à i-ésima saída da rede.

δi (x,θr) = Fai

[
no

∑
j=1

Wi j f a j

(
ne

∑
k=1

w jk xk +w j0

)
+Wi0

]
(2.4)

O vetor de parâmetros θr contém todos os parâmetros ajustáveis da rede: pesos sináp-

ticos e biases {w jk,w j0,Wi j,Wi0}. Neste caso, o bias pode ser interpretado como um peso
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sendo aplicado a uma entrada fixa de valor unitário. O número de neurônios da camada

oculta e o número de entradas da rede são, respectivamente, no e ne, enquanto Fai e f a j

são as funções de ativação dos neurônios das camadas de saída e escondida.

Uma das principais características das redes neurais é a sua habilidade em adquirir

conhecimento por meio de um processo de aprendizagem denominado treinamento. O

principal mecanismo de aprendizado utilizado em redes MLP é o supervisionado. Neste

processo, os pesos sinápticos são ajustados de acordo com um conjunto de exemplos de

pares de entrada-saída e uma função custo. Ou seja, é dado um conjunto de exemplos

de entrada e saída e o objetivo da etapa de treinamento é minimizar o valor da função

custo, tal que a saída da rede se aproxime o máximo possível da saída desejada (Araújo

Júnior, 2014; Haykin, 2001). Independentemente do tipo de rede neural, o algoritmo de

retropropagação do erro representa uma das mais usuais técnicas de aprendizado super-

visionado. Maiores detalhes sobre este e outros algoritmos de treinamento podem ser

encontrados em Haykin (2001).

2.3 Funções Wavelets

O rápido avanço da teoria wavelet ocorrido nas últimas décadas se deve, basicamente,

a sua origem interdisciplinar e a forma simples e versátil com que certos conceitos são

abordados. As funções wavelets surgiram independentemente do campo de aplicação e,

atualmente, vêm sendo utilizadas em trabalhos de diversas áreas do conhecimento: visão

computacional e humana, computação gráfica, compressão de imagens, análise de sinais

médicos, predição, detecção de falhas, identificação e controle de sistemas dinâmicos,

entre outros (Oliveira, 2003).

As wavelets utilizam a ideia de aproximação, baseando-se no conceito de superposi-

ção de funções. Esta ideia tem origem no trabalho de Joseph Fourier, que, no século XIX,

demonstrou a possibilidade de se utilizar uma soma de funções trigonométricas elementa-

res (senos e cossenos) para representar outras funções. O comportamento de uma wavelet

pode ser comparável ao de uma senoide ou cossenoide. Porém, embora essas funções

apresentem comportamento tipicamente suave e previsível, as wavelets diferem pelo fato

de se apresentarem de forma irregular e assimétrica.

É possível realizar uma analogia entre a análise de wavelets e a análise de séries de

Fourier. Na análise de Fourier, o sinal original é decomposto em ondas senoidais de várias

frequências aplicando-se a transformada de Fourier. De acordo com Veitch (2005), essa

metodologia funciona satisfatoriamente quando o sinal em estudo é estacionário. Entre-

tanto, quando a frequência varia ao longo do tempo, ou o sinal apresenta singularidades,
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a análise de Fourier não será mais suficiente e outra abordagem deve ser adotada.

Na análise de wavelets, o sinal original é representado por versões modificadas de uma

função wavelet base, ou wavelet mãe, utilizando a transformada wavelet. Neste caso, a

wavelet base pode ser comprimida ou alongada, por meio de seu parâmetro de dilatação,

e ser deslocada por meio de seu parâmetro de translação. Essa flexibilidade permite que o

sinal seja analisado em diferentes componentes de frequência, avaliando cada componente

com uma resolução correspondente à sua escala, o que caracteriza uma forma de análise

conhecida por Análise de Multirresolução (AMR) (Rocha, 2008; Araújo Júnior, 2014).

Assim, a metodologia da análise wavelet é capaz de fornecer, simultaneamente, infor-

mações de tempo e frequência de um sinal, obtendo a representação da série nos domínios

de tempo-frequência. Esta característica distingue as wavelets de outros métodos basea-

dos em séries ortogonais, tais como nas usuais análises de Fourier, em que a representação

da série baseia-se apenas em funções dependentes da frequência. Segundo Graps (1995),

a dupla localização da análise wavelet permite que tanto as características globais quanto

os detalhes locais de um sinal possam ser observados.

Formalmente, para que uma função ψ( ·) definida em R seja classificada como uma

função wavelet, ela deve satisfazer às seguintes propriedades matemáticas (Veitch, 2005;

Merry, 2005; Graps, 1995):

a) A integral da função wavelet deve ser nula:

∫ ∞

−∞
ψ(t)dt = 0 (2.5)

b) A integral do quadrado da função wavelet deve ser unitária:

∫ ∞

−∞
ψ2(t)dt = 1 (2.6)

c) A energia da função wavelet deve ser finita:

∫ ∞

−∞
|ψ(t)|2 dt < ∞ (2.7)
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d) Se ψ̂( f ) é a transformada de Fourier da wavelet ψ(t), a seguinte condição de ad-

missibilidade deve ser satisfeita:

CΨ ≡
∫ ∞

0

|ψ̂( f )|2
f

d f < ∞ (2.8)

A Equação 2.5 indica que qualquer incursão que a função wavelet realize em regiões

positivas, acima do eixo t, deve ser cancelada por incursões em regiões negativas, abaixo

do eixo t. Claramente, a reta ψ(t) = 0 satisfaz este requisito, entretanto, a Equação 2.6

impõe que a função wavelet faça algumas incursões finitas diferentes de zero.

A Equação 2.7 indica que a função wavelet possui a sua energia limitada em uma

certa região de seu domínio. Essa característica de energia concentrada em uma região

finita diferencia a análise usando wavelets da análise de Fourier, já que esta última usa

as funções seno e cosseno, que são periódicas e infinitas. Estas três primeiras condições

garantem que uma função wavelet apresente forma do tipo onda e que possua suporte

compacto, ou com um decaimento rápido de amplitude, garantindo a localização temporal

da wavelet (Cândido, 2008).

A condição de admissibilidade expressa pela Equação 2.8 implica que uma função

wavelet não possui componente de frequência zero (Ψ̂(0) = 0), isto é, a sua média deve

ser igual a zero (Merry, 2005). Segundo (Veitch, 2005), se a condição de admissibilidade

é satisfeita, então o sinal analisado pode ser reconstruído a partir de sua transformada

wavelet contínua.

2.4 Wavelet Neural Network (WNN)

Apesar das redes neurais mais tradicionais serem utilizadas com sucesso em diversos

tipos de aplicações, elas não são capazes de representar alguns aspectos locais, tais como

sobressaltos de valores. Segundo Min et al. (2010), as características locais de um sinal

podem existir tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Assim, as

funções wavelets apresentam-se naturalmente como uma técnica adequada para tratar este

problema, uma vez que estas funções apresentam a propriedade de dupla localização no

tempo e na frequência.
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Devido às características das funções wavelets, Zhang e Benveniste (1992) propuse-

ram a combinação entre a teoria wavelet e as redes feedforward com o objetivo de reme-

diar algumas das deficiências das redes neurais, dando origem à rede neural denominada

Wavelet Neural Network. Neste tipo de rede, as wavelets são utilizadas como funções de

ativação de redes tradicionais, como a MLP.

A justificativa para a utilização das wavelets como função de ativação decorre do fato

de que estas funções possuem a capacidade de detectar, de forma rápida e precisa, as

singularidades dos sinais em análise (Pan e Xia, 2008). Isto permite que a WNN tenha

bom desempenho na identificação de sistemas dinâmicos não lineares (Jahangiri, 2010).

Segundo Li et al. (2010), em geral, as WNNs possuem melhor capacidade de aproxi-

mação e de previsão do que as redes neurais tradicionais, além de apresentarem conver-

gência mais rápida de treinamento. Outra motivação para a utilização das WNNs é o fato

de que essas estruturas, assim como outros tipos de redes, são aproximadores universais

de funções (Hornik, 1989; Kreinovich et al., 1994).

Figura 2.4: Arquitetura básica de uma WNN.

A Figura 2.4 apresenta a arquitetura básica de uma rede WNN. Esta rede, normal-

mente, consiste de uma rede neural feedforward contendo uma única camada interme-

diária, cujos neurônios apresentam funções de ativação obtidas de uma família ortonor-

mal de funções wavelets. Estes neurônios wavelets são também chamados de wavelons

(Veitch, 2005). Uma família de wavelets pode ser expressa da seguinte forma:

Ψk(x) = ψ

(
x− tk

dk

)
, dk 6= 0 (2.9)
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em que Ψk(x) representa uma família de funções wavelets obtida a partir de operações

de dilatação e translação realizadas sobre a função ψ(x). Estas operações são definidas

de acordo com os parâmetros de dilatação e translação das funções wavelets que são

dados, respectivamente, por dk = {d1k, d2k, . . . , dnk} e tk = {t1k, t2k, . . . , tnk}. Os sinais

de entrada são representados pelo vetor x = {x1, x2, . . . , xn} e a função ψ(·) corresponde

à função wavelet mãe.

Nas redes WNN, funções wavelets são inseridas nos neurônios da camada escondida

da rede (wavelons) e a sua saída é calculada de acordo com a Equação 2.10.

δ(x,θr) =
L

∑
k=1

wkΨk(x) =
L

∑
k=1

wkψ

(
x− tk

dk

)
(2.10)

em que Ψk(x) é a família de wavelets do k-ésimo neurônio da camada escondida, wk

são os pesos sinápticos existentes entre a camada oculta e a camada de saída da rede, e

θr corresponde ao vetor de parâmetros adaptativos da rede (wk, dk e tk). Na WNN, as

entradas são enviadas diretamente para a camada escondida da rede. Ao ser calculado o

valor da função wavelet para cada entrada da rede, as saídas dos neurônios presentes nesta

camada são multiplicadas por pesos sinápticos e enviadas para a última camada, que, por

meio de um neurônio com função de ativação linear, calcula a saída da rede.

Diversos tipos de famílias wavelets são encontradas na literatura, tais como: Morlet,

Daublets, Coiflets, Symlet, Mexican Hat, etc. Na maioria das aplicações, a WNN utilizada

é a do tipo adaptativa, sendo o seu treinamento realizado, geralmente, por meio de algum

algoritmo baseado em gradiente (Abiyev e Kaynak, 2008b). Neste caso, é necessário

que a família wavelet adotada seja continuamente diferenciável. A wavelet da família

Mexican Hat satisfaz esta condição e representa uma das famílias mais utilizadas, não

somente em redes WNN, mas também em redes FWNN (Yilmaz e Oysal, 2010; Abiyev

e Kaynak, 2008a).

Uma função wavelet da família Mexican Hat pode ser expressa matematicamente pela

Equação 2.11. O parâmetro t j corresponde ao parâmetro de translação, indicando que a

função foi transladada de uma distância t j. Enquanto, por meio do parâmetro de dilatação

d j, a forma da função wavelet pode ser alongada ou comprimida.

ψ(x) =

(
1−
(

x− t j

d j

)2
)

exp

(
−0.5

(
x− t j

d j

)2
)

1√
d j

(2.11)
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A Figura 2.5 apresenta o gráfico de uma wavelet da família Mexican Hat. Neste caso,

os parâmetros de dilatação e de translação da função ψ(x) assumem os valores 1 e 0,

respectivamente. Pode-se identificar uma função wavelet específica de uma família por

meio de seus parâmetros, utilizando a notação ψ(d, t)(x).
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Figura 2.5: Função wavelet ψ(1,0)(x) da família Mexican Hat.

A função wavelet ilustrada graficamente na Figura 2.5 pode ser deslocada no eixo das

abscissas por meio da modificação de seu parâmetro de translação. A Figura 2.6 apresenta

wavelets da família Mexican Hat resultantes da variação do parâmetro de translação t.

Note que o parâmetro de dilatação d foi mantido constante, com valor unitário.
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Figura 2.6: Funções wavelet da família Mexican Hat obtidas por operações de translação.

Da mesma forma, a função wavelet apresentada também pode ser alongada ou compri-

mida de acordo com a modificação realizada em seu parâmetro de dilatação. A Figura 2.7
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apresenta alguns exemplos de funções wavelets da família Mexican Hat resultantes da

variação do parâmetro de dilatação d. Note que o parâmetro de translação t foi mantido

constante, com valor nulo.
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Figura 2.7: Funções wavelet da família Mexican Hat obtidas por operações de dilatação.

Diferentes algoritmos podem ser adotados para realizar o treinamento das redes WNN

adaptativas (Hong-Yan et al., 2011; Li et al., 2010; Song e Liu, 2011; Xu, 2006). En-

tretanto, pode-se afirmar que os métodos baseados em gradiente são os mais utiliza-

dos para realizarem essa tarefa, como o algoritmo de retropropagação do erro (Abiyev

e Kaynak, 2008a; Araújo Júnior, 2014). Este algoritmo é realizado em dois passos de

computação. No primeiro passo, conhecido como passo para frente (forward), ou pro-

pagação, os parâmetros da rede são mantidos inalterados em toda a rede e os sinais de

saída dos neurônios e da rede são calculados. No segundo passo, chamado de passo para

trás (backward), ou retropropagação, são calculadas as derivadas parciais do erro em re-

lação aos parâmetros ajustáveis da rede. No trabalho de Araújo Júnior (2014) é possível

encontrar maiores detalhes sobre a aplicação do algoritmo de retropropagação do erro no

treinamento de redes WNN, sendo apresentas as equações iterativas de atualização de seus

pesos da camada de saída e parâmetros de dilatação e translação das funções wavelets.

2.5 Fuzzy Wavelet Neural Network (FWNN)

Segundo Araújo Júnior (2014), uma evolução das redes WNN consiste em combinar

a estrutura neuro-fuzzy ANFIS, baseada no sistema fuzzy Takagi-Sugeno, com as redes

WNN, dando origem à estrutura neural Fuzzy Wavelet Neural Network. Nesta rede, as

tradicionais funções Sugeno utilizadas na parte consequente das regras fuzzy da estrutura

ANFIS são substituídas pelos neurônios wavelets das WNN.
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A estrutura ANFIS é uma técnica inteligente que alia a capacidade de inferir conhe-

cimentos de uma estrutura fuzzy à característica de aprendizagem das redes neurais ar-

tificiais. Este sistema neuro-fuzzy pode ser interpretado como uma rede neural artificial

formada por seis camadas, cuja saída é equivalente à obtida por um sistema fuzzy do tipo

Takagi-Sugeno (Jang et al., 1997).

As camadas de uma estrutura ANFIS podem ser descritas com o intuito de fornecer

uma breve descrição do fluxo de dados nesta rede neural. Na primeira camada estão

localizados os nós de entrada da rede. Em seguida, na camada de antecedentes, os sinais

de entrada são avaliados por funções de pertinência. Estas funções informam o grau de

compatibilidade de cada uma das entradas em relação aos conjuntos fuzzy de entrada. Na

camada três está localizada a base de regras fuzzy da estrutura. A saída de cada uma

destas regras é normalizada na quarta camada da rede. Na camada cinco, conhecida como

camada de consequentes, as saídas normalizadas das regras multiplicam os polinômios

Takagi-Sugeno, cujos valores são calculados em função das entradas da rede. Finalmente,

na sexta camada, a saída da rede é obtida após a soma das saídas dos polinômios.

Nas redes FWNN, como já dito anteriormente, os modelos locais Sugeno presentes na

camada consequente da estrutura ANFIS são substituídos pelos wavelons. Portanto, uma

FWNN representa uma estrutura híbrida que combina lógica fuzzy, teoria wavelet e redes

neurais artificiais. Segundo Abiyev e Kaynak (2008a), as wavelets fornecem a capaci-

dade de analisar sinais não estacionários e descobrir detalhes locais em alta frequência; a

lógica fuzzy tem a capacidade de trabalhar com incertezas e reduzir a complexidade dos

dados; as redes neurais contribuem com as suas características de aprendizagem e genera-

lização. Esta combinação permite projetar modelos FWNN capazes de descrever sistemas

dinâmicos não lineares caracterizados por incertezas, utilizando um rápido mecanismo de

aprendizagem.

Na literatura, as redes FWNN podem ser encontradas em diferentes configurações. É

possível encontrar, por exemplo, as funções wavelets sendo aplicadas como funções de

pertinência, enquanto o restante da estrutura se mantém idêntica à estrutura neuro-fuzzy

ANFIS (Zhang et al., 2010; Song e Shi, 2011). Entretanto, na maioria dos trabalhos,

essas funções estão presentes na camada de consequentes, atuando como modelos locais.

A Figura 2.8 apresenta um exemplo deste tipo de configuração da FWNN, tomando como

base a arquitetura utilizada no trabalho de Yilmaz e Oysal (2010), cuja estrutura é bastante

semelhante à utilizada por este trabalho.

Na estrutura de uma rede FWNN, a camada de consequentes (Camada 5) é formada

por neurônios wavelets semelhantes aos utilizados pelas redes WNN. Entretanto, nas re-

des FWNN, conforme pode ser encontrado na literatura, as funções wavelets podem ser
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ponderadas de diversas maneiras. No trabalho de Abiyev e Kaynak (2008a), por exemplo,

as saídas das funções wavelets presentes em cada neurônio da camada de consequentes

são somadas, e em seguida, essa soma é multiplicada por um peso sináptico.
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Figura 2.8: Arquitetura da rede Fuzzy Wavelet Neural Network.

Na rede FWNN aplicada por Yilmaz e Oysal (2010), as saídas das funções wavelets

presentes nos wavelons são multiplicadas individualmente por pesos sinápticos e, após

estas operações, são somadas entre si. Em seu trabalho, Araújo Júnior (2014) propôs

uma estrutura FWNN alternativa, removendo qualquer tipo de ponderação das funções

wavelets por pesos sinápticos. Neste caso, os nós da camada de consequentes da FWNN

são formados exclusivamente por wavelets, sem a presença interna de pesos sinápticos.

Independente da forma como as wavelets são ponderadas, assim como nas redes

WNNs, o número n destas funções em cada um dos wavelons da camada de consequentes

é determinado pela quantidade de entradas da rede. Além disso, a quantidade m des-

tes neurônios em uma FWNN é idêntica ao número de regras fuzzy presentes na estrutura,

sendo, portanto, dependente do número de entradas da rede e da quantidade de funções de

pertinência utilizadas para cada uma destas entradas. Estas informações são importantes

para a definição da estrutura de uma FWNN quando aplicada em um problema específico.

Normalmente, para realizar o ajuste dos parâmetros adaptativos de uma rede FWNN,

é utilizado algum algoritmo de treinamento baseado em gradiente. Neste caso, antes de

executar o procedimento de aprendizado, as características da dimensão da estrutura da
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FWNN devem ser definidas (número de entradas e número de funções de pertinência por

entradas) e os conjuntos de dados de treinamento e de validação devem ser obtidos. Em

seguida, os passos representados no diagrama da Figura 2.9 e descritos logo na sequência

podem ser efetuados para realizar o treinamento da rede (Araújo Júnior, 2014):

 Apresentar Dados

de Treinamento

Figura 2.9: Procedimento de treinamento da rede Fuzzy Wavelet Neural Network.

• Inicialização da rede: os parâmetros de translação e dilatação das funções wa-

velets, os parâmetros das funções de pertinência e os pesos sinápticos, estes últi-

mos, quando existirem na estrutura, são inicializados. Segundo Thuillard (2000),

a inicialização dos parâmetros adaptativos da rede tem influência significativa na

velocidade de convergência e desempenho do algoritmo de treinamento;

• Apresentação dos dados de treinamento: os exemplos experimentais que compõe

o conjunto de treinamento são apresentados para a rede neural. Cada um destes

exemplos representa um par de entradas e saídas desejadas;

• Cálculo da saída da rede: para cada exemplo, as entradas de treinamento são

fornecidas para a rede e as suas respectivas saídas são calculadas após o fluxo de

dados percorrer toda as camadas internas da rede neural;

• Cálculo de gradientes: as saídas da rede obtidas no passo anterior são comparadas

com as saídas desejadas fornecidas pelos dados de treinamento. A partir do erro
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observado e da função custo adotada no algoritmo, calcula-se o valor do gradiente

para cada um dos parâmetros adaptativos da rede;

• Ajuste de parâmetros: as informações do gradiente são utilizadas para realizar

o ajuste dos parâmetros da rede FWNN, tendo, como objetivo, otimizar a função

custo do algoritmo de treinamento;

• Apresentação de dados de validação: após a atualização dos parâmetros da rede,

o seu desempenho é avaliado por meio da apresentação dos exemplos presentes no

conjunto de dados de validação. A realização da validação é importante para evitar

a ocorrência de overtraining e verificar a generalização da rede;

• Teste de critério de parada: é verificado se a rede obtida até o momento atende

a algum dos critérios de parada do algoritmo de treinamento. Como critérios de

parada, normalmente, adota-se um valor limite máximo para a função custo e o

número máximo de iterações. Se algum dos critérios for satisfeito, o treinamento é

concluído, em caso contrário, os passos de 2 a 6 são repetidos.

Os passos apresentados são normalmente utilizados no treinamento de qualquer tipo

de rede neural. O trabalho de Haykin (2001) fornece maiores detalhes sobre as estratégias

de treinamento supervisionado e cada uma das etapas mencionadas. Neste trabalho, estes

serão os passos seguidos no processo de treinamento dos modelos FWNN.

Analisando a breve descrição das etapas de treinamento, nota-se que este procedi-

mento efetua a otimização de um critério de avaliação, chamado de função custo, que

estabelece uma forma matemática de quantificar o desempenho da rede durante o seu

treinamento. Neste trabalho, é avaliada a eficiência das redes FWNN na identificação de

sistemas não lineares em presença de ruído e outliers. Quando os dados experimentais

obtidos destes sistemas estão contaminados por estes elementos, os modelos obtidos após

a identificação podem não atender aos requisitos desejados de desempenho. Nestas situ-

ações, o nível de depreciação do modelo pode também estar relacionado com a função

custo adotada durante a etapa de ajuste dos parâmetros do modelo. Por esta razão, este

trabalho propõe analisar a aplicação da medida de correntropia no treinamento de redes

FWNN, ao invés do tradicional erro médio quadrático.

2.6 Medida de Correntropia

A correntropia cruzada, ou simplesmente correntropia, corresponde a uma métrica da

Teoria da Informação desenvolvida pelo grupo de neuroengenharia da Universidade da
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Flórida, coordenado pelo professor Jose C. Principe. A correntropia é uma medida de

similaridade generalizada entre duas variáveis aleatórias X e Y , sendo matematicamente

definida pela seguinte expressão (Santamaria et al., 2006; Principe, 2010):

vσ(X ,Y ) = E[κ(X ,Y )] =
∫∫

κ(x,y) fXY (x,y)dxdy (2.12)

em que fXY é a função densidade de probabilidade conjunta de X e Y , E[·] é o operador

estatístico esperança e κ(·, ·) é um kernel simétrico positivo definido. O mais popular

kernel utilizado na correntropia é o kernel gaussiano, o qual é definido por:

κ(x,y) = Kσ(xi − yi) =
1

σ
√

2π
exp

[
−(xi − yi)

2

2σ2

]
(2.13)

em que σ é o desvio padrão, sendo responsável por definir a largura do kernel. A largura

do kernel é um parâmetro ajustável da correntropia que funciona como uma lente de zoom

capaz de controlar a janela de observação na qual a similaridade entre duas variáveis alea-

tórias é avaliada. Segundo Santamaria et al. (2006), esse parâmetro pode ser interpretado

como um fator de resolução pelo qual a correntropia mensura a similaridade em um es-

paço de alta dimensionalidade. A possibilidade de ajustar o tamanho do kernel fornece

um mecanismo que permite que valores muito discrepantes (outliers), em um conjunto de

dados possam ser desconsiderados ou eliminados (Fontes, 2012).

Na prática, a função densidade de probabilidade da Equação 2.12 é desconhecida e

apenas uma quantidade finita de dados {(xi, yi)}N
i=1 está disponível. Neste caso, a corren-

tropia pode ser calculada por meio do estimador da correntropia amostral que é dado pela

Equação 2.14 (Principe, 2010).

v̂σ(X , Y ) =
1
N

N

∑
i=1

κσ(xi,yi) (2.14)

Uma importante característica da correntropia pode ser demonstrada através de mani-

pulação matemática da Equação 2.12. Substituindo o kernel gaussiano pela sua expansão

em série de Taylor na equação citada e assumindo que todos os momentos da função

densidade de probabilidade são finitos, a medida de correntropia pode ser expressa por

Santamaria et al. (2006):
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vσ(X , Y ) =
1

σ
√

2π

∞

∑
k=0

(−1)k

2kσ2kk!
E
[
(X −Y )2k

]
(2.15)

Analisando a Equação 2.15, a presença do termo E
[
(X −Y )2k

]
indica que a correntro-

pia contém informação de todos os momentos estatísticos de ordem par da diferença entre

as variáveis aleatórias X e Y (Principe, 2010). De acordo com Santamaria et al. (2006),

a correntropia é uma generalização da medida de correlação entre sinais aleatórios, pois

tal medida consegue extrair tanto informações estatísticas de segunda ordem, quanto de

ordens superiores entre os sinais analisados. Embora, por definição, a correntropia seja

semelhante à correlação, Santamaria et al. (2006) afirma que é possível demonstrar que

esta medida funciona melhor do que a correlação ao trabalhar com sistemas não linea-

res e ambientes não gaussianos, sem ocasionar qualquer aumento significativo no custo

computacional.

2.6.1 Propriedades da Correntropia

Nesta seção serão apresentadas três propriedades essenciais para a compreensão da

correntropia e de sua aplicação no treinamento de sistemas adaptativos, como as RNAs.

• Propriedade 1: para kernels simétricos, a correntropia é simétrica. Esta proprie-

dade implica que vσ(X , Y ) = vσ(Y, X);

• Propriedade 2: a correntropia é positiva e limitada. Os limites da correntropia

quando o kernel gaussiano é utilizado é dado por 0 < vσ(X , Y ) ≤ 1/σ
√

2π, atin-

gindo o seu valor máximo se, e somente, se X = Y ;

• Propriedade 3: para o kernel gaussiano, a correntropia é uma soma ponderada de

todos os momentos estatísticos pares da variável aleatória (X −Y ), o que pode ser

verificado por meio da definição vσ(X , Y ) = 1
σ
√

2π

∞

∑
k=0

(−1)k

2kσ2kk!
E
[
(X −Y )2k

]
.

Descrições detalhadas sobre diversas propriedades da correntropia podem ser encon-

tradas nos trabalhos de Liu et al. (2007), Santamaria et al. (2006) e Principe (2010).

Segundo Principe (2010), é importante ressaltar que, se a largura do kernel for suficiente-

mente grande, os momentos estatísticos de segunda ordem dominam a função e a medida
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se aproxima da correlação enviesada. Adicionalmente, a correntropia é sensível a pro-

cessos aleatórios variantes no tempo, além de se mostrar robusta a ruídos, uma vez que o

produto interno calculado pelo kernel gaussiano tende a zero (Santamaria et al., 2006).

2.7 Conclusões

Neste capítulo, inicialmente, foram apresentadas definições importantes da identifi-

cação de sistemas dinâmicos, incluindo os passos básicos para a execução deste pro-

cedimento. Em relação às estruturas neurais de identificação, demonstrou-se que estas

correspondem a generalizações de tradicionais modelos lineares. Uma maior atenção foi

dada à estrutura NNARX, por se tratar da estrutura adotada como base para obtenção dos

modelos FWNN neste trabalho.

As técnicas que representam a base das redes FWNN também foram apresentadas.

Assim, foram descritas as principais propriedades das funções wavelets, assim como, as

arquiteturas das redes MLP, WNN e ANFIS. Por meio de um exemplo obtido da literatura,

foi possível evidenciar a arquitetura geral de uma FWNN, demonstrando que a sua camada

de consequentes é composta por um conjunto de wavelons. Além disso, também foram

listados os passos básicos do treinamento baseado em gradiente que serão aplicados no

ajuste dos parâmetros adaptativos da FWNN.

Por fim, apresentou-se a definição, conceitos básicos e propriedades da correntropia,

medida de similaridade da Teoria da Informação que, neste trabalho, substitui o erro mé-

dio quadrático como função custo no treinamento das redes FWNN. Deste modo, a partir

do conteúdo apresentado neste capítulo, é possível entender como uma rede neural pode

ser utilizada para identificar um sistema dinâmico, compreender como as redes FWNN

são estruturadas e obter a fundamentação teórica necessária para a devida compreensão

da proposta deste trabalho, cujos detalhes serão apresentados no próximo capítulo.



Capítulo 3

Modificação de Treinamento Proposta

De uma forma geral, a identificação de sistemas corresponde a um procedimento de

modelagem matemática, em que o modelo dinâmico de um determinado sistema é obtido

por meio da extração de informações inclusas em um conjunto de amostras experimen-

tais. Este tipo de modelagem possui papel relevante em aplicações de diversas áreas do

conhecimento. Na Engenharia de Controle, por exemplo, a identificação de sistemas pode

ser utilizada em problemas de projeto de controladores, supervisão de sistemas, predição

e inferência de variáveis, detecção de falhas de equipamentos, entre outros.

Para que a identificação de um sistema dinâmico possa ser realizada com sucesso, é

fundamental que os dados experimentais utilizados neste procedimento sejam confiáveis

(Munoz e Chen, 2012). Segundo Liu e Chen (2013), uma das dificuldades encontradas na

identificação é que, em muitos processos industriais, as amostras utilizadas encontram-se

“contaminadas” por diferentes tipos de ruídos e outliers.

Os outliers correspondem a medições cujos valores desviam significativamente dos

valores esperados para as variáveis medidas (Munoz e Chen, 2012; Liu e Chen, 2013).

Uma das principais causas para o surgimento deste tipo de problema, é o mal funcio-

namento esporádico de sensores e equipamentos. A presença de outliers compromete a

confiabilidade do conjunto de dados experimentais utilizado na identificação, podendo

resultar em modelos que representam de forma inadequada o comportamento dinâmico

do sistema a ser identificado. Deste modo, é de grande importância que o efeito depre-

ciativo que pode ser gerado por essas medições anômalas seja evitado, ou pelo menos,

amenizado.

Neste trabalho, avalia-se a aplicação das redes FWNN na identificação de sistemas

não lineares sujeitos a presença de ruído e outliers. Com a expectativa de tornar o treina-

mento da FWNN mais robusto em relação ao ruído e, principalmente, aos outliers, este

trabalho propõe a substituição do erro médio quadrático, tradicionalmente utilizado como

função custo do algoritmo de retropropagação do erro, pelo Critério da Maximização da
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Correntropia. Desta forma, espera-se que seja possível obter um método mais geral de

identificação não linear que seja capaz de tratar os outliers, sem a necessidade de se apli-

car algum método de detecção e remoção destas medições atípicas.

Neste capítulo, inicialmente, é realizada uma breve comparação entre o erro médio

quadrático e a correntropia. Em seguida, o conceito teórico desta medida de similaridade

é estendido à identificação de sistemas dinâmicos, sendo apresentado o critério da maxi-

mização da correntropia. Dando continuidade ao capítulo, a arquitetura da rede FWNN

utilizada por este trabalho é descrita em detalhes. Por fim, são apresentadas as modifica-

ções efetuadas nas equações do algoritmo de treinamento de retropropagação do erro, em

razão da utilização do critério da maximização da correntropia como sua função custo.

3.1 Correntropia e Erro Médio Quadrático

Os parâmetros de uma rede neural são ajustados por meio de um algoritmo de trei-

namento que tem como objetivo minimizar uma determinada função custo. Esta função

estabelece um critério de avaliação do desempenho da rede à medida que seus parâmetros

vão sendo atualizados (Haykin, 2001). A escolha desta função é tão relevante que, no

trabalho de Gangal et al. (2007), diversos tipos de funções custo são avaliadas quando

utilizadas em conjunto com o tradicional algoritmo de retropropagação do erro.

Em geral, os algoritmos de treinamento realizam a minimização de alguma função

quadrática do erro. Dentre elas, a mais utilizada, independente do tipo de aplicação da

rede, é o erro médio quadrático. Wang e Bovik (2009) citam algumas características

que justificam a popularidade dessa função de avaliação: ela apresenta superfície de erro

suave, é continuamente diferenciável, possui um único mínimo global e o seu cálculo

simples não exige elevado esforço computacional. A Equação 3.1 apresenta a expressão

matemática utilizada no cálculo do MSE:

MSE =
1
N

N

∑
i=1

(zi − yi)
2 =

1
N

N

∑
i=1

e2
i (3.1)

em que N é o número de dados experimentais obtidos do sistema, zi e yi correspondem,

respectivamente, à i-ésima saída desejada e à i-ésima saída fornecida pela rede neural e ei

representa o erro calculado para a i-ésima amostra experimental.

Apesar de apresentar atrativas propriedades, Bishop (1995) e Principe (2010) afir-
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mam que o erro médio quadrático somente tem aplicação ótima se a função densidade

de probabilidade do erro for gaussiana. Em problemas não lineares, com elevado ruído,

presença de outliers e distribuição de erro não gaussiana, a utilização dessa função custo

possui limitações. Segundo Bessa (2008), isto se deve ao fato de que o MSE não apre-

senta qualquer robustez ao ruído e baseia-se apenas na minimização da variância do erro,

não levando em consideração informações de momentos estatísticos de ordem superior.

Nos algoritmos de treinamento supervisionados, a comparação entre a saída fornecida

pela rede neural e um valor de saída desejado pode ser interpretada sob uma perspectiva

estatística. Neste caso, o que se pretende analisar é a probabilidade de que essas duas

variáveis sejam similares (Bessa, 2008), tornando clara a possibilidade de substituir o

tradicional erro médio quadrático por algum medida de similaridade da Teoria da Infor-

mação, como a correntropia. Assim, o algoritmo de treinamento terá como meta realizar

a maximização do valor da correntropia, ou seja, maximizar a probabilidade de que a

resposta da rede neural e o valor desejado sejam iguais.

A Figura 3.1 apresenta uma comparação gráfica entre o erro quadrático e o kernel

gaussiano. Essas funções são utilizadas como base pelo MSE e pela correntropia, res-

pectivamente, para efetuar a comparação, por exemplo, entre as variáveis aleatórias Z e

Y . Como pode ser visto na Figura 3.1(b), o kernel gaussiano demonstrado neste exemplo

apresenta desvio padrão (largura de kernel) unitário.
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Figura 3.1: Comparação gráfica entre erro quadrático e kernel gaussiano.

Analisando o gráfico na Figura 3.1(a), pode-se observar que o MSE gera um aumento

quadrático para valores afastados da reta z = y, amplificando a contribuição de pontos

que estão afastados do valor médio da distribuição do erro ε = Z −Y . Em razão disto,

resíduos com distribuição gaussiana garantem a otimalidade do critério MSE. Em con-
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trapartida, resíduos com distribuições não-Gaussianas tornam o critério MSE não ótimo

e, em particular, se as distribuições do erro apresentarem outliers, forem assimétricas ou

possuírem média não nula (Principe, 2010; Singh, 2010).

Prosseguindo com a comparação entre o erro médio quadrático e a correntropia, pode-

se afirmar que as duas medidas analisam a igualdade, ou similaridade, entre duas variáveis

de formas distintas. Ao observar a Figura 3.1, verifica-se que enquanto o erro médio qua-

drático é um critério global, a correntropia corresponde a um critério local. Afirmar que

um critério é global significa dizer que todas as amostras no espaço conjunto contribuem

significativamente para o seu valor, em contrapartida, a localidade da correntropia é jus-

tificada pelo fato de que o valor de contribuição de cada amostra nessa medida é definida

pela largura do kernel ao longo da reta z = y (Singh, 2010).

De acordo com a definição de correntropia, o kernel especifica uma janela na qual a

similaridade entre duas variáveis aleatórias é mensurada. Um valor de kernel elevado faz

com que a correntropia se comporte como uma medida de aspecto global, assim como o

erro médio quadrático. Deste modo, a seleção adequada da largura do kernel é importante

para que seja possível tirar proveito das vantagens que podem ser proporcionadas pela

correntropia. Uma vez que esta medida atua localmente, ela pode tornar-se particular-

mente útil em casos onde a distribuição de erro é não gaussiana e/ou apresenta outliers

(Bessa, 2008).

3.2 Maximização da Correntropia e Identificação

O conceito de correntropia pode ser aplicado à identificação de sistemas dinâmicos,

cujo objetivo é estimar um modelo capaz de representar, de forma satisfatória, as relações

dinâmicas existentes entre as variáveis de entrada e de saída do sistema a ser identificado.

Assim, o principal objetivo é fazer com que, para os mesmos valores de entrada, o modelo

obtido durante o procedimento de identificação forneça saídas que sejam o mais próximo

possível das saídas do sistema dinâmico.

De acordo com Liu e Chen (2013), um modelo pode ser entendido como sendo

uma função desconhecida f (X ,θ) que, para um conjunto de N amostras de entradas

X = {x1, x2, . . . , xN} e um vetor de n parâmetros ajustáveis θm = [θ1, θ2, ..., θn]
T , for-

nece um conjunto de N saídas estimadas Y = {y1, y2, . . . , yN} que aproxima as saídas do

sistema Z = {z1, z2, . . . , zN}.

Na Seção 2.6 deste trabalho, foi apresentado que a correntropia corresponde a uma

medida de similaridade entre duas variáveis aleatórias. Portanto, esta medida pode ser

utilizada, por exemplo, para expressar o quanto as saídas do modelo, Y = f (X ,θm),
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assemelham-se às saídas Z do sistema. Neste contexto, a correntropia pode ser apli-

cada para avaliar o desempenho de modelos obtidos pelo procedimento de identifica-

ção. A partir da definição matemática da correntropia, expressa pela Equação 2.14, e da

Propriedade 2 descrita na Seção 2.6.1, conclui-se que quanto maior for o valor da cor-

rentropia, melhor é a qualidade do modelo encontrado e, consequentemente, menores são

os seus erros de estimação (ε = Z −Y ). Sob este ponto de vista, a identificação pode ser

interpretada, portanto, como um procedimento que tem como objetivo ajustar os parâme-

tros θm do modelo por meio da maximização da correntropia, conforme representado pela

Equação 3.2 (Liu et al., 2007):

MCC = argmax
θm

1
N

N

∑
i=1

Kσ(Z, f (X ,θ)) = argmax
θm

1
N

N

∑
i=1

Kσ(ei) (3.2)

em que ei = zi − yi são os erros de estimativa gerados pelo modelo para as N amostras

experimentais utilizadas na identificação. Essa expressão é conhecida na literatura como

Critério da Maximização da Correntropia, ou Maximum Correntropy Criterion (MCC)

(Liu e Chen, 2013; Bessa et al., 2009; Principe, 2010). Neste trabalho, este conceito

é aplicado com o intuito de substituir o erro médio quadrático no algoritmo de retro-

propagação do erro. A partir dessa modificação, o algoritmo é aplicado para ajustar os

parâmetros de modelos FWNN utilizados na identificação de sistemas dinâmicos sujeitos

à presença de ruídos e outliers.

3.3 Arquitetura Fuzzy Wavelet Neural Network

No Capítulo 2, foram apresentados os conceitos teóricos básicos de uma FWNN. Esta

rede neural corresponde a uma estrutura híbrida que une, em um único sistema, as vanta-

gens proporcionadas pela lógica fuzzy, redes neurais artificiais e funções wavelets.

Na literatura, podem ser encontradas algumas variações na arquitetura da rede FWNN

(Yilmaz e Oysal, 2010; Abiyev e Kaynak, 2008a; Song e Shi, 2011). Entretanto, todas

elas assemelham-se ao sistema neuro-fuzzy ANFIS, diferenciando-se deste por utilizarem

funções wavelets na parte antecedente, ou na parte consequente, de suas bases de regras

fuzzy. Na Seção 2.5, foi apresentada, como exemplo, a estrutura de uma rede FWNN uti-

lizada por Yilmaz e Oysal (2010). Nesta rede, a sua camada de consequentes é constituída

por um conjunto de neurônios wavelets.

Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação das redes FWNN na identificação
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de sistemas dinâmicos não lineares em presença de ruídos e outliers, após realizar a subs-

tituição da função custo tradicionalmente utilizada pelo algoritmo de retropropagação do

erro pela correntropia. Entre redes FWNN existentes na literatura, optou-se por utilizar,

neste trabalho, a arquitetura proposta por Araújo Júnior (2014). A escolha foi motivada

pelo fato dessa rede apresentar uma estrutura mais simples em relação às demais FWNNs.

A FWNN proposta por Araújo Júnior (2014) diferencia-se de outras existentes na lite-

ratura, como as apresentadas por Yilmaz e Oysal (2010), Abiyev e Kaynak (2008a) e Lu

(2011), pelo fato das funções wavelets presentes nos wavelons de sua camada de conse-

quentes serem ponderadas apenas pelos pesos de ativação das regras fuzzy, não existindo

uma segunda ponderação proveniente da multiplicação por pesos sinápticos. Essa modifi-

cação, proporciona uma redução no número de parâmetros da rede, uma vez que os pesos

sinápticos normalmente existentes na última camada da FWNN são removidos. Apesar

da simplificação, Araújo Júnior (2014) demonstrou por meio de alguns estudos de casos

que a capacidade de generalização e desempenho da FWNN não são comprometidos.
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Figura 3.2: Arquitetura da rede Fuzzy Wavelet Neural Network utilizada neste trabalho.

A Figura 3.2 apresenta o diagrama esquemático da rede FWNN utilizada neste tra-

balho. A estrutura é bastante similar à da rede FWNN utilizada por Yilmaz e Oysal

(2010) (Figura 2.8), entretanto, elas se diferenciam pela forma como são constituídos, in-

ternamente, os wavelons de suas camadas de consequentes. O fluxo de dados da FWNN

adotada pode ser descrito camada por camada (Araújo Júnior, 2014):



CAPÍTULO 3. MODIFICAÇÃO DE TREINAMENTO PROPOSTA 42

• Camada 1: corresponde à camada de entrada da rede. Aqui, os sinais do vetor de

entradas x = {x1, x2, . . . , xn} são encaminhados para a próxima camada por meio

de seus nós de entrada.

• Camada 2: esta é a camada de fuzificação da rede. Os nós adaptativos presentes

nesta camada geram graus de pertinência baseados nos sinais de entrada, utilizando

algum tipo de função de pertinência parametrizável. Neste trabalho, é utilizada a

função de pertinência bell-shaped, definida de acordo com a Equação 3.3:

Aqr(xq) =
1

1+
∣∣∣ xq−cqr

aqr

∣∣∣
2bqr

(3.3)

em que q = 1, 2, . . . , n e r = 1, 2, . . . , kq. Aqr corresponde à r-ésima função de

pertinência relativa ao q-ésimo sinal de entrada da primeira camada da rede. Os

parâmetros aqr, bqr e cqr são a abertura, a inclinação e o centro da função bell-

shaped, respectivamente. Para cada um dos sinais de entrada da rede, existem kq

funções de pertinência.

• Camada 3: corresponde à base de regras da rede. As saídas dos nós fixos Ri desta

camada representam o peso de ativação de cada regra. Cada nó tem a sua saída

calculada a partir de uma operação do tipo T -norma realizada sobre os seus sinais

de entrada. As saídas µi dos nós desta camada, i = 1, 2, . . . , m, são calculadas de

acordo com as expressões apresentadas pela Equação 3.4:

µ1 = A11(x1)A12(x2) . . .An1(xn)

µ2 = A11(x1)A21(x2) . . .An2(xn)

·
·
·

µm = A1k1(x1)A2k2(x2) . . .Ank(xn)

(3.4)

Conforme apresentado em Yilmaz e Oysal (2010) e Araújo Júnior (2014), a saída

do p-ésimo nó da camada de regras é dada por:
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µp =
n

∏
q=1

Aq j(xq) p = 1, 2, . . . , m j = 1, 2, . . . , kq (3.5)

em que j representa o número da única função de pertinência de xq que fornece

entrada para a regra µp. Assim, cada sinal de entrada da rede fornece apenas um

grau de pertinência para uma determinada regra. Assim, pode-se concluir que cada

possível combinação de graus de pertinências provenientes da segunda camada re-

presenta uma regra fuzzy (Yilmaz e Oysal, 2010). Consequentemente, o número

total de regras da rede pode ser dada pela seguinte expressão:

m =
n

∏
i=1

ki (3.6)

• Camada 4: é responsável pela normalização dos pesos de ativação das regras. O

fator de normalização µi da i-ésima regra é calculado por:

µi =
µi

∑m
i=1 µi

i = 1, 2, . . . , m (3.7)

• Camada 5: a camada de consequentes da rede é formada por um conjunto de neu-

rônios wavelets ponderados pelos pesos normalizados de ativação das regras. Os

neurônios wavelets aqui presentes são constituídos, internamente, por funções wa-

velets do tipo Mexican Hat. Segundo Ebadat et al. (2011), a Mexican Hat é uma

função wavelet não-ortogonal e continuamente diferenciável que é bastante utili-

zada devido a sua suavidade. Cada nó wavelet ψ j da quinta camada tem a sua saída

g j calculada a partir das entradas da rede, das regras normalizadas e dos parâmetros

ajustáveis de suas wavelets, como pode ser visto nas Equações 3.8 e 3.9.

g j = µ jΨ j j = 1, 2, . . . , m (3.8)

g j = µi

n

∑
i=1

(
1−
(

xi − ti j

di j

)2
)

e
−0,5

(
xi−ti j

di j

)2
1√
di j

(3.9)
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A Figura 3.3 apresenta em detalhes a estrutura de um nó wavelet, demonstrando

suas entradas, wavelets e a ponderação realizada pela regra fuzzy normalizada.

Como pode ser visto, em um nó wavelet existe uma função wavelet para cada uma

das n entradas da rede. A saída destas wavelets são somadas e, em seguida, o resul-

tado desta operação é multiplicado pelo peso normalizado µ j de ativação da j-ésima

regra fuzzy da rede, obtendo, assim, a saída g j do j-ésimo nó wavelet.

gj

x1

x2 ψ2j

ψnj

ψ1j

Figura 3.3: Estrutura interna de um nó wavelet presente na camada de consequentes da
FWNN.

• Camada 6: na camada de saída, todas as saídas g j da camada de consequentes são

somadas, resultando na saída ŷ da rede FWNN.

ŷ =
m

∑
j=1

g j (3.10)

Após a descrição detalhada da rede FWNN utilizada neste trabalho, pode-se observar

que os seus parâmetros adaptativos correspondem aos parâmetros de abertura, inclinação

e centro das funções de pertinência do tipo bell-shaped, e os parâmetros de dilatação e

translação das funções wavelets da família Mexican Hat, que se encontram, respectiva-

mente, na segunda e quinta camadas da rede.



CAPÍTULO 3. MODIFICAÇÃO DE TREINAMENTO PROPOSTA 45

3.4 Aplicação do MCC no Treinamento da FWNN

O clássico algoritmo de retropropagação do erro é utilizado neste trabalho para ajus-

tar os parâmetros adaptativos das FWNNs. Segundo Davanipoor et al. (2012), esse al-

goritmo é provavelmente a técnica mais utilizada para realizar o treinamento deste tipo

de rede. Apesar de sua popularidade e reconhecida eficiência, essa técnica apresenta

alguns problemas já bem conhecidos, tais como a tendência em ficar preso em míni-

mos locais e apresentar, geralmente, taxa de convergência lenta em relação a outros al-

goritmos (Rajapandian e Gunaseeli, 2007; Kathirvalavakumar e Thangavel, 2006; Abid

et al., 2001). Entretanto, segundo Abiyev e Kaynak (2008a) e Davanipoor et al. (2010),

a presença de funções wavelets em estruturas de redes neurais é capaz de amenizar esses

tipos de inconvenientes.

Ao se realizar a tarefa de identificação utilizando uma rede neural, espera-se que ela

seja capaz de representar satisfatoriamente o comportamento dinâmico do sistema a ser

identificado. Para atingir esse objetivo, durante a etapa de aprendizado da rede, os seus

parâmetros devem ser adequadamente ajustados por um algoritmo de treinamento que efe-

tua a otimização de uma determinada função custo. Neste contexto, esta função fornece

uma maneira de avaliar o desempenho do modelo neural obtido durante o procedimento

de identificação (Soria et al., 2006).

Tipicamente, o MSE é a função custo utilizada pelo algoritmo de retropropagação do

erro. Neste trabalho, este critério de avaliação é substituído pelo MCC com a expectativa

de proporcionar um aumento na confiabilidade dos modelos FWNNs que são obtidos

quando o sistema dinâmico a ser identificado está sujeito à presença de outliers e ruído.

Na Seção 3.2, viu-se que ao se utilizar o critério MCC, o que se pretende é maximizar

a correntropia entre duas variáveis aleatórias. No procedimento de treinamento da rede

FWNN, essas variáveis correspondem à saída desejada yd e à saída estimada ŷ fornecida

pela rede. Seja o erro de estimativa do modelo FWNN dado por e = yd − ŷ, maximizar a

correntropia é equivalente a minimizar a Equação 3.11, assim como realizado por Liu e

Chen (2013).

JMCC =
1
N

N

∑
n=1

[
1√
2πσ

−Kσ (en)

]
(3.11)

em que en é o erro de estimativa para o n-ésimo exemplo de treinamento e N é o número

de amostras coletadas do sistema. Analisando a Equação 3.11, o termo 1/σ
√

2π corres-

ponde ao valor máximo que a correntropia pode assumir (ver Seção 2.6.1, Propriedade 2);
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consequentemente, quanto maior for o valor da correntropia do erro de estimativa do mo-

delo, menor é o valor de JMCC. Assim, a minimização da Equação 3.11 atende ao critério

da maximização da correntropia representado pela Equação 3.2.

A Equação 3.11 corresponde à função a ser minimizada pelo algoritmo de retropro-

pagação do erro com o objetivo de ajustar os parâmetros dos modelos FWNN. Como

este algoritmo de treinamento será executado em seu modo sequencial, a Equação 3.12

define a expressão instantânea de JMCC que será utilizada para atualizar os parâmetros

das funções wavelets e das funções de pertinência após a apresentação de cada par de

treinamento.

E (n) =
1√
2πσ

− Kσ (en) (3.12)

Para se executar o procedimento de aprendizagem da FWNN por meio do algoritmo

de retropropagação do erro, é necessário calcular as derivadas parciais da função custo

escolhida em relação aos parâmetros ajustáveis da rede. Desta forma, as derivadas parciais

de E (n) em relação aos parâmetros de dilatação di j e translação ti j das funções wavelets

são apresentadas nas Equações 3.13 e 3.14.

∂E (n)

∂di j
=−

en Kσ (en)µi

[
e
−0.5

(
xi−ti j

di j

)2(
3
(

xi−ti j

di j

)2
−
(

xi−ti j

di j

)4
)]

σ2
√

d3
i j

(3.13)

∂E (n)

∂ti j
=−

en Kσ (en)µi

[
e
−0.5

(
xi−ti j

di j

)(
3
(

xi−ti j

di j

)
−
(

xi−ti j

di j

)3
)]

σ2
√

d3
i j

(3.14)

Para o ajuste dos parâmetros da função de pertinência Aqr é preciso calcular as deri-

vadas parciais de E (n) em relação aos seus parâmetros de abertura aqr, inclinação bqr e

centro cqr, conforme apresentado nas Equações 3.15–3.17.

∂E (n)

∂aqr
=

∂E (n)

∂y

∂y

∂Ψ

∂Ψ

∂µ

∂µ

∂µ

∂µ

∂Aqr

∂Aqr

∂aqr
(3.15)
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∂E (n)

∂bqr
=

∂E (n)

∂y

∂y

∂Ψ

∂Ψ

∂µ

∂µ

∂µ

∂µ

∂Aqr

∂Aqr

∂bqr
(3.16)

∂E (n)

∂cqr
=

∂E (n)

∂y

∂y

∂Ψ

∂Ψ

∂µ

∂µ

∂µ

∂µ

∂Aqr

∂Aqr

∂cqr
(3.17)

em que as derivadas das funções de pertinência em relação aos seu parâmetros são dadas

pelas Equações 3.18, 3.19 e 3.20:

∂Aqr

∂aqr
=

2bqr

aqr
Aqr(1−Aqr) (3.18)

∂Aqr

∂bqr
=




−2ln

∣∣∣xq−cqr

aqr

∣∣∣Aqr(1−Aqr) se xq 6= cqr,

0 se xq = cqr.
(3.19)

∂Aqr

∂cqr
=





2bqr

xq−cqr
Aqr(1−Aqr) if xq 6= cqr,

0 se xq = cqr.
(3.20)

A partir do cálculo das derivadas parciais de E em relação aos parâmetros ajustáveis

da FWNN, pode-se realizar a atualização desses parâmetros a partir do principio da regra

delta (Haykin, 2001), utilizando as Equações 3.21–3.25:

di j (k+1) = di j (k)−η
∂E

∂di j
(3.21)

ti j (k+1) = ti j (k)−η
∂E

∂ti j
(3.22)

aqr (k+1) = aqr (k)−η
∂E

∂aqr
(3.23)

bqr (k+1) = bqr (k)−η
∂E

∂bqr
(3.24)

cqr (k+1) = cqr (k)−η
∂E

∂cqr
(3.25)
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em que η é o coeficiente de aprendizado. Em um procedimento supervisionado de treina-

mento, uma época é contada a cada apresentação à rede neural de todos os pares entrada-

saída presentes no conjunto de treinamento. Assim, época após época, a partir das Equa-

ções 3.21–3.25, o algoritmo proposto realiza o ajuste dos parâmetros da FWNN com

o objetivo de maximizar a correntropia por meio da Equação 3.11. O processo conti-

nua iterativamente até que a função custo adotada atinja um valor pré-determinado e/ou

um número máximo de épocas seja realizado. É importante comentar que uma atenção

especial deve ser dada à inicialização dos parâmetros das wavelets. Uma inicialização

inadequada dessas funções pode comprometer o treinamento, e consequentemente, a qua-

lidade do modelo final obtido. Uma boa escolha dos parâmetros de dilatação e translação

incrementa a velocidade de treinamento, resultando em uma rápida convergência (Araújo

Júnior, 2014).

A substituição do tradicional MSE pelo MCC adiciona um novo parâmetro de treina-

mento ao algoritmo de retropropagação do erro. Como explicado anteriormente, o sucesso

da utilização da correntropia depende do ajuste apropriado da largura do kernel, ou va-

riância, de sua função gaussiana. Desta forma, o novo parâmetro possui papel decisivo

no desempenho do algoritmo de treinamento. Se uma escolha inadequada da largura do

kernel da correntropia for realizada, a melhora de desempenho esperada com o uso do

MCC pode não ser confirmada (Singh e Príncipe, 2011).

3.5 Conclusões

Este capítulo teve como principal objetivo apresentar como a correntropia pode subs-

tituir o erro médio quadrático no algoritmo de retropropagação do erro para realizar o

treinamento de redes FWNN. Portanto, inicialmente, foi realizada uma comparação entre

o MSE e a correntropia, com o intuito de evidenciar as principais diferenças entre estas

medidas e as vantagens que podem ser proporcionadas pela utilização da correntropia.

Também foi demonstrado que o conceito de similaridade que envolve a medida de

correntropia pode ser estendido para a identificação de sistemas dinâmicos. Deste modo,

quanto maior a similaridade entre a saída do sistema e a saída estimada pelo modelo ob-

tido durante a identificação, maior é o valor da correntropia e, consequentemente, menor

o erro de estimativa do modelo. De acordo com esse princípio, foi apresentado o critério

da maximização da correntropia.

Após ser realizada a descrição da rede FWNN utilizada neste trabalho, foram apre-

sentados detalhes sobre o algoritmo de treinamento aplicado para ajustar os parâmetros

adaptativos desta rede. Assim, o tradicional erro médio quadrático foi substituído por
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uma função custo baseada no MCC e foram apresentadas as novas derivadas utilizadas

pelo algoritmo de retropropagação do erro para efetuar o ajuste dos parâmetros das fun-

ções wavelets e das funções de pertinência da FWNN. Além disso, foi ressaltado que, com

a proposta de modificação da função custo, um novo parâmetro foi inserido no algoritmo

de treinamento, a largura do kernel da correntropia.

De acordo com o já apresentado, o principal objetivo deste trabalho é avaliar a utiliza-

ção da correntropia no treinamento de redes FWNN aplicadas na identificação de sistemas

não lineares sujeitos à ruído e outliers. Portanto, no próximo capítulo, são apresentados os

estudos de caso utilizados com o intuito de realizar essa avaliação, a metodologia adotada

para se obter os modelos FWNN e a análise dos resultados encontrados.



Capítulo 4

Metodologia e Estudos de Caso

Este capítulo tem como objetivo avaliar a utilização da correntropia no treinamento de

redes FWNN. Com esse propósito, estas redes são utilizadas na identificação de sistemas

dinâmicos não lineares em presença de ruído e outliers. Para realizar a análise de desem-

penho do algoritmo de treinamento e dos modelos FWNN obtidos pelo procedimento de

identificação, são utilizados dois estudos de caso.

No primeiro estudo de caso, pretende-se aplicar a arquitetura de identificação em um

problema prático. Deste modo, a rede FWNN é utilizada para identificar um sistema

dinâmico experimental, que consiste em um tanque de múltiplas seções, que tem como

finalidade, realizar o armazenamento de líquidos. Nesse estudo de caso, tem-se como

objetivo, identificar o comportamento do nível do tanque quando a sua bomba de sucção

é submetida a diferentes níveis de tensão. Devido às características dinâmicas desse sis-

tema, são utilizados modelos FWNN de primeira ordem, que possuem, como entradas, as

seguintes informações: o nível do tanque no instante atual, o nível do tanque no instante

anterior e o valor da tensão aplicada à bomba de sucção no instante atual. Os mode-

los FWNN obtidos para o sistema são encontrados a partir da aplicação do algoritmo de

retropropagação do erro, conforme apresentado no Capítulo 3.

No segundo estudo de caso, a arquitetura de identificação é aplicada em um sistema

simulado no ambiente Simulink R© do MATLAB R©. Esse sistema é baseado em um mo-

delo biomecânico encontrado na literatura (Ferrarin e Pedotti, 2000; Gaino et al., 2011),

que relaciona a largura de pulso de um estímulo elétrico aplicado no quadríceps de paci-

entes com algum tipo de limitação em seus membros inferiores e o torque resultante em

torno de seus joelhos. O modelo possui relevância para pesquisas realizadas na área de

estimulação elétrica funcional. Nesse estudo de caso, são utilizados, pelo procedimento

de identificação, modelos FWNN de segunda ordem com o objetivo de representar as

relações dinâmicas existentes entre o sinal de estimulação e o ângulo da junção do joelho.

Na avaliação realizada nesses dois estudos de caso, os dados experimentais utilizados
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pelo procedimento de identificação são contaminados por ruído e diferentes percentuais

de outliers. O algoritmo de retropropagação do erro é então utilizado para ajustar os

parâmetros adaptativos dos modelos FWNN. Após a determinação dos modelos, são ana-

lisados alguns aspectos importantes, tais como: velocidade de convergência, desempenho

dos modelos encontrados e influência da largura do kernel no treinamento da rede. A par-

tir dessas informações, é feita uma comparação entre os treinamentos realizados a partir

da correntropia e do tradicional erro médio quadrático.

4.1 Arquitetura de Identificação Utilizada

A utilização da correntropia como função custo no treinamento de redes FWNN é

avaliada, neste trabalho, a partir da identificação de dois sistemas dinâmicos não linea-

res. Como citado anteriormente, o primeiro deles consiste em um sistema dinâmico real,

representado por um tanque de múltiplas seções, enquanto o segundo, corresponde a um

sistema simulado biomecânico. A Figura 4.1 apresenta o diagrama esquemático da arqui-

tetura de identificação aplicada nestes sistemas.
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Figura 4.1: Diagrama esquemático da arquitetura de identificação utilizada.
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A arquitetura apresentada na Figura 4.1 baseia-se na estrutura de identificação série-

paralelo descrita em Narendra e Parthasarathy (1990), apresentando pequenas adequações

devido às características dos conjuntos de dados experimentais utilizados e ao procedi-

mento de aprendizado adotado para ajustar os parâmetros dos modelos FWNN.

As entradas do modelo FWNN são definidas de acordo com um vetor de regressão,

que é formado por valores passados do sinal de entrada u(k) e valores passados do sinal

de saída do sistema y(k), que, neste caso, encontra-se sujeita à presença de ruído e outliers

d(k) = y(k)+n(k). Na Seção 2.1.1, viu-se que algumas estruturas tradicionais utilizadas

na identificação de sistemas lineares, tais como FIR, ARX, ARMAX, OE e SSIF, podem

ser estendidas através da utilização de funções ou representações não lineares, dando ori-

gem a estruturas de modelagem não lineares. Nelles (2001) afirma que, se redes neurais

do tipo MLP forem utilizadas, estas estruturas podem ser denominadas NNFIR, NNARX,

NNARMAX, NNOE e NNSSIF. Neste trabalho, as entradas dos modelos FWNN são des-

critas de forma semelhante ao vetor de regressão da estrutura neural NNARX, conforme

apresentado na Equação 2.2.

A Figura 4.1 demonstra que os parâmetros do modelo FWNN são ajustados por meio

de um algoritmo de treinamento, que é executado a partir do sinal de erro de estimação

do modelo e(k) = d(k)− ŷ(k). O algoritmo escolhido para realizar essa tarefa é o algo-

ritmo de retropropagação do erro, tendo como função custo o critério da maximização da

correntropia. Ao utilizar esse critério, além do coeficiente de aprendizado η, um novo

parâmetro é incluído no algoritmo de treinamento: a largura do kernel.

O sucesso da aplicação da correntropia depende da escolha adequada da largura de

seu kernel gaussiano. Portanto, esse parâmetro pode influenciar no desempenho, na taxa

de convergência e na robustez do algoritmo de treinamento (Zhao et al., 2011; Liu et al.,

2007). Segundo Zhao et al. (2012), a largura do kernel deve ser definida buscando-se um

equilíbrio entre rejeição de outliers e eficiência na estimação do modelo.

Na literatura são encontradas algumas abordagens que podem ser aplicadas para deter-

minar a largura do kernel da correntropia, por exemplo, a regra de Silverman (Silverman,

1986). Apesar de ser bastante utilizado, esse método não é capaz de fornecer um valor

ótimo para esse parâmetro. Normalmente, ele é utilizado para indicar um valor de refe-

rência para posterior refinamento (Fontes, 2012). Neste trabalho, durante o treinamento

das redes, é adotada uma estratégia adaptativa para determinar a largura do kernel. Essa

estratégia é baseada na Equação 4.1 (Liu e Chen, 2013):

σ(k) =
max|ei(k)|

2
√

2
, i = 1, 2, ..., N (4.1)
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em que σ(k) corresponde ao valor da largura de kernel determinada para a k-ésima época

de treinamento e ei(k) corresponde ao erro de estimativa gerado pelo i-ésimo exemplo

de treinamento apresentado à rede FWNN. A escolha por uma solução adaptativa para a

definição do valor da largura do kernel, deve-se ao fato de que a escolha de um valor fixo

para esse parâmetro que seja eficiente, normalmente, não é uma tarefa simples. Princi-

palmente, quando a correntropia é utilizada em problemas não lineares e na presença de

algumas características estocásticas, como são a identificação de sistemas não lineares e

o procedimento supervisionado de treinamento de uma rede neural.

Em relação ao treinamento das redes FWNN, um ponto importante a ser comentado

é a forma como os seus parâmetros adaptativos são inicializados. Neste trabalho, os

parâmetros das funções wavelets são inicializados com valores aleatórios entre 0 e 1,

obtidos a partir de uma distribuição uniforme. Araújo Júnior (2014) afirma que, embora

essa não seja a forma mais eficiente de inicializar as wavelets, ela é bastante utilizada

devido a sua simplicidade. Para a inicialização dos parâmetros das funções de pertinência,

é utilizada a mesma estratégia adotada por Rodrigues (2006). A ideia básica consiste em

inicializar essas funções de forma que elas sejam igualmente distribuídas e com pelo

menos uma função de pertinência ativa em toda a faixa de operação do sistema dinâmico.

O algoritmo de retropropagação do erro e os modelos FWNN avaliados no presente

trabalho foram implementados na linguagem de programação C++, utilizando o ambiente

de desenvolvimento integrado C++ Builder R© 2007, instalado em um computador pessoal

com o sistema operacional Windows R© 7 de 64 bits.

4.2 Estudo de Caso I: Tanque de Múltiplas Seções

Neste estudo de caso, é realizada a identificação dinâmica de um tanque em acrílico

constituído por múltiplas seções. Esse sistema foi desenvolvido por Fonseca (2012) com

o propósito de ser aplicado na avaliação de técnicas de identificação e controle. Para se ter

uma visão geral do sistema, a Figura 4.2 apresenta a imagem e o diagrama esquemático

da estrutura do tanque de múltiplas seções.

As três seções que compõem o sistema possuem o formato de paralelepípedo. Na

base do tanque encontram-se o orifício de escoamento Os e o sensor de pressão Ps. Esse

sensor fornece um sinal de tensão que é relacionado com a altura da coluna líquida no

interior do tanque. A seção inferior desse sistema possui 10 cm de altura e área de seção

transversal aproximadamente igual a 25 cm2. As seções central e superior apresentam,

respectivamente, áreas de 36 cm2 e 49 cm2. Com estas dimensões, o tanque é capaz de

armazenar um total de 1198 cm3 (1,2 litro).
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(a) Diagrama esquemático do sistema. (b) Imagem real do sistema.

Figura 4.2: Sistema de tanque multisseções.

Para evitar que situações inesperadas durante a etapa de coleta de dados possam cau-

sar o transbordo do tanque, causando danos à estrutura eletrônica de suporte ao sistema,

somente 10 cm da altura da seção superior é efetivamente utilizada. Portanto, o volume

de armazenamento do tanque é reduzido para 1100 cm3 (1,1 litro).

De uma forma geral, esse sistema funciona da seguinte maneira. Uma bomba de

sucção alimentada por tensões que variam entre 0 V e 15 V, com vazão máxima de 100

cm3/s, eleva o líquido depositado no reservatório do sistema por meio de uma mangueira

de borracha até a parte superior do tanque. Em seguida, o líquido escoa no interior das

diferentes seções do tanque até passar pelo seu orifício de saída e retornar ao reservatório.

Entre as não linearidades contidas nesse estudo de caso, a mais evidente decorre da

equação de Bernoulli para escoamento em pequenos orifícios, que estabelece uma relação

não linear entre a vazão de saída do sistema e a altura da coluna líquida no interior do

tanque. A não linearidade torna-se ainda mais acentuada devido à diferença das áreas de

seção transversal dos paralelepípedos que constituem o tanque. Assim, o sistema pode

ser interpretado como um conjunto de três sistemas não lineares distintos, em que cada

seção do tanque possui o seu próprio comportamento dinâmico. Outro ponto importante

a ser comentado, é que as transições abruptas existentes entre cada uma das seções do

tanque são responsáveis pela presença de regiões não diferenciáveis no comportamento

do sistema (Araújo Júnior, 2014; Linhares et al., 2015).
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Na Seção 2.1, foi visto que a primeira etapa do procedimento de identificação corres-

ponde à coleta de dados. Nessa etapa da identificação, o que se pretende é obter amostras

experimentais capazes de descrever o comportamento dinâmico do sistema dentro de toda

sua faixa de operação. Para a realização dessa tarefa, foi utilizada uma placa de aquisição

de dados da National InstrumentsTM com o objetivo de estabelecer um meio de comu-

nicação entre o tanque e um computador pessoal. Em seguida, foi aplicado um sinal de

excitação do tipo PRS para variar a tensão de alimentação da bomba de sucção do sistema.

Deste modo, utilizando um período de amostragem igual a 0,5 s, foram coletados pares

entrada-saída formados, respectivamente, pelo nível de tensão aplicado à bomba, u(k) e

pelo nível da coluna líquida no interior do tanque de múltiplas seções, y(k).

Após excitar o sistema com o sinal PRS, aproximadamente, 80% dos dados coletados

foram utilizados para formar o conjunto de treinamento e 20% para compor o conjunto

de dados de validação. Esses conjuntos são aplicados, respectivamente, para realizar o

treinamento e validação dos modelos FWNN. As Figuras 4.3 e 4.4 apresentam os sinais

de saídas desejadas contidas nos conjuntos de dados de treinamento e validação, respec-

tivamente.
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Figura 4.3: Saída de treinamento do sistema - Sem ruído e outliers.



CAPÍTULO 4. METODOLOGIA E ESTUDOS DE CASO 56

0 100 200 300 400 500 600 700
0

5

10

15

20

25

30

amostras

ní
ve

l d
o 

ta
nq

ue
 (

cm
)

Figura 4.4: Saída de validação do sistema - Sem ruído e outliers.

Devido ao propósito deste trabalho, tanto o conjunto de treinamento como o conjunto

de validação foram contaminados por ruído branco gaussiano e diferentes percentuais de

outliers (1% e 3%). As Figuras 4.5 e 4.6 apresentam, respectivamente, os sinais de saídas

desejadas contidas nos conjuntos de dados de treinamento e validação, considerando a

presença de ruído e 1% de outliers. Esses dados são comparados com os dados originais

coletados do sistema, já apresentados nas Figuras 4.3 e 4.4.
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Figura 4.5: Saída de treinamento do sistema - Com ruído e 1% de outliers.
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Figura 4.6: Saída de validação do sistema - Com ruído e 1% de outliers.

As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam, respectivamente, os sinais de saídas desejadas conti-

das nos conjuntos de dados de treinamento e validação, considerando a presença de ruído

e 3% de outliers. Alguns outliers presentes nesses conjuntos de treinamento e validação

são facilmente detectados, pois eles representam medições de nível fora das dimensões

estruturais do tanque.
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Figura 4.7: Saída de treinamento do sistema - Com ruído e 3% de outliers.

Nos dados de treinamento, por exemplo, próximo da amostra 1650, o valor do nível

é superior a 35 cm, o que não seria possível, uma vez que o nível máximo do tanque de
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múltiplas seções corresponde a 32 cm. Apesar disso, com o objetivo de avaliar a utilização

da correntropia como função custo, essa informação não será levada em consideração pelo

algoritmo de treinamento.
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Figura 4.8: Saída de validação do sistema - Com ruído e 3% de outliers.

Os percentuais de outliers inseridos nos conjuntos dados de treinamento (1% e 3%),

apesar de aparentarem ser pequenos, são considerados adequados para este estudo de caso.

Eles conseguem simular, por exemplo, a presença de ruídos impulsivos no sistema e o mal

funcionamento esporádico de um sensor, ou de algum outro equipamento envolvido com

a medição e transmissão de informações em um sistema real. Além dos casos citados, a

contaminação percentual de 1% também pode representar o resultado final da aplicação

de algum procedimento de detecção e remoção de outliers. Mesmo com a realização

desse tipo de procedimento, normalmente, alguns outliers não são detectados e, portanto,

permanecem presentes nos dados experimentais.

As entradas das redes FWNN utilizadas foram definidas de acordo com o vetor de

regressão do modelo NNARX, conforme apresentado na Figura 4.9. Assim como em

Araújo Júnior (2014), foram aplicados modelos FWNN de primeira ordem para identificar

o tanque de múltiplas seções, considerando α= β= 1 e d = 0. Assim, os modelos obtidos

estimam o valor de y(k), nível da coluna líquida no interior do tanque, a partir das entradas

y(k−1) e u(k−1).

De acordo com a estrutura apresentada na Figura 4.9, os dados presentes nos conjuntos

de treinamento e validação foram organizados com o objetivo de fazer com que as entradas

dos exemplos de treinamento e validação correspondam ao vetor de regressão de entrada
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dos modelos FWNN. Outro ponto importante a ser destacado, é que tanto as entradas

como as saídas desejadas dos exemplos de treinamento e validação foram normalizados

entre 0 e 1, com o objetivo de evitar problemas numéricos durante a etapa de ajuste dos

parâmetros dos modelos FWNN.

y(k )

y(k -2)

u(k - d - )

u(k - d -2)

y(k -   )α

u(k - d - )β

.

.

.
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Figura 4.9: Estrutura do modelo FWNN utilizando a estrutura NNARX.

As redes FWNN utilizadas na identificação do tanque de múltiplas seções possuem

algumas características que ainda não foram mencionadas. Para cada uma de suas en-

tradas são utilizadas três funções de pertinência do tipo bell-shaped. Como os modelos

FWNN apresentam como entradas os sinais de u(k−1) e y(k−1), duas entradas, então,

é possível obter o total de parâmetros ajustáveis desses modelos a partir da Equação 4.2:

Np = Nin N f p Np f p +Nr Nin Npw (4.2)

em que, no primeiro termo, Nin é o número de entradas da rede, N f p o número de funções

de pertinência por entrada da rede e Np f p é o número de parâmetros de cada função de

pertinência. No segundo termo da equação, Nr corresponde ao número de regras fuzzy da

rede e Npw a quantidade de parâmetros das funções wavelets. Dessa forma, cada um dos

modelos FWNN utilizados, neste estudo de caso, possuem 54 parâmetros adaptativos a

serem ajustados pelo algoritmo de treinamento.

Após a coleta de dados experimentais, a seleção da estrutura de modelagem e o ade-

quado ajuste dos conjuntos de treinamento e validação, as próximas etapas da identifi-

cação do tanque de múltiplas seções consistem na estimação e validação dos modelos

FWNN. As próximas seções apresentam os resultados relativos a essas etapas.
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4.2.1 Resultados - Presença de ruído e 1% de outliers

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na identificação do tanque de múl-

tiplas seções, quando os dados de treinamento e validação utilizados no procedimento

estão sujeitos à presença de ruído e 1% destes dados correspondem a outliers. Logo,

durante os treinamentos das redes FWNN, foram utilizados os dados anteriormente apre-

sentados nas Figuras 4.5 e 4.6.

Antes de iniciar a apresentação dos resultados, alguns pontos precisam ser estabele-

cidos. Daqui em diante, serão adotadas as notações FWNN-MSE e FWNN-MCC para

denominar, respectivamente, os modelos obtidos a partir da utilização do erro médio qua-

drático e da correntropia como função custo do algoritmo de retropropagação do erro.

Para cada combinação de algoritmo, função custo e largura de kernel foram efetuadas

15 execuções do algoritmo de treinamento. Isto foi realizado com o objetivo de se obter

o melhor modelo para cada uma das combinações e permitir calcular algumas caracterís-

ticas estatísticas, tais como a média e a variância do desempenho dos modelos. Foram

analisados três diferentes valores de largura de kernel: 10, 0,1 e 0,01. Esses valores, re-

presentam, respectivamente, larguras de kernel elevada, média e baixa para este estudo de

caso. Também foi avaliado o ajuste adaptativo do kernel proposto por Liu e Chen (2013),

o qual foi utilizado neste trabalho devido a sua simplicidade de aplicação e a importância

do ajuste deste parâmetro.

A Figura 4.10 apresenta as respostas dos melhores modelos FWNN obtidos a partir

do conjunto de dados de treinamento contendo ruído e 1% de outliers.
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Figura 4.10: Validação dos modelos FWNN-MSE e FWNN-MCC (kernel adaptativo) do
tanque de múltiplas seções - Resultado de treinamento com ruído e 1% de outliers.
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Na Figura 4.10, as respostas dos modelos FWNN-MSE e FWNN-MCC são compa-

radas com a saída desejada do sistema sem a presença de ruído e outliers. É importante

ressaltar que durante o treinamento foram utilizados dados contaminados e, mesmo sob

essas condições, pretende-se que, a partir da utilização da função custo da correntropia,

seja possível obter modelos capazes de representar satisfatoriamente a dinâmica do tanque

de múltiplas seções quando este se encontrar em condições normais de operação.

O melhor modelo FWNN-MCC, cuja resposta é apresentada na Figura 4.10, foi obtido

a partir da utilização da estratégia do kernel adaptativo. Analisando essa figura, nota-se

que esse modelo apresenta melhor desempenho que o modelo FWNN encontrado a partir

da utilização do erro médio quadrático como função custo do algoritmo de retropropaga-

ção do erro. Na Figura 4.10, pode-se observar que o melhor dos modelos FWNN-MSE

encontrados apresenta, em alguns pontos, comportamento similar ao dos outliers.

A variação da largura do kernel adaptativo durante a execução do algoritmo de retro-

propagação do erro é ilustrada na Figura 4.11. Esse parâmetro é inicializado com valor

unitário e, logo nas primeiras épocas de treinamento, apresenta um aumento em seu valor.

Em seguida, a largura do kernel diminui até estabilizar-se em um valor próximo a 0,25.

A curva apresentada na Figura 4.11 corresponde ao comportamento da largura do kernel

para a obtenção do melhor modelo FWNN-MCC.
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Figura 4.11: Variação da largura de kernel adaptativo - Tanque de múltiplas seções -
Resultado de treinamento com ruído e 1% de outliers.
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No ajuste dos parâmetros dos modelos FWNN, realizado pelo algoritmo de retropro-

pagação do erro, verificou-se, empiricamente, que os melhores resultados foram obtidos

ao se definir o coeficiente de aprendizado η com o valor igual a 0,001. Apesar de nor-

malmente, as curvas de aprendizado praticamente se estabilizarem por volta da centé-

sima época de treinamento, alguns bons resultados foram encontrados com a execução de

aproximadamente 350 épocas. Por essa razão, definiu-se este último valor como sendo a

quantidade máxima de épocas executadas pelo algoritmo de treinamento.

A Figura 4.12 ilustra as curvas de aprendizado de todas as configurações de modelo

avaliadas neste estudo de caso. Na figura é apresentada a evolução do erro médio qua-

drático à medida que as épocas vão sendo executadas pelo algoritmo de treinamento. Os

valores de MSE apresentados, foram calculados a partir dos dados de treinamento em

presença de ruído e 1% de outliers.
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Figura 4.12: Curvas de aprendizado dos modelos FWNN - Tanque de múltiplas seções -
Resultado de treinamento com ruído e 1% de outliers.

Na Figura 4.12, nota-se que o algoritmo de treinamento apresentou maior taxa de con-

vergência quando o MSE foi adotado como função custo. Para os modelos FWNN-MCC

obtidos a partir da utilização de valores fixos de largura de kernel (σ = 0,01, σ = 0,1 e

σ = 10), a Figura 4.12 indica que uma maior taxa de convergência foi atingida quando a

largura de kernel foi mantida fixa em um valor igual a 10. Neste caso, a convergência é

bastante próxima da convergência alcançada para a obtenção do modelo FWNN-MSE.

Apesar das melhores taxas de convergência terem sido obtidas a partir da utilização

do erro médio quadrático como função custo do algoritmo de treinamento e quando a
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largura de kernel foi mantida fixa em um valor relativamente alto (σ = 10), o modelo

de melhor desempenho foi encontrado utilizando a estratégia do kernel adaptativo. Ao

analisar a Figura 4.12, observa-se que, em detrimento dessa melhora de desempenho,

ocorreu uma redução na taxa de convergência quando comparado com a utilização do

erro médio quadrático como função custo.

A Tabela 4.1 realiza um comparativo de desempenho entre os modelos FWNN encon-

trados quando os dados experimentais utilizados na identificação do tanque de múltiplas

seções estão sujeitos a presença de ruído e 1% de outliers. São apresentados para cada

configuração de modelo, a média do MSE de validação, a variância do MSE de validação

e o melhor MSE encontrados em 15 execuções do algoritmo de treinamento.

Tabela 4.1: Comparação de desempenho dos modelos - Tanque de múltiplas seções -
Resultado de treinamento com ruído e 1% de outliers.

Modelo e

Treinamento

Largura Média do MSE Variância do MSE Melhor MSE

de kernel de Validação de Validação de Validação

FWNN-MSE – 1,223 ×10−3 2,671×10−7 9,895 ×10−4

FWNN-MCC 0,01 7,601 ×10−2 2,678 ×10−4 2,774 ×10−2

FWNN-MCC 0,1 9,304 ×10−3 1,956 ×10−5 3,069 ×10−3

FWNN-MCC 10 2,030 ×10−3 1,165 ×10−5 1,023 ×10−3

FWNN-MCC Adaptativa 5,807×10−4 2,030 ×10−6 4,265×10−4

De acordo com a Tabela 4.1, os modelos obtidos a partir da largura fixa de kernel

igual a 0,01 não apresentaram bom desempenho. O modelo de melhor desempenho cor-

responde ao modelo FWNN-MCC com largura de kernel adaptativa. Isto pode ser notado

tanto pela sua média de MSE de validação quanto pelo melhor MSE de validação. O me-

lhor modelo FWNN-MCC com largura fixa de kernel igual a 10 apresenta desempenho

bem próximo ao do melhor modelo FWNN-MSE encontrado.

4.2.2 Resultados - Presença de ruído e 3% de outliers

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na identificação do tanque de múl-

tiplas seções quando os dados de treinamento e validação estão sujeitos à presença de

ruído e 3% de outliers. Assim, durante a execução dos treinamentos das redes FWNN,

são utilizados os conjuntos de dados apresentados nas Figuras 4.7 e 4.8.

A metodologia utilizada para a obtenção dos resultados aqui apresentados é idêntica
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a utilizada na seção anterior. Para cada combinação de algoritmo, função custo e largura

de kernel foram efetuadas 15 execuções do algoritmo de treinamento. Três diferentes

valores de largura de kernel (10, 0,1 e 0,01) foram avaliados, além do ajuste adaptativo

da largura de kernel. O valor atribuído ao coeficiente de aprendizado η do algoritmo

de retropropagação do erro foi igual a 0,001 e o número de épocas de treinamento foi

estabelecido em 350 épocas.

A Figura 4.13 apresenta as respostas dos melhores modelos FWNN obtidos a partir

do conjunto de dados de treinamento contendo ruído e 3% de outliers. Comparando-se

os modelos FWNN-MSE e FWNN-MCC, observa-se que este último apresentou melhor

desempenho. Apesar de existir uma porcentagem maior de outliers nos conjuntos de da-

dos de treinamento e validação, isto não proporcionou um efeito prejudicial significativo

para o modelo FWNN-MCC. Esse modelo foi encontrado pelo algoritmo de retropropa-

gação do erro, utilizando largura de kernel adaptativa e com função custo definida pela

maximização da correntropia.
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Figura 4.13: Validação dos modelos FWNN-MSE e FWNN-MCC (kernel adaptativo) do
tanque de múltiplas seções - Resultado de treinamento com ruído e 3% de outliers.

A variação da largura de kernel adaptativo durante a execução do algoritmo de trei-

namento é ilustrada na Figura 4.14. A largura de kernel da correntropia é mais uma vez

inicializada com o valor unitário, apresentando um acréscimo em seu valor durante as

primeiras épocas do algoritmo de treinamento. Em seguida o valor deste parâmetro passa

a oscilar, mas com uma tendência de redução, até estabilizar-se em um valor próximo

a 0,25. A curva apresentada na Figura 4.14 corresponde ao ajuste realizado na largura
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de kernel em cada época do algoritmo de treinamento para se obter o melhor modelo

FWNN-MCC, cuja resposta foi apresentada na Figura 4.13.
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Figura 4.14: Variação da largura de kernel adaptativo - Tanque de múltiplas seções -
Resultado de treinamento com ruído e 3% de outliers.

As curvas de aprendizado de todas as configurações de modelo avaliadas neste estudo

de caso são ilustradas na Figura 4.15.
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Figura 4.15: Curvas de aprendizado dos modelos FWNN - Tanque de múltiplas seções -
Resultado de treinamento com ruído e 3% de outliers.

Na Figura 4.15 é demonstrada a evolução do erro médio quadrático à medida que as
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épocas vão sendo executadas pelo algoritmo de treinamento. Os valores de MSE foram

calculados a partir dos dados de treinamento em presença de ruído e 3% de outliers.

Devido à escala utilizada nesta figura, algumas curvas são sobrepostas. Para facilitar a

análise em relação às curvas de aprendizado, apenas uma parte da Figura 4.15 é ampliada

e apresentada em destaque na Figura 4.16.
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Figura 4.16: Curvas de aprendizado ampliadas dos modelos FWNN - Tanque de múltiplas
seções - Resultado de treinamento com ruído e 3% de outliers.

A Figura 4.16 demonstra que para os valores fixos de largura de kernel (σ = 0,01,

(σ = 0.1 e σ = 10), as taxas de convergência para a obtenção de modelos FWNN-MCC

são bastante próximas. Entretanto, quando o valor de σ é fixo em 10, a curva de treina-

mento aproxima-se mais à curva de treinamento do modelo FWNN-MSE. Como pode ser

notado, a curva de treinamento quando σ = 10 atinge valores menores de MSE do que as

curvas geradas pelos demais valores fixos de largura de kernel.

Em relação à curva de treinamento do modelo encontrado a partir da utilização da

largura de kernel adaptativa, pode-se observar que, devido à inicialização aleatória dos

parâmetros da rede, o valor inicial do erro médio quadrático é mais elevado do que para

as outras configurações de modelos. Apesar disto, a curva de treinamento do modelo

FWNN-MCC com largura de kernel adaptativa inicia-se com um rápido decaimento e,

logo em seguida, começa a oscilar até que, por volta da centésima época, seu comporta-

mento torne-se praticamente estável.
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A Tabela 4.2 apresenta um comparativo de desempenho entre os modelos FWNN

encontrados quando os dados experimentais aplicados na identificação do tanque de múl-

tiplas seções estão sujeitos a presença de ruído e 3% de outliers. Novamente, são apre-

sentados para cada configuração de modelo, a média do MSE de validação, a variância

do MSE de validação e o melhor MSE encontrados em 15 execuções do algoritmo de

retropropagação do erro.

Tabela 4.2: Comparação de desempenho dos modelos - Tanque de múltiplas seções -
Resultado de treinamento com ruído e 3% de outliers.

Modelo e

Treinamento

Largura Média do MSE Variância do MSE Melhor MSE

de kernel de Validação de Validação de Validação

FWNN-MSE – 2,001 ×10−3 1,719×10−7 1,386 ×10−3

FWNN-MCC 0,01 5,399 ×10−2 1,171 ×10−4 2,971 ×10−2

FWNN-MCC 0,1 5,873 ×10−3 3,842 ×10−5 3,899 ×10−3

FWNN-MCC 10 3,125 ×10−3 1,613 ×10−6 2,426 ×10−3

FWNN-MCC Adaptativo 6,663×10−4 7,157 ×10−6 5,489×10−4

De acordo com a Tabela 4.1, os modelos obtidos a partir da largura fixa de kernel igual

a 0,01 não apresentaram bom desempenho. Novamente, o modelo de melhor desempenho

corresponde ao modelo FWNN-MCC com largura de kernel adaptativa. Isto pode ser

notado tanto pela sua média de MSE de validação quanto pelo melhor MSE de validação.

O modelo FWNN-MSE possui desempenho pouco melhor que o desempenho apresentado

pelo modelo FWNN-MCC encontrado por meio da utilização da largura fixa de kernel

igual a 10.

4.2.3 Resumo dos Resultados do Estudo de Caso I

Nas seções anteriores foram apresentados os resultados obtidos na identificação do

tanque de múltiplas seções, considerando a presença de ruído e outliers. Viu-se que os

melhores modelos obtidos sob essas condições, seja para 1% ou para 3% de contami-

nação, foram determinados a partir da utilização da correntropia como função custo do

algoritmo de retropropagação do erro. Neste caso, os modelos FWNN-MCC de melhor

desempenho foram encontrados com o auxílio do ajuste adaptativo da largura de kernel

da correntropia durante a execução do treinamento da rede FWNN.

Até o momento, foram realizadas comparações somente entre os modelos encontrados

a partir dos dados com ruído e outliers. Outra avaliação interessante consiste em compa-
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rar o desempenho destes modelos em relação a um modelo FWNN determinado a partir

dos dados não contaminados (ver Figuras 4.3 e 4.4) e com a utilização do tradicional erro

médio quadrático. As Figuras 4.17 e 4.18 comparam o melhor modelo FWNN-MSE ob-

tido a partir de dados livres de ruído e outliers com os modelos FWNN-MCC na presença

de 1% e 3% de outliers.
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Figura 4.17: Comparação entre modelos FWNN-MCC (kernel adaptativo) obtido de da-
dos com ruído e 1% de outliers e FWNN-MSE livre de ruído e outliers.
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Figura 4.18: Comparação entre modelos FWNN-MCC (kernel adaptativo) obtido de da-
dos com ruído e 3% de outliers e FWNN-MSE livre de ruído e outliers.
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De acordo com as Figuras 4.17 e 4.18, pode-se notar que os modelos FWNN-MCC

apresentaram desempenho bastante semelhante ao desempenho do modelo FWNN-MSE

determinado a partir de dados livres de ruído e outliers. Esse fato, em conjunto com os

outros resultados apresentados, demonstra que, para este estudo de caso, a utilização da

correntropia no algoritmo de retropropagação do erro tornou o algoritmo mais robusto à

presença de outliers.

A Tabela 4.3 apresenta um quadro resumo do desempenho de todas as configurações

de modelos FWNN encontrados na identificação do tanque de múltiplas seções. Na tabela

estão contidas todas as informações das Tabelas 4.1 e 4.2, além da inclusão de valores

relativos ao desempenho do modelo FWNN-MSE obtido a partir de conjuntos de dados

livres da presença de ruído e outliers.

Tabela 4.3: Comparação de resultados entre os modelos FWNN.

Modelo e

Treinamento

Ruído e Largura Média do MSE Variância do MSE Melhor MSE

Outliers de kernel de Validação de Validação de Validação

FWNN-MSE 1% – 1,223 ×10−3 2,671×10−7 9,895 ×10−4

FWNN-MCC 1% 0,01 7,601 ×10−2 2,678 ×10−4 2,774 ×10−2

FWNN-MCC 1% 0,1 9,304 ×10−3 1,956 ×10−5 3,069 ×10−3

FWNN-MCC 1% 10 2,030 ×10−3 1,165 ×10−5 1,023 ×10−3

FWNN-MCC 1% Adaptativo 5,807×10−4 2,030 ×10−6 4,265×10−4

FWNN-MSE 3% – 2,001 ×10−3 1,719×10−7 1,386 ×10−3

FWNN-MCC 3% 0,01 5,399 ×10−2 1,171 ×10−4 2,971 ×10−2

FWNN-MCC 3% 0,1 5,873 ×10−3 3,842 ×10−5 3,899 ×10−3

FWNN-MCC 3% 10 3,125 ×10−3 1,613 ×10−6 2,426 ×10−3

FWNN-MCC 3% Adaptativo 6,663×10−4 7,157 ×10−6 5,489×10−4

FWNN-MSE – – 3,509×10−4 2,250×10−8 2,094×10−4

Analisando-se a Tabela 4.3, pode-se observar que ocorreu uma queda de desempenho

quando os modelos foram obtidos a partir de um conjunto de dados composto por 3%

de suas amostras contaminadas por ruído e outliers. Numericamente, também é possí-

vel realizar a comparação do melhor modelo FWNN-MCC com o modelo FWNN-MSE

encontrado de dados livres de ruído e outliers. O modelo FWNN-MCC apresenta desem-

penho próximo ao do modelo FWNN-MSE.
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4.3 Estudo de Caso II: Sistema Biomecânico

O modelo de articulação do joelho humano proposto por Ferrarin e Pedotti (2000) é

adotado como o segundo estudo de caso deste trabalho com o objetivo de analisar a apli-

cação de redes FWNN na identificação de sistemas dinâmicos, considerando a utilização

da medida de correntropia como função custo de seu algoritmo de treinamento. Esse mo-

delo descreve o relacionamento dinâmico entre a largura de pulso do sinal de estimulação

elétrica aplicado ao quadríceps de um paciente paraplégico e o torque muscular resultante

em torno da articulação de seu joelho.

No modelo proposto por Ferrarin e Pedotti (2000), considera-se que o membro in-

ferior humano corresponde a uma cadeia cinemática aberta composta de dois segmentos

rígidos: a coxa e o complexo perna-pé, conforme mostrado na Figura 4.19. O princí-

pio de funcionamento deste sistema é bastante simples. Um estímulo elétrico funcional

é aplicado ao músculo quadríceps do paciente por meio de eletrodos, com o objetivo de

contrair esse músculo e posicionar a perna do paciente em um valor de ângulo desejado,

seguindo as especificações de seu tratamento (Gaino et al., 2011).

Estímulo

Elétrico

Figura 4.19: Representação esquemática do membro inferior humano.

A Figura 4.19 apresenta a descrição de algumas variáveis do sistema, como o ângulo

da articulação do joelho (ângulo entre a perna e a coxa no plano sagital), o ângulo da perna

(ângulo entre a perna e o eixo vertical no plano sagital) e o torque ativo produzido pela

estimulação elétrica. Estas variáveis são denotadas, respectivamente, por θ, θv e Ma. Para

o propósito deste trabalho, o principal interesse consiste em identificar a relação dinâmica

entre o sinal de estimulação elétrica e o ângulo da perna.
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No modelo proposto por Ferrarin e Pedotti (2000), são realizadas algumas simplifi-

cações. Os movimentos da articulação do tornozelo não são considerados, uma vez que

uma restrição mecânica nesta articulação muitas vezes é necessária para que o paciente

possa restaurar seus movimentos de forma gradativa. Essa simplificação reduz o número

de graus de liberdade de todo o sistema, além de evitar modificações nas características

passivas do joelho devido aos movimentos do tornozelo. Como pode ser visualizado na

Figura 4.19, a coxa do paciente é mantida em estado estacionário, fixa em uma mesa de

suporte. Portanto, somente os movimentos do joelho de flexão e extensão são considera-

dos pelo modelo biomecânico utilizado neste estudo de caso.

De acordo com o apresentado em Teixeira et al. (2006) e Gaino (2009), a representa-

ção em espaço de estados do modelo proposto por Ferrarin e Pedotti (2000) é não linear.

As equações que descrevem o movimento da articulação do joelho humano, devido à

aplicação de estímulos elétricos, podem ser representadas pela expressão:
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em que x1 = ∆θv = θv − θv0, x2 = ẋ1, x3 = ∆Ma = Ma −Ma0. O ponto de operação do

sistema é dado por
(
θv, θ̇v,Ma

)
− (θv0,0,Ma0). A função f̃21 (x1) representa uma não

linearidade do sistema, sendo definida pela Equação 4.4:

f̃21 (x1) =
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[
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π
2)
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π

2
−ω

)
+Ma0

]

(4.4)

Os valores de PN e Ma0, presentes no modelo em espaço de estados e na componente

não linear f̃21, são calculados a partir das Equações 4.5 e 4.6, respectivamente.

PN = P− Ma0

G
(4.5)

Ma0 = mglsen(θv0)+λe−E(θv0+
π
2)
(

θv0 +
π

2
−ω

)
(4.6)
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No trabalho de Ferrarin e Pedotti (2000), os parâmetros G e τ da função de transferên-

cia que relaciona a largura de pulso P e o torque produzido Ma foram identificados. Desta

maneira, a Equação 4.5 define a nova entrada PN do modelo.

As equações que descrevem o comportamento dinâmico da articulação do joelho hu-

mano apresentam em suas definições parâmetros antropométricos relativos a um determi-

nado paciente em tratamento. Estes parâmetros são listados a seguir:

• J: momento inercial do complexo perna-pé;

• m: massa do complexo perna-pé;

• l: distância entre o joelho e o centro da massa do complexo perna-pé;

• B: coeficiente de atrito viscoso;

• λ e E: coeficientes do termo exponencial;

• ω: ângulo elástico de repouso do joelho.

A Tabela 4.4 apresenta os valores dos parâmetros antropométricos de um paciente

paraplégico obtidos do trabalho de Ferrarin e Pedotti (2000). No presente trabalho, estes

são os valores utilizados nas simulações do modelo da articulação do joelho humano.

Tabela 4.4: Medidas antropométricas de um paciente paraplégico.

Medida Valor Unidade

J 0,362 Kgm2

m 4,37 Kg

l 23,8 cm

B 0,27 Nms/rad

λ 41,208 Nm/rad

E 2,024 rad−1

ω 2,918 rad

τ 0,951 s

G 42500 N ·m/s
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A representação do modelo em espaço de estados da articulação do joelho humano

foi implementada e simulada computacionalmente utilizando o Simulink R©, ambiente

de simulação integrado ao MATLAB R©. Para a realização das simulações do sistema

deste estudo de caso, os valores de θv0, θ̇v0 e Ma0 foram definidos como sendo iguais

a 30o (π/6 rad), 0,0 rad/s2 e 4,6068 Nm, respectivamente.

Com o objetivo de realizar a coleta de parte dos dados necessários para dar início à

etapa de ajuste dos parâmetros dos modelos FWNN, foi aplicado um sinal de excitação do

tipo PRS para variar a largura de pulso do estímulo elétrico aplicado ao paciente. Assim,

utilizando um período de amostragem igual a 0,1 s, foram coletados pares entrada-saída

formados, respectivamente, pela largura de pulso do estímulo elétrico, P(k), e pelo ângulo

em que se encontra posicionada a perna do paciente, θv(k). A partir deste procedimento,

foram coletados 3000 exemplos experimentais com o objetivo de compor o conjunto de

treinamento das redes FWNN.

Para obter os dados utilizados na validação dos modelos FWNN, foi aplicado na en-

trada do sistema simulado um sinal formado por uma sequência de seis sinais do tipo

degrau. A partir deste procedimento, foram coletados os 550 exemplos experimentais

que compõe o conjunto da dados de validação das redes FWNN. As Figuras 4.20 e 4.21

apresentam os sinais de saídas desejadas contidas nos conjuntos de dados de treinamento

e validação, respectivamente.
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Figura 4.20: Saída desejada de treinamento - Sistema biomecânico - Sem ruído e outliers.
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Figura 4.21: Saída desejada de validação - Sistema biomecânico - Sem ruído e outliers.

Os dados originalmente obtidos do sistema simulado foram modificados para atender

ao propósito deste trabalho. Desta forma, tanto o conjunto de dados de treinamento como

o conjunto de dados de validação foram corrompidos por ruído branco gaussiano e 3%

de outliers. As Figuras 4.22 e 4.23 apresentam, respectivamente, os sinais de saídas

desejadas contidas nos conjuntos de dados de treinamento e validação, considerando a

presença de ruído e 3% de outliers.
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Figura 4.22: Saída desejada de treinamento - Sistema biomecânico - Com ruído e 3% de
outliers.



CAPÍTULO 4. METODOLOGIA E ESTUDOS DE CASO 75

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

0.6

0.8

1

1.2

1.4

amostras

ân
gu

lo
 d

a 
pe

rn
a 

(r
ad

)

 

 

ruído + 3% outliers

validação original

Figura 4.23: Saída desejada de validação - Sistema biomecânico - Com ruído e 3% de
outliers.

As entradas das redes FWNN utilizadas neste estudo de caso foram definidas de

acordo com o vetor de regressão do modelo NNARX (Figura 4.9). Para a identificação do

modelo de articulação do joelho humano, foram utilizados modelos FWNN de primeira

ordem (α = β = 1 e d = 0). Deste modo, os modelos estimam o valor da saída do sistema

y(k), ângulo de posicionamento da perna do paciente, a partir de suas entradas y(k−1) e

u(k−1), conforme apresentado pela Figura 4.24.

Figura 4.24: Estrutura do modelo FWNN aplicado na identificação.

De acordo com a estrutura apresentada na Figura 4.24, os dados presentes nos con-

juntos de treinamento e validação foram organizados com o objetivo de fazer com que

as entradas dos exemplos de treinamento e validação correspondam ao vetor de regressão

de entrada dos modelos FWNN. Outro ponto importante a ser comentado, é que tanto

as entradas como as saídas desejadas dos exemplos de treinamento e validação foram

normalizados entre 0 e 1.
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Em relação às redes FWNN utilizadas na identificação do modelo da articulação do

joelho humano, para cada uma de suas entradas foram utilizadas três funções de perti-

nência do tipo bell-shaped. Como a estrutura de modelagem utilizada neste estudo de

caso é semelhante à utilizada para identificar a dinâmica do tanque de múltiplas seções, o

número de parâmetros ajustáveis destas duas estruturas é idêntico e igual a 54.

Após a coleta de dados experimentais, a seleção da estrutura de modelagem e o ade-

quado ajuste dos conjuntos de treinamento e validação, as próximas etapas do procedi-

mento de identificação do modelo da articulação do joelho humano consistem na estima-

ção e validação dos modelos FWNN. A próxima seção apresenta os resultados relativos

a essas etapas, considerando que os conjuntos de dados utilizados pelo procedimento de

treinamento das redes FWNN encontra-se sujeito à presença de ruído e 3% de outliers.

Diferentemente do primeiro estudo de caso avaliado neste trabalho, os conjuntos de

dados utilizados na identificação do modelo da articulação do joelho humano são conta-

minados por um único percentual de outliers. A partir dos resultados obtidos na identi-

ficação do tanque de múltiplas seções, pôde-se observar que para avaliar a utilização da

medida de correntropia como função custo do algoritmo de retropropagação do erro no

treinamento de FWNNs, a contaminação dos dados com 3% de outliers é mais relevante

do que a contaminação com 1% de outliers. Isto pode ser justificado pelo a fato de que os

modelos FWNN-MCC obtidos no estudo de caso anterior (Tabela 4.3) apresentaram pior

desempenho quando os dados de treinamento da FWNN continham 3% de outliers.

4.3.1 Resultados - Presença de ruído e 3% de outliers

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na identificação do modelo de ar-

ticulação do joelho humano, quando os dados de treinamento e validação utilizados neste

procedimento estão sujeitos à presença de ruído e 3% de outliers. Portanto, durante a

etapa de ajuste dos parâmetros dos modelos FWNN-MSE e FWNN-MCC, foram utiliza-

dos os conjuntos de dados anteriormente apresentados nas Figuras 4.22 e 4.23.

Assim como realizado no primeiro estudo de caso, para cada combinação de algo-

ritmo, função custo e largura de kernel foram efetuadas 15 execuções do algoritmo de

treinamento. Isto justifica-se pela presença de alguns aspectos estocásticos na execução

do algoritmo de retropropagação do erro para o treinamento de redes FWNN, tais como:

inicialização aleatória dos parâmetros das funções wavelets e embaralhamento dos dados

experimentais em cada época de treinamento. Portanto, nestas condições, cada execução

do algoritmo de retropropagação do erro resulta em um modelo FWNN diferente.

Para a execução do algoritmo de treinamento dos modelos FWNN, foi atribuído ao
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coeficiente de aprendizado η o valor igual a 0,001 e o número de épocas de treinamento

foi definido como sendo igual a 300. Estes valores foram obtidos a partir de procedimento

empírico semelhante ao realizado no primeiro estudo de caso. Após as execuções do

algoritmo de treinamento, com o intuito de comparar o desempenho de cada combinação

de algoritmo, função custo e largura de kernel, foram analisados o desempenho do melhor

modelo obtido de cada uma destas combinações e alguns valores estatísticos, tais como a

média e a variância do desempenho dos modelos FWNN encontrados.

A Figura 4.25 apresenta as respostas dos melhores modelos FWNN obtidos a partir do

conjunto de dados de treinamento contendo ruído e 3% de outliers. Analisando-se essa

figura, pode-se notar que o modelo FWNN-MCC, obtido por meio da utilização da largura

de kernel adaptativa, apresentou o melhor desempenho. Apesar de no primeiro, segundo

e quarto degraus o modelo FWNN-MSE possuir, em geral, resposta mais próxima do

sinal de validação do que a fornecida pelo modelo FWNN-MCC, este último possui um

comportamento mais suave, sem a sensível presença dos picos esporádicos apresentados

pela resposta do modelo FWNN-MSE.
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Figura 4.25: Validação dos modelos FWNN-MSE e FWNN-MCC (kernel adaptativo) do
modelo biomecânico - Resultado de treinamento com ruído e 3% de outliers.

A variação da largura de kernel adaptativa durante a realização do treinamento é ilus-

trada na Figura 4.26. A largura de kernel é inicializada com o valor unitário e, durante as

primeiras épocas do treinamento, apresenta uma acentuada oscilação. Em seguida, o valor

deste parâmetro é reduzido e mantêm-se oscilando em um valor próximo de 0,1. A curva

apresentada na Figura 4.26 corresponde ao ajuste realizado na largura de kernel para se

obter o melhor modelo FWNN-MCC, cuja resposta foi apresentada na Figura 4.25.



CAPÍTULO 4. METODOLOGIA E ESTUDOS DE CASO 78

0 50 100 150 200 250 300
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

épocas

la
rg

ur
a 

de
 k

er
ne

l

Figura 4.26: Variação da largura de kernel adaptativo - Sistema biomecânico - Resultado
de treinamento com ruído e 3% de outliers.

As curvas de aprendizado de todas as configurações de modelo avaliadas na identifi-

cação do sistema biomecânico são ilustradas na Figura 4.27. Nesta figura, é demonstrada

a evolução do erro médio quadrático à medida que as épocas vão sendo executadas pelo

algoritmo de treinamento.
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Figura 4.27: Curvas de aprendizado dos modelos FWNN - Sistema biomecânico - Resul-
tado de treinamento com ruído e 3% de outliers.
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Devido à escala utilizada na Figura 4.27, algumas curvas são sobrepostas. Para fa-

cilitar a análise em relação às curvas de aprendizado, apenas uma parte da Figura 4.27

é ampliada e apresentada em destaque na Figura 4.28. Essa figura demonstra que a ve-

locidade de convergência inicial do treinamento dos modelos FWNN-MCC, quando a

largura de kernel é fixa em 0,01 e 10, é bastante próxima à do treinamento do modelo

FWNN-MSE. Entretanto, quando σ = 0,01 o valor do erro médio quadrático estabiliza-

se em um valor maior do que o atingido no treinamento do modelo FWNN-MSE. Como

pode ser visto nesta figura, para um alto valor da largura de kernel, σ = 10, o desempenho

do treinamento dos modelos FWNN-MCC e FWNN-MSE foram semelhantes.
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Figura 4.28: Curvas de aprendizado ampliadas dos modelos FWNN - Sistema biomecâ-
nico - Resultado de treinamento com ruído e 3% de outliers.

Prosseguindo a análise da Figura 4.28, pode-se notar que as taxas mais lentas de con-

vergência foram obtidas quando a largura de kernel foi fixada em 0.1 e quando a estra-

tégia adaptativa de ajuste do kernel foi utilizada. Entretanto, o modelo FWNN-MCC

obtido com o auxílio desta estratégia adaptativa foi a configuração que apresentou melhor

desempenho entre todas as avaliadas neste estudo de caso, conforme visto na Figura 4.25.

A Tabela 4.5 apresenta um comparativo de desempenho entre os modelos FWNN

encontrados quando os dados experimentais utilizados na identificação do modelo da ar-

ticulação do joelho estão contaminados por ruído e 3% de outliers. São apresentados para

cada configuração de modelo, a média do MSE de validação, a variância do MSE de va-

lidação e o melhor MSE encontrados em 15 execuções do algoritmo de retropropagação

do erro.
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Tabela 4.5: Comparação de desempenho dos modelos - Sistema biomecânico - Resultado
de treinamento com ruído e 3% de outliers.

Modelo e

Treinamento

Ruído e Largura Média do MSE Variância do MSE Melhor MSE

Outliers de kernel de Validação de Validação de Validação

FWNN-MSE 3% – 9,837 ×10−4 6,226 ×10−6 7,654 ×10−4

FWNN-MCC 3% 0,01 6,315 ×10−2 2,722 ×10−5 3,103 ×10−2

FWNN-MCC 3% 0,1 1,729 ×10−2 1,091 ×10−5 8,034 ×10−3

FWNN-MCC 3% 10 1,078 ×10−3 5,563×10−6 8,227 ×10−4

FWNN-MCC 3% Adaptativo 6,725×10−4 8,014 ×10−6 5,388×10−4

FWNN-MSE – – 3,305×10−4 4,401×10−7 1,112×10−4

De acordo com a Tabela 4.5, os modelos obtidos a partir da largura fixa de kernel

igual a 0,01 e 0,1 não apresentaram bom desempenho. O modelo de melhor desempe-

nho corresponde ao modelo FWNN-MCC com largura de kernel adaptativa, como pode

ser confirmado pela sua média de MSE de validação e pelo melhor MSE de validação.

Neste estudo de caso, a diferença de desempenho entre os melhores modelos FWNN-

MCC e FWNN-MSE é menor do que no estudo de caso anterior. Inclusive, este último

modelo, em boa parte da curva de validação, apresenta melhor desempenho que o FWNN-

MCC, entretanto, em outros trechos, a presença de picos prejudica o seu desempenho (ver

Figura 4.26). Mais uma vez, o modelo FWNN-MCC com largura fixa de kernel igual a

10 apresenta desempenho próximo ao do modelo FWNN-MSE.

Na última linha da Tabela 4.5 são listados valores relativos ao desempenho do modelo

FWNN-MSE obtido a partir de conjuntos de dados livres de ruído e outliers. Comparando-

se esse modelo com o modelo FWNN-MCC obtido a partir da utilização da estratégia de

adaptativa para ajuste da largura de kernel, nota-se que a diferença de desempenho en-

tre estes dois modelos é um pouco mais significativa do que no estudo de caso anterior.

A Figura 4.29 realiza uma comparação gráfica entre estes dois modelos a partir de suas

curvas de validação.
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Figura 4.29: Comparação entre modelos FWNN-MCC (kernel adaptativo) obtido de da-
dos com ruído e 3% de outliers e FWNN-MSE livre de ruído e outliers - Sistema biome-
cânico.

4.4 Conclusões

Neste capítulo foram apresentados os dois estudos de caso utilizados para avaliar a

aplicação da correntropia como função custo do algoritmo de retropropagação do erro,

quando este é utilizado para realizar o ajuste dos parâmetros de redes FWNN em tarefas

de identificação de sistemas dinâmicos não lineares sujeitos à presença de ruído e outliers.

De acordo com o apresentado, pôde-se notar a importância da largura de kernel da

correntropia para o algoritmo de treinamento proposto. Quando esse parâmetro foi fixado

em um valor considerado alto, σ = 10, o algoritmo forneceu como resultado modelos

FWNN-MCC de desempenhos próximos aos obtidos pelos modelos FWNN quando o

MSE foi aplicado. Para um valor de largura de kernel considerado pequeno, σ = 0,01,

os modelos FWNN-MCC encontrados não apresentaram desempenho satisfatório. A de-

finição de um valor muito pequeno para esse parâmetro cria, durante o treinamento, uma

janela de observação da distribuição do erro muita restrita, inibindo certos ajustes de pa-

râmetros que deveriam ser realizados. Ao se fixar σ em 0,1, ocorreu uma melhora no

desempenho dos modelos FWNN-MCC encontrados. Entretanto, a adoção da estratégia

adaptativa para ajustar esse parâmetro permitiu a obtenção dos modelos FWNN de me-

lhor desempenho. Com a utilização de uma estratégia adaptativa, a largura de kernel pode

ser ajustada de acordo com as modificações que ocorrem na distribuição do erro durante

a execução do algoritmo de treinamento.
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Os resultados demonstraram que a utilização da correntropia como base da função

custo do algoritmo de retropropagação do erro, em casos com ruído e outliers, permite a

obtenção de modelos mais exatos do que o erro médio quadrático, desde que a largura do

kernel seja devidamente definida. No próximo capítulo, são apresentados maiores deta-

lhes em relação às conclusões deste trabalho, assim como, as perspectivas para trabalhos

futuros de pesquisa.



Capítulo 5

Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho, foi avaliada a utilização da medida de correntropia no treinamento de

redes Fuzzy Wavelet Neural Network para identificação de sistemas não lineares. Desta

forma, o papel da função custo, tradicionalmente desempenhado pelo erro médio quadrá-

tico no algoritmo da retropropagação do erro, foi atribuído ao critério da maximização

da correntropia. Com o objetivo de analisar as possíveis vantagens e desvantagens dessa

proposta, foram realizados procedimentos de identificação em que os conjuntos de dados

experimentais encontravam-se contaminados por ruído e outliers.

Após descrever em detalhes a arquitetura da rede FWNN utilizada neste trabalho,

foram apresentadas as equações modificadas do algoritmo da retropropagação do erro

resultantes da utilização da correntropia como base de sua função custo, sendo possível

notar que mais um parâmetro ajustável foi incluído ao algoritmo de treinamento, a largura

de kernel da correntropia. A fim de avaliar esse algoritmo, foram realizados dois estudos

de caso que consistiam em aplicar a rede FWNN na identificação de um tanque real de

múltiplas seções e de um sistema biomecânico, representado por meio de um modelo

implementado computacionalmente.

No treinamento das redes e na consequente obtenção dos modelos FWNN, foram atri-

buídos diferentes valores fixos para a largura de kernel da correntropia e inseridos ruído e

diferentes percentuais de outliers aos conjuntos de treinamento e validação. Assim, pôde-

se notar a importância do adequado ajuste do kernel para que o algoritmo modificado

possa desempenhar o seu papel de forma satisfatória. Por essa razão, durante a execução

do algoritmo de treinamento, também foi analisada a estratégia adaptativa de ajuste da

largura de kernel proposta por Liu e Chen (2013).

Os resultados encontrados nos dois estudos de caso demonstraram que para grandes

valores da largura de kernel, o algoritmo da retropropagação do erro com correntropia

apresenta desempenho semelhante à utilização do erro médio quadrático como sua função

custo. Para valores muito pequenos de largura de kernel, o desempenho do algoritmo



CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 84

é prejudicado, devido à criação de uma janela de observação do erro bastante estreita.

Deve-se ter em mente que os termos “grandes valores” e “muito pequenos” são relativos

ao problema que se pretende solucionar.

Os melhores modelos FWNN encontrados, considerando a presença de ruído e outliers

em seus conjuntos de treinamento e validação, foram obtidos a partir da aplicação da cor-

rentropia e da estratégia adaptativa para ajuste de sua largura de kernel. Entretanto, foi

observada uma pequena redução da velocidade de convergência de treinamento, mas nada

que possa vir a comprometer a utilização do algoritmo proposto.

A comparação dos modelos FWNN-MSE com os modelos FWNN-MCC demons-

traram que a substituição do erro médio quadrático pela correntropia tornou o algo-

ritmo da retropropagação do erro mais robusto à presença de ruído e outliers. Os mo-

delos FWNN-MCC apresentaram desempenho satisfatório e próximo ao dos modelos

FWNN-MSE obtidos a partir de conjuntos de dados livres destes elementos contami-

nantes. Logo, a aplicação da medida de correntropia no treinamento de redes FWNN,

quando aplicadas à identificação de sistema dinâmicos não lineares, pode ser considerada

como uma alternativa interessante para contornar os possíveis problemas que podem ser

causados pela presença de ruído e outliers.

Trabalhos futuros

Durante os procedimentos de identificação, pôde-se observar a influência significativa

da largura de kernel no desempenho do algoritmo de treinamento aplicado à rede FWNN.

A necessidade de ajustar adequadamente este parâmetro pode, inclusive, ser considerada

uma desvantagem do algoritmo apresentado, uma vez que um novo parâmetro é incluído

e o seu ajuste não é realizado de forma elementar. Mesmo que a estratégia adaptativa

para o ajuste da largura de kernel tenha funcionado satisfatoriamente para os estudos de

caso analisados, ela não representa uma solução definitiva. Trabalhos futuros poderão

investigar e propor outros mecanismos que tenham como objetivo realizar o ajuste deste

parâmetro de forma mais eficiente, permitindo, assim, que as potencialidades da medida

de correntropia possam ser melhor aproveitadas.

A utilização do critério da maximização da correntropia no treinamento de redes

FWNN, em conjunto com uma estratégia adaptativa para realizar o ajuste de sua largura

de kernel, faz com que, em cada época, a função custo do algoritmo de treinamento tam-

bém seja adequadamente ajustada. Pesquisas futuras pretendem avaliar como este fato

pode influenciar na estabilidade do algoritmo de treinamento e investigar se é possível
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estabelecer condições que devam ser satisfeitas para que a convergência do algoritmo de

treinamento possa ser garantida.

Neste trabalho foi utilizado o algoritmo básico da retropropagação do erro por se tratar

de um algoritmo clássico aplicado no treinamento de redes neurais. Embora ele tenha

apresentado resultados satisfatórios na obtenção dos modelos FWNN-MCC, outros tipos

de algoritmos também podem se ajustar ao uso da correntropia como sua função custo,

ou função de avaliação. Desta forma, pretendem ser realizados trabalhos comparativos

entre distintos algoritmos modificados pela utilização da medida de correntropia quando

aplicados no treinamento de redes FWNN.

Para analisar o comportamento da FWNN quando aplicada na identificação de siste-

mas dinâmicos não lineares submetidos à presença de ruído e, principalmente, outliers,

foram utilizados, neste trabalho, um tanque de múltiplas seções para armazenamento de

líquidos e um sistema biomecânico simulado. Em possíveis trabalhos futuros, outros ti-

pos de sistemas podem ser explorados, permitindo, por exemplo, avaliar a sensibilidade

da FWNN ao rúido e outliers em sinais de alta frequência.
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