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  Resum del Treball:  

El present treball, a través de la metodologia de la ciència de dades, pretén comparar 

diversos models predictius sobre el volum d’aigua en embassaments catalans, amb 

l’interès de ser una eina útil per a la gestió eficient d’aquest recurs natural. 

Estudis anteriors situen, majoritàriament, les xarxes neuronals artificials com a 

possible model predictiu òptim per a portar a terme anàlisis en aquest àmbit. A 

aquesta tendència, s’hi sumen també els models support vector machines (SVM) i el 

classificador Random forest. Així, s’analitzen els resultats que s’obtenen comparant 

aquests tres models, a partir de l’ús de la pròpia sèrie temporal com a entrada i 

sortida del model o de la incorporació de múltiples variables explicatives com a 

entrada del model. 

Els resultats obtinguts posen de manifest que els SVM són un model totalment a 

considerar per a portar a terme prediccions sobre dades d’aquesta naturalesa, ja que 

en els dos embassaments analitzats, el de Sau i el de la Baells, és el model SVM amb 

múltiples variables d’entrada el que obté millors resultats. 

El present treball ha suposat un repte en el sentit d’anar més enllà en la predicció 

futura que els models analitzats en l’estat de l’art, sense renunciar a l’exactitud que 

suposa tractar amb dades diàries. Així mateix, mostra l’anàlisi multivariant com a via a 

seguir, però amb la necessitat d’abordar la qüestió de quins han de ser els factors a 

considerar, problema clau i d’una complexitat evident degut a l’objecte d’estudi de que 

es tracta. 
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  Abstract: 

This master’s thesis is based upon the data science methodology in order to compare 

several predictive models of water level in Catalan reservoirs, with the purpose of 

being a decision-supporting tool for the efficient management of this natural resource. 

Previous studies argue that artificial neural networks are the most optimal predictive 

model to carry out analysis in this field. In addition, support vector machines (SVM) 

and the Random forest classifier are also included as such. The results obtained in the 

comparison of these three models have been analysed, based on the use of the same 

univariate time series as input and output of the model or the incorporation of multiple 

features as input of the model. 

The analysis of the reservoirs in Sau and Baells show that SVM model, with multiple 

input features, is the most suitable model to carry out predictions of such data.  

The work developed has proven a challenge in the sense of going beyond the state-of-

the-art prediction models analysed without diminishing the accuracy of dealing with 

daily data. It also opens up the multivariate analysis as a way forward, but with the 

need to address the question of which factors should be considered, a key issue of 

high complexity in the object of study in question. 
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1. Introducció 

El present Treball Final de Màster, a través de la metodologia de la ciència de dades, 

pretén comparar diversos models predictius sobre el volum d’aigua en embassaments 

catalans, amb l’interès de ser una eina útil per a la gestió eficient d’aquest recurs 

natural. D’aquesta manera, es pretén posar en pràctica totes aquelles tècniques i 

conceptes que haguem après en el transcurs del Màster i que ens puguin ser d’utilitat 

per a realitzar el nostre propòsit. 

Qualsevol treball d’investigació que tingui l’objectiu de buscar una gestió més eficient 

dels recursos naturals, per modest que sigui, ja té tota la raó de ser. Si aquest recurs 

natural és l’aigua, necessària i vital en pràcticament tots els àmbits de la vida, llavors 

aquesta raó de ser encara es fa més palesa. Per tant, la construcció d’eines o models 

que puguin contribuir, en més o menys mesura, a l’estalvi de l’aigua, al nostre 

entendre, són importants per ells mateixos, ja que tenen o intenten tenir una 

contribució important per a la naturalesa i la nostra societat. 

Estudis anteriors situen, majoritàriament, les xarxes neuronals artificials com a 

possible model predictiu òptim per a portar a terme anàlisis en aquest àmbit. A aquesta 

tendència, s’hi sumen també els models support vector machines (SVM) i el 

classificador Random forest. Analitzarem els resultats que s’obtenen en la comparació 

d’aquests tres models. Ho farem a partir de l’ús de la mateixa sèrie temporal com a 

entrada i sortida del model o de la incorporació de múltiples variables explicatives com 

a entrada del model, el que anomenarem anàlisi univariant i multivariant, 

respectivament. Aquestes dues maneres d’afrontar el mateix problema, depenent de 

les variables que tenim en compte com a entrada del model, representen un debat 

obert en la disciplina, al qual mirarem d’aportar-hi els nostres resultats i conclusions. 

El punt d’interès principal, ja des d’un punt de vista més acadèmic, és el d’anar més 

enllà en les prediccions futures que els articles de l’estat de l’art que hem revisat, 

sense renunciar a l’exactitud que suposa tractar amb dades diàries. Qüestió 

especialment crítica, ja que les expectatives d’un objectiu focalitzat en la millor gestió i 

planificació de l’aigua no van acompanyades de models que facin una predicció que 

pugui respondre a aquestes necessitats.  

El treball s’estructura a través dels següent capítols: després de la present introducció, 

revisarem els articles més destacats que hem trobat relacionats amb el nostre objecte 

d’estudi, serà en el capítol de l’estat de l’art; seguidament, trobarem el capítol de 

disseny i implementació del treball, on portarem a terme l’elaboració dels diferents 

models predictius, segons les diferents tipologies que considerem i amb la divisió 

segons estiguem utilitzant una variable d’entrada o múltiples variables; finalment, en el 

capítol d’avaluació dels models i anàlisi de resultats, compararem els resultats dels 

models obtinguts i extraurem les conclusions corresponents; acabarem amb el capítol 

de conclusions, exposant les reflexions més generals i concloents que haguem extret 

de tota la investigació així com proposant algunes línies de futur que creiem 

interessants. 

La metodologia emprada per dur a terme la present investigació és la pròpia de la 

ciència de dades. Així, establirem les diferents fases típiques d’un projecte de mineria 
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de dades com les etapes principals del present treball. De forma resumida, primer 

haurem de capturar les dades que ens interessin, cosa que farem a través de la 

pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua i del servei Meteocat. Una vegada 

tinguem les dades, les haurem de preprocessar per corregir errors i deixar-les en el 

format adequat per ser utilitzades com a entrada del model. Finalment, elaborarem els 

models i analitzarem els seus resultats, amb les possibles revisions de plantejaments 

que puguin sorgir durant tot el desenvolupament. Totes aquestes fases les veurem 

detalladament en el capítol de disseny i implementació del treball.  

Més enllà de l’interès que pugui tenir la investigació de forma general, ens marquem 

els següents objectius concrets: 

- Ser capaços d’elaborar models predictius satisfactoris per predir l’aigua 

emmagatzemada en embassaments. 

- Realitzar diferents models predictius segons les tipologies següents: 

o Xarxes neuronals 

o Support vector machines 

o Random forest 

- Comparar els models i els resultats que n’obtenim segons les dades que 

considerem d’entrada: univariant i multivariant. 

- Fer prediccions futures que suposin un repte. 

El primer objectiu seria el principal i més general del projecte d’investigació. I els tres 

següents són les concrecions d’aquest primer objectiu després de la lectura dels 

articles que veurem en el capítol de l’estat de l’art. 

Tots els processos realitzats amb el seu codi de programació, així com els conjunts de 

dades utilitzats, es poden trobar i consultar a l’enllaç de Github del treball:   

https://github.com/jordifm1981/TFM-UOC/ 

Completem la introducció amb un apartat per contextualitzar el nostre àmbit d’estudi. 

https://github.com/jordifm1981/TFM-UOC/
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1.1 Context de l’àmbit d’estudi 

Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a Catalunya hi ha més de 40 

embassaments de diferents capacitats, tipologies i característiques. Els que ens 

interessen per a la nostra investigació són els anomenats grans embassaments, que 

són els que tenen la capacitat suficient per abastir a la població. Seguint la informació 

de l’ACA1, els grans embassaments estan definits per la normativa vigent com aquells 

que tenen una alçada superior a 5 metres i una capacitat superior als 100.000 m3. A 

Catalunya hi ha 23 embassaments que reuneixen aquestes característiques que fa 

que els poguem considerar grans embassaments. 

Vegem a continuació un mapa de Catalunya amb els seus principals rius i 

embassaments: 

 

Figura 1: Mapa hidrològic de Catalunya. Font: Agència Catalana de l’aigua 

En aquesta mapa, podem veure els embassaments de Catalunya, amb els principals 

rius també destacats. La línia de color gris que parteix el mapa verticalment separa les 

anomenades conques internes de Catalunya de la conca de l’Ebre, que pertany a la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, de titularitat estatal; els embassaments de les 

                                                

1
 http://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraestructures/preses-i-embassaments/ 
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conques internes de Catalunya són de titularitat autonòmica, gestionats per l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

A les conques internes hi trobem 9 grans embassaments: Darnius - Boadella, Sau, 

Siurana, Foix, la Llosa del Cavall, Sant Ponç, la Baells, Susqueda i Riudecanyes . Els 

7 primers són propietat de l’ACA; en canvi, l’embassament de Susqueda és propietat 

d’Endesa i el de Riudecanyes és propietat de la comunitat de regants de Riudecanyes. 

Aquests 9 embassaments tenen una capacitat total de 694 hm³, destinada a satisfer 

les necessitats tant domèstiques, com industrials i de reg. 

Ens centrarem en els embassaments de titularitat catalana, ja que per fer el nostre 

estudi ens resulten totalment suficients, podem mantenir una informació unitària i 

coherent, i no hem de fer doble esforç per tal d’aconseguir les dades que necessitem. 

A continuació, mostrem una taula amb les seves carácterístiques principals dels grans 

embassaments de les conques internes de Catalunya: 

 

 Comarca Latitud Longitud Volum 
(hm3) 

Superfície 
(ha) 

Conca 
hidràulica 

Conca 
hidràulica 
(km2) 

Any 
obertura 

Darnius 
Boadella 

Alt 
Empordà 

42.340833  2.833333 61,10 363,3 La Muga 182 1969 

Sau Osona 41.967647 2.413108 165,26 527,8 Ter 1522 1965 

Susqueda La Selva 41.98 2.525556 233 466 Ter 1775 1967 

Siurana El Priorat 41.2508 0.9127 12,22 86 Ebre 60 1973 

Riudecanyes Baix 
Camp 

41.15  0.95 5,32 40,3 Riera de 
Riudecanyes 

30 1918 

Foix Alt 
Penedès 

41.2558 1.6523 3,74 68 Foix 290 1928 

La Llosa del 
Cavall 

Solsonès 42.133333  1.566667 80 300 Cardener 200 1998 

La Baells Berguedà 42.121933  1.87835 109,43 364,7 Llobregat 535 1976 

Sant Ponç Solsonès 41.962919 1.605189 24,38 144,5 Llobregat 317 1957 

Taula 1: Grans embassaments conques internes de Catalunya 
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2. Estat de l’art 

En aquest apartat repassarem articles d’investigació vinculats a l’objecte del present 

treball: la predicció de volum d’aigua en embassaments a través de tècniques i 

mètodes de mineria de dades. 

La literatura analitzada és molt extensa. La dificultat principal a l’hora d’encarar 

aquesta recerca és la fragmentació i la particularitat. Per fragmentació, entenem 

aquells aspectes de les investigacions, que tot i tractar un objecte semblant, enfoquen 

la recerca cap a línies molt concretes, tots amb els seus petits matisos, ús de mètodes, 

combinacions de mètodes, o funcions diferents d’optimització, per exemple, que ens 

situen en un ventall de possibilitats en certa manera inabastable i que cal limitar i 

concretar en funció del nostre treball. Per particularitat, entenem l’adequació de 

mètodes i tècniques a casos concrets, embassaments concrets amb les seves pròpies 

peculiaritats, que ens fan plantejar si aquestes investigacions ad hoc poden ser en 

certa manera generalitzables o extrapolables per a l’estudi d’altres embassaments.  

Així, en aquest apartat, prenem com objectiu centrar-nos en el comentari d’aquelles 

investigacions de les qual en puguem treure algunes indicacions de com procedir en la 

nostra investigació. Ho farem a partir de quatre apartats: ciència de dades en l’àmbit 

hidrològic, xarxes neuronals en estudis hidrològics, anàlisi de models predictius i, per 

últim, conclusions, on inclourem les preguntes que queden obertes a partir del material 

vist i que poden ser transformades en objecte d’estudi per a la nostra investigació. 

2.1 Ciència de dades en l’àmbit hidrològic 

En aquest apartat, analitzarem alguns dels principals motius que ens porten a 

proposar les eines de la ciència de dades per la gestió, control i manteniment  de les 

reserves hidrològiques d’un país. Per tant, veurem les raons que alguns autors aporten 

per tractar els embassament i, en general, la infraestructura hidrològica d’un país i la 

gestió de l’aigua de forma intel·ligent, en el sentit del terme de vinculat a la dada. 

Üneş et al. (2015) consideren que la implementació de mètodes de ciència de dades 

en l’àmbit de la hidrologia és important pel manteniment i control de la infraestructura, 

control de la contaminació, control d’inundacions, navegació, turisme, etc., com també 

per les estructures hidràuliques que en depenen. Així, per exemple, destaquen la 

importància que el volum d’aigua en embassaments pot tenir sobre activitats 

econòmiques, energètiques, polítiques, consum, entre d’altres. Per tant, proveir-nos 

d’eines intel·ligents capaces de predir, mostrar o decidir en base a dades pot ser clau 

en una gestió eficient d’aquestes infraestructures tant complexes i econòmicament 

costoses. Com diuen els investigadors, la predicció del nivell d’aigua equival a la 

predicció d’una variable decisional en la gestió de la infraestructura. 

Jun-He Yang et al.(2014), vinculen directament la importància d’aquesta predicció a 

l’economia d’un país, turisme, irrigació de conreus, control d’inundacions, 

subministrament d’aigua i generació d’energia hidroelèctrica. Per tant, la previsió per la 

gestió dels embassaments resulta clau pel país en general, afectant molts més àmbits 
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que el propi hidrològic, i pel desenvolupament de la zona on estan ubicats en 

particular. 

Nwobi-Okoye i Igboanugo (2013) consideren un problema greu pel seu país (Nigèria) 

la pobra planificació de la generació elèctrica. El seu objectiu és predir el nivell d’aigua 

a la presa Kainji, que és la que proveeix d’aigua a la principal central de generació 

d’energia hidroelèctrica del país. Per tant, una bona predicció del nivell d’aigua en 

aquest embassament, pot suposar una bona planificació de l’energia elèctrica 

produïda i subministrada, ja que el nivell d’aigua està directament relacionat amb la 

capacitat de produir energia, simplement perquè passa amb més força per les turbines 

i, per tant, es genera més electricitat. 

Així, l’interès econòmic en aquests tipus d’estudis sembla totalment justificat, ja que el 

subministrament elèctric és un factor absolutament clau en el desenvolupament tant de 

la vida quotidiana com de l’activitat econòmica d’un país. 

Hipni et al. (2013), posen l’accent en que aquesta necessitat de gestió intel·ligent de 

l’aigua és més necessària en zones on hi ha períodes de sequera. I citen l’estudi de 

Scott et al. (2003) per remarcar la importància de mantenir un cert nivell d’aigua que 

asseguri uns rius en bon estat, que permetin el desenvolupament de la biodiversitat. 

També ens parla de la rellevància d’aquesta predicció per al manteniment de les 

pròpies preses, per la importància d’aquestes infraestructures i pel greu perill que 

suposaria algun accident en la presa. Així, doncs, incloem raons mediambientals a 

l’interès del nostre estudi, com també de seguretat. 

Dogan et al. (2016), proposen un model que és capaç de projectar tendències futures, 

degudes a canvis estructurals en els embassaments, al canvi climàtic, etc. Per tant, 

proposen una eina capaç de fonamentar la planificació a llarg termini, més enllà de la 

gestió eficient habitual dels recursos hidràulics. Per tant, la ciència de dades resultaria 

clau per l’ajuda a l’establiment de polítiques de planificació, sobrepassant l’àmbit de la 

pròpia gestió de l’aigua. 

Rani i Parekh (2014) comparteixen els arguments més generals exposats 

anteriorment. Concreten una mica més afirmant que l’elecció d’un model adequat per 

fer prediccions sobre l’àmbit de la hidrologia vindrà determinat per l’objectiu, les dades 

disponibles i les característiques físiques. Per tant, al seu parer, la particularitat de 

cada cas marcarà el desenvolupament del projecte. 

Seguint aquesta línia, trobem la investigació de Maqbool Ali et al. (2013). Un article 

enfocat en la gestió de la presa Rawal a Pakistan. L’originalitat d’aquest article és que 

divideix la gestió de la presa en diferents aspectes i elabora models per a la presa de 

decisions en cadascun d’aquests aspectes: control d’obertura de comportes, nivell 

d’aigua i capacitat. El millor resultat pel control de l’obertura de comportes, o sigui, un 

classificador que decideix si cal obrir comportes de la presa o no, l’obtenen amb l’arbre 

de decisió J48; un model basat en support vector machines (SVM) és el que obté 

millor rendiment en la predicció del nivell de l’aigua; per últim, tècniques de regressió 

tradicionals són les que prefereixen per modelar la capacitat. Per tant, un article que 

reflecteix aquesta especificitat que remarcàvem en la introducció. 

La investigació de Suriyati et al. (2014), té com a objecte d’estudi el temps que passa 

entre que plou i que l’aigua de la pluja causa un augment del nivell d’aigua en 
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l’embassament. Un treball, per tant, que posa el focus d’atenció en el control 

d’inundacions, més que no pas en la gestió de l’aigua pel consum, ja sigui domèstic, 

industrial o agrícola. És una investigació que inclou dins de l’algorisme la decisió 

d’obrir o no obrir comportes de l’embassament, per tant, enfocat a la presa de 

decisions directes. Així, doncs, és una proposta de model del qual en resulta una ajuda 

directa per la gestió de l’aigua en l’embassament i el control d’inundacions, en aquest 

cas a la presa Timah Tasoh de Malàisia. 

D’aquesta manera, podem veure com la predicció del volum d’aigua en un 

embassament es va utilitzant de maneres i objectius molt diferents, amb petites 

variacions de plantejaments que provoquen l’haver de tractar amb models diferents 

segons els seus respectius objectius. Un cas original és el de Alighalehbabakhani et 

al.(2017), centrant el seu estudi en l’acumulació de sediments, que afecta directament 

la capacitat dels embassaments. 

Una variant de la predicció del nivell d’aigua en els pantans és la predicció del cabal 

d’entrada, que podem trobar a Valipour et al. (2013), pel qual elabora una comparació 

entre un model ARIMA i un model basat en xarxes neuronals, que com veurem 

l’apartat següent és una manera d’aproximar-se també al nostre objecte d’estudi: la 

predicció del nivell d’aigua en embassaments. 

Hi ha molts estudis que analitzen la predicció dels cabals dels rius, també per poder 

elaborar una millor gestió de possibles inundacions o alertes de perill. Per exemple, 

podem citar el treball de Kitsuchart i Siripen (2016), en el qual es realitza la predicció a 

partir de les 72 hores anteriors de les properes 24 hores del nivell del riu Chao Phraya, 

a Tailàndia. Entrena diferents models, on el millor resultat l’obté amb SVM amb funció 

Kernel de base radial. 

La llista de temes vinculats a la gestió intel·ligent basada en dades en l’àmbit 

hidrològic és inacabable. Creiem que n’hem mostrat alguns exemples destacats, 

sobretot vinculats o estretament relacionats amb el nostre objecte d’estudi, que per ell 

mateix ja dona per múltiples implicacions de naturalesa molt diferent, com hem vist. 

En el següent apartat en veurem alguns exemples més vinculats a les xarxes 

neuronals. 

2.2 Xarxes neuronals en estudis hidrològics  

Sense cercar específicament models basats en xarxes neuronals pel tractament 

predictiu de volum d’aigua en embassaments i d’altres objectes d’investigació 

relacionats amb la hidrologia, ens hem trobat que, por molt àmplia majoria, les xarxes 

neuronals són el model escollit per portar a terme aquests tipus de recerques. En 

aquest apartat en veurem els motius principals a partir de les investigacions 

examinades. 

El nostre objecte d’estudi ens porta, per naturalesa, al tractament de sèries temporals. 

La més bàsica i fonamental que haurem de tenir en compte és el volum d’aigua històric 

que diàriament ha assolit l’embassament. No hi ha dubte que qualsevol altra variable 

que considerem també serà en forma de sèrie temporal: pluja, evaporació d’aigua, 

temperatura ambient o de l’aigua, cabals d’entrada i sortida, etc. 
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En aquesta línia, Nwobi-Okoye i Igboanugo (2013), ens remarquen la que l’ús de 

xarxes neuronals és apropiat per l’anàlisi de sèries temporals, remetent-nos a altres 

estudis on ha quedat palesament comprovat (Kuligowski i Barros,  1998, Guh i Hsieh, 

1999), però que tenen una limitació a l’hora d’interpretar el seu comportament o 

resultats, ja que no podrem veure la lògica interna que porta les xarxes neuronals a 

obtenir els seus resultats; cas contrari dels arbres de decisió, per exemple, en els 

quals és molt fàcil interpretar què fa el model en cada pas. Anàlisi que també trobem a 

Gironés et al. (2017). Aquests autors van més enllà de l’àmbit de la hidrologia i 

destaquen la popularitat de les xarxes neuronals per analitzar i generar models 

predictius sobre molts àmbits: financer, energètic, medicina, recursos hidràulics, medi 

ambientals, etc. 

Un anàlisi més detallat del poder de les xarxes neuronals per sobre del tractament 

tradicional de les sèries temporals el trobem a Rani i Parekh (2014), on es compara les 

xarxes neuronals amb els mètodes tradicionals de anàlisi de sèries temporals, com pot 

ser el model autoregressiu integrat de mitjana mòbil (ARIMA), introduït per Box i 

Jenkins (1970), amb totes les seves variants, depenent dels components que hi 

intervinguin: el component autoregressiu (AR), el component integrat (I) i el component 

mitjana mòbil (MA). Així, depenent de si tenim alguns d’aquests components a zero, 

podem parlar de model AR o ARMA, per exemple. D’aquesta comparació, en 

destaquen el poder de les xarxes neuronals per superar els límits del model ARIMA, la 

linealitat i l’estacionalitat, per, d’aquesta manera, aconseguir modelar relacions 

complexes, amb cert grau d’incertesa, com a part inherent a la naturalesa de les dades 

de l’objecte que tractem. Remarco incertesa, perquè aquests autors posen l’accent en 

aquesta característica per destacar  el paper que les xarxes neuronals poden assolir 

en el seu tractament. Incertesa que d’altra banda, com hem dit, és inherent a l’objecte 

de la seva investigació: dades hidrològiques, en aquest cas, de l’embassament de 

Sukhi a la Índia.  

Els autors d’aquesta última investigació consideren altament provat el millor rendiment 

de les xarxes neuronals per damunt dels mètodes tradicionals per tractar amb 

“processos hidrològics no lineals” (Rani i Parekh, 2014, p. 2), com són la gestió de les 

aigües subterrànies, les pluges, els cabals dels rius, i, el cas que ens ocupa, el nivell 

d’aigua en els embassaments.  

Per tant, estem davant d’un primer exemple d’investigació que ens marca el camí que 

ens dirigeix a les xarxes neuronals, com a model que té unes capacitats més adients 

per modelar les característiques de l’objecte que volem estudiar, amb la no linealitat i 

la incertesa com a punts clau que justifiquen aquesta elecció. 

Suriyati et al (2014) ens reafirmen en prendre les xarxes neuronals com a possible 

punt de partida, ja que assenyalen aquests models com els adequats per tractar amb 

dades dinàmiques, no lineals i amb soroll, posant l’accent en una especificitat 

important, que és “quan les relacions físiques no s’entenen completament” Suriyati et 

al (2014, p. 1). Per tant, ens està definint molt bé la naturalesa del nostre treball, ja que 

difícilment es poden tenir controlades totes les variables que són causa del nivell 

d’aigua en un embassament, per la multitud de factors que hi poden arribar a 

intervenir, tant hidrològics, geològics, mediambientals, meteorològics, etc. La mateixa 

valoració de si es poden tenir controlats i, en el nostre context de la ciència de dades, 

si poden ser quantificats i traduïts a dades, resulta d’una complexitat evident. 
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Kilinç i Cigizoglu (2005), aposten per modelar a través de xarxes neuronals la predicció 

d’aigua a la presa Sungurlu, a l’oest de Turquia. Parlant dels mètodes tradicionals de 

la predicció del volum d’aigua per a la gestió de l’embassament, ens mostren l’equació 

matemàtica que els inspira: 

S(t-1) + Q(t) – E(t) – D(t) = S(t)  (1) 

on S = volum d’aigua a l’embassament, t = increment de temps (normalment un mes),  

q = flux d’aigua entrant,  E = pèrdues per evaporació i D = flux de sortida. 

És interessant veure aquesta equació ja que, per primer cop, veiem les variables que 

un possible coneixement expert té en compte a l’hora de determinar l’objecte del 

nostre estudi i que són les que guien l’anàlisi tradicional del mateix. 

Un altre exemple de la idoneïtat de l’ús de les xarxes neuronals el trobem a Hipni et al. 

(2013). En aquesta investigació es citen fins a quatre fonts diferents per remarcar que 

els models de xarxes neuronals es poden portar a terme sense un coneixement de 

possibles relacions matemàtiques entre les entrades i les sortides del model, així com 

sense la necessitat d’un coneixement específic i explícit de l’objecte que tractem i de 

les seves propietats físiques. Els estudis els quals es remet per fer aquesta afirmació 

són: El-Shafie i Noureldin (2010), Najah et al. (2011), El-Shafie et al. (2011) i Behzad 

et al. (2009). Per tant, aquesta característica les fa una bona opció quan, per la 

naturalesa de l’objecte estudiat, tenim una gran dependència entre factors i aquests 

factors són massa nombrosos i de difícil caracterització, com pot ser tot l’ecosistema i 

cicles de vida de l’aigua, recorreguts, meteorologia, etc., que porta a tenir un 

determinat volum d’aigua en un embassament. Aquesta mateixa multitud de factors 

involucrats, la complexitats d’aquests processos vinculats a la naturalesa de l’objecte 

que tractem, porten a una complexitat tant computacional com teòrica que fa que els 

mètodes tradicionals pateixin al tractar amb aquestes realitats complexes 

caracteritzades per relacions no lineals. 

Una vegada tenim prou justificada la bondat de les xarxes neuronals per tipus 

d’estudis com el present, fem un pas més i vegem com la combinació de xarxes 

neuronals amb d’altres tècniques també produeix prou bons resultats, segons la 

literatura analitzada. 

Segons Valizadeh i El-Shafie (2013), mètodes com la regressió lineal i el model 

ARIMA i les seves variants, eren les eines que s’utilitzaven fins que les xarxes 

neuronals es van imposar en aquests tipus d’estudis. Combinacions de les xarxes 

neuronals amb d’altres mètodes com la lògica difusa (Chaves i Kojiri, 2007; El-Shafie 

et al., 2011) i els support vector machines (SVM) (Wieland et al., 2010; Kisi et al., 

2012), per exemple, han  intentat incidir en aquest àmbit per millorar les prediccions 

dels models basats en les predominants xarxes neuronals. 

Existeixen molts estudis amb variants en l’ús de xarxes neuronals, per exemple a 

Moeeni et al. (2017), elaboren un model basat en xarxes neuronals i algoritmes 

genètics (ANN-GA) sobre el cabals d’entrada a l’embassament. I la integració de 

xarxes neuronals amb lògica difusa, el model anomenat ANFIS (adaptive neuro-fuzzy 

inference system), apareix com a objecte d’investigació en nombrosos articles sobre 

predicció en l’àmbit hidrològic. Els treballs realitzats per Fi-John i Ya-Ting (2006), An-
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Pei Wang et al. (2008) i Valizadeh i El-Shafie (2013), en poden ser exemple. Tots ells 

realitzen prediccions de volums d’aigua en embassaments utilitzant la tècnica ANFIS. 

Hipni et al. (2013) assenyalen que l’ANFIS ha estat àmpliament utilitzada en el 

modelatge predictiu de problemes vinculats a la hidrologia, remarcant la seva facilitat 

d’implementació, aprenentatge ràpid i exitós i una gran capacitat de generalització, 

com algunes de les causes de la seva popularitat. 

Però en aquesta mateixa investigació, trobem un gir argumental inesperat, que, 

evidentment, hem de tenir en compte en el present treball, a través de l’afirmació 

següent: “Els investigadors en el camp hidrològic han posat el seu punt de mira en els 

SVM com el millor mètode de predicció comparat amb models anteriors com poden ser 

les xarxes neuronals i ANFIS” (Hipni et al., 2013, p.3).  Afirmació que ens fa, almenys, 

posar atenció en aquest article i, de ben segur, que ens obrirà noves preguntes per 

respondre. 

Els avantatges que Hipni et al. (2013) ens indiquen dels SVM per justificar l’afirmació 

anterior són: “millor capacitat de generalització, arquitectures úniques i globalment 

òptimes i la capacitat de ser entrenats ràpidament” (Hipni et al., 2013, p.3). Així la 

precisió de les prediccions augmenta amb una major capacitat de generalització, 

característica que els autors consideren clau en l’àmbit de la hidrologia. Arriben a 

afirmar que els models basats en SVM mantenen totes les característiques positives 

de les xarxes neuronals, però superen els seus principals inconvenients, com són, 

sobretot, la tendència al sobreentrenament i  el cost computacional o lentitud en 

l’entrenament. També referencien al treball de  Haykin (2003) per posar de manifest 

que els SVM garanteixen una solució òptima global, en comparació a la solució òptima 

local que s’assoleix amb les xarxes neuronals. 

Prenem nota per a la nostra investigació sobre la possibilitat que els SVMs siguin una 

bona eina per dur a terme el nostre objectiu. De totes maneres, tampoc assumim com 

a resultat final que els SVMs siguin superiors a les xarxes neuronals. Basem aquesta 

afirmació en que hi ha molts més esforços d’articles vinculats a la hidrologia que fan 

servir xarxes neuronals com a mètode, que no pas en SVMs. Si tan clara fos aquesta 

qüestió a favor dels SVM, aquesta tendència a l’ús de les xarxes neuronals no es 

donaria. En tot cas, deixem la pregunta a l’aire i la intentarem considerar en el decurs 

del present treball. 

El pas dels anys també pot resultat fonamental en la comparació de mètodes. Les 

xarxes neuronals han tornat a estar a l’ordre del dia a partir que la capacitat 

computacional dels ordinadors ha augmentat (Gironès et al. 2017). Per tant, hem de 

tenir en compte aquest aspecte a l’hora de valorar els articles, segons l’any que 

estiguin escrits, ja que la capacitat de càlcul dels ordinadors pot ser molt més alta avui 

en dia. 

Acabem aquest apartat mostrant alguns exemples més d’utilització de xarxes 

neuronals en el camp hidrològic. Trobem la llista a Üneş et al. (2015) on es destaquen 

els següents treballs: 

Jain et al. (1999) utilitzen les xarxes neuronals per predir el flux d’entrada a 

l’embassament; Deo i Naidu (1999) per la predicció d’onades; More i Deo (2003) per la 

predicció de vent; Makarynskyy et al. (2008) per predir les fluctuacions horàries del 
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nivell del mar; Ondimu and Murase (2007) també per prediccions de nivell de l’aigua 

en embassaments; a Makarynska i Makarynskyy (2004)  tenim un altre estudi sobre les 

fluctuacions del nivell del mar, amb nivells d’advertència.  

La llista d’exemples d’aplicació de les xarxes neuronals en la hidrologia és inacabable i 

transcendeix totalment les possibilitats d’aquest treball. De totes maneres, ens sembla 

prou exemplificatiu el recorregut i les justificacions que hem realitzat centrant-nos amb 

les xarxes neuronals, que, com hem dit, són el model dominant en la literatura de la 

ciència de dades vinculada a la hidrologia. 

2.3 Anàlisi de models predictius 

En aquest apartat, analitzarem els models predictius proposats pels articles 

d’investigació que hem analitzat, amb l’objectiu de quedar-nos amb aquells aspectes 

que poden ser rellevants i útils per a dur a terme el nostre treball. Per tant, posarem 

especial atenció en els mètodes i tècniques utilitzats per les investigacions que ens 

precedeixen en aquest àmbit de la predicció de volum d’aigua en reserves 

hidrològiques. En l’apartat anterior, hem justificat l’elecció de les xarxes neuronals com 

a punt de partida, com a possible model òptim per assolir el nostre objectiu. 

La primera xarxa neuronal que veurem és la proposada per Rani i Parekh (2014), 

realitzada per a la predicció de volum d’aigua en l’embassament Sukhi, a la Índia. En 

aquesta investigació, s’utilitzen 23 anys de dades amb la informació diària de cabal 

d’entrada, cabal de sortida i nivell d’aigua, amb 16 anys de dades per entrenar i 7 anys 

per fer l’avaluació del model. El model final prediu les dades de nivell d’aigua a 

l’embassament de 10 dies posteriors, a partir de la informació dels 10 dies anteriors, 

que serà l’entrada del model. Es comparen els resultats segons tres tipus de xarxes 

neuronals, Cascade, Elman i Feedforward back propagation2, essent aquesta última el 

que dona una millor resposta, amb un RMSE de 0.82. 

L’arquitectura utilitzada és la següent: nombre de neurones d’entrada variable segons 

els model (a posteriori tampoc l’especifiquen), 10 neurones a la capa oculta i 1 

neurona de sortida. 

Aquesta primera investigació ens serveix com a primera guia de les dades a utilitzar i 

la consideració d’una primera proposta d’arquitectura. La predicció a deu dies, però, no 

acaba de ser del tot suficient si es vol complir l’objectiu d’ajudar a una millor gestió i 

planejament del recurs de l’aigua. S’hauria de veure quin comportament té aquest 

mateix model generant prediccions més a llarg termini, realimentant el model amb les 

dades predites com a nova entrada, per exemple. 

Nwobi-Okoye i Igboanugo (2013), per la seva banda, fan la predicció sobre la presa 

Kainji, de Nigèria. Fan servir dades del nivell de l’aigua diari entre 2001 i 2010. La 

xarxa neuronal és una Feed forward multilayer perceptron (MLP). La funció d’activació 

de les neurones de la capa oculta és la funció sigmoide. Parametritzen el número 

d’iteracions d’entrenament (epochs) a 1000. Estableixen un conjunt d’entrenament 

                                                

2
 No tradueixo aquests tipus de nomenclatura tècnica amb el criteri que, per saber a què ens referim, és 

molt més entenedor el terme en anglès, ja que és com el solem veure sempre. 
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corresponent al 75% de les dades; el 25% restant servirà com a conjunt de test. La 

investigació tracta de trobar l’arquitectura de la xarxa que dona un millor resultat 

d’entre les cinc que analitzen, augmentant les entrades de una fins a cinc, de manera 

incremental, de la mateixa manera que augmenten també el nombre de neurones de la 

capa oculta. L’arquitectura que obté millors resultats és la de quatre neurones 

d’entrada, quatre neurones a la capa oculta i una neurona de sortida, arquitectura (4-4-

1), amb un error relatiu del 0.065. Per tant, el millor resultat no l’obté la xarxa amb més 

nombre de neurones per capa, que seria la cinquena, amb una arquitectura (5-5-1). 

Aquest resultat ens posa en alerta a l’hora d’elaborar els nostres models, ja que 

haurem de tenir en compte aquest aspecte. Els autors expliquen aquest comportament 

pel fet que, a partir de cert punt, les dades ja no aporten més informació a la xarxa 

(Nwobi-Okoye i Igboanugo, 2013, p. 7). També ens indiquen que el bon rendiment de 

la xarxa neuronal depèn del disseny de l’arquitectura. Aspecte que corroboren amb 

d’altres estudis com els de Maier et al. (2000) o Chateld (1993).  

Hem volgut mostrar aquesta investigació perquè ens posa sobra la pista d’algunes 

precaucions que hem de prendre de cara al nostre treball, a més de proposar-nos 

arquitectures de xarxes neuronals concretes, amb el seu nombre de neurones per 

capa, funcions d’activació i iteracions d’aprenentatge. Veiem la possible limitació que 

pot tenir l’anàlisi en funció de només una variable, en aquest cas el nivell d’aigua. La 

inclusió de més variables, ens podria acostar a un model amb un nivell explicatiu i 

predictiu més complet. 

En l’article de Üneş et al. (2015), sobre l’embassament William "Bill" Dannelly, que és 

el nom de l’embassament creat per la presa Millers Ferry, a Alabama, Estats Units 

d’Amèrica, tornem a trobar una comparativa entre models per intentar predir el nivell 

d’aigua en l’embassament. En aquest cas, i com era d’esperar després del que hem 

vist en l’apartat anterior, obtenim millor resultat del model basat en xarxes neuronals 

que no pas dels models basats en l’anàlisi de sèries temporals de forma tradicional, 

amb els models AR i ARMA, com també la regressió lineal múltiple. S’estudien 

diferents comportaments en funció de les entrades, provant per assaig i error diferents 

combinacions d’entrades per a tots els models. El model amb millor resultat és la xarxa 

neuronal amb 5 neurones d’entrada, que obté els indicadors següents: MSE=0.0032; 

MAE=0.0415 i R=0.893, on MSE correspon al mean square error; MAE, al mean 

absolut error i R al coeficient de correlació. En aquest cas, s’utilitzen 6 anys de dades 

històriques diàries del nivell d’aigua a l’embassament, que distribueixen en 1461 dies 

per l’entrenament i 811 pel test. 

L’interès específic que té aquest article pel nostre treball és que introdueix algunes 

indicacions interessants a tenir en compte sobre l’arquitectura de la xarxa neuronal. 

Per exemple, es fonamenta en treballs com els de Kisi (2005), Cybenco (1989), Hornik 

et al. (1989), per justificar que podem modelar qualsevol relació no lineal complexa 

amb una sola capa oculta en la xarxa neuronal. El nombre de neurones d’aquesta 

capa oculta s’estableix per assaig i error de forma iterativa. De totes maneres, un altre 

punt clau, com ens diuen els autors, és que aquest número de neurones de la capa 

oculta no pot ser molt alt ni molt baix: per la part alta, cauríem en sobreentrenament; 

per la part baixa, no seríem capaços de modelar adequadament les dades (Üneş et al., 

2015, p. 2). 
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Un altre element rellevant que apareix en l’article és l’ús de mètodes de regularització, 

en aquest cas a través de la regularització Bayesiana, que ens permet acabar d’ajustar 

l’entrenament del model sense que tinguem sobreentrenament. Trobem un anàlisi 

teòric complet sobre les tècniques de regularització a Gironés et al. (2017). 

També destacaríem, de cara el nostre estudi, la manera de determinar el vector de 

dades d’entrada, fent un anàlisi d’autocorrelació (AC) i d’autocorrelació parcial (PAC), 

amb l’objectiu de construir vectors de dades d’entrada òptims. Estableixen en 5 la 

longitud del vector d’entrada optimitzat, el que correspon amb les cinc neurones de la 

capa d’entrada. Igualment es realitzen diferents proves per diferents combinacions 

d’entrada, però la que obté millor resultats és l’entrada del vector de cinc dies 

consecutius. 

Com hem vist, tornem a tenir una investigació que basa tot el model predictiu en una 

única variable, el volum d’aigua diari en l’embassament. El curiós d’aquest article és 

que comença dient-nos que el nivell dels embassament és resultat d’un conjunt 

complex de factors ambientals (Üneş et al, 2015, p. 1). Així, seguint el sentit comú, ens 

anomena una llista de factors que poden intervenir o que dels quals en pot dependre el 

nivell de l’aigua: precipitacions, temperatura, temperatura de l’aigua, vaporització de 

l’aigua, etc. Tot i això, els investigadors, basant-se en el treball de Sen et al. (2000), 

descarten molt ràpidament l’opció d’elaborar un model més sofisticat, que inclouria els 

citats factors explicatius, al·legant motius econòmics i pràctics, els quals podríem 

resumir en l’interès per elaborar un model on l’objecte d’estudi sigui autosuficient per 

ell mateix i per qui el gestiona.  

Així, doncs, hem trobat literatura que ens qüestiona el comentari que hem fet 

anteriorment, que semblava de sentit comú, a saber, que la introducció de més 

variables podria ser una bona manera d’obtenir models més explicatius i predictius. 

Onidmu i Murase (2007) tracten aquesta mateixa qüestió en la seva investigació sobre 

la predicció del nivell de l’aigua al llac Naivasha, a Nigèria. Per aquests autors, com 

més gran el nombre de grups de variables i el nombre d’elements en cada grup de 

variables, més augmenta el poder predictiu de la xarxa neuronal. Utilitzen dades de 

1960 a 1997, incloent nivell de l’aigua per mes, pluja per mes, evaporació de l’aigua, 

cabal d’entrada dels rius Malewa i Gilgil i harmònics de temps dels mesos de l’any. 

Comparen 6 models entre els quals només varia el nombre de neurones d’entrada. El 

millor model és el que té el nombre més petit de neurones en aquesta capa, amb una 

arquitectura (8-10-4). El model prediu a 4 mesos vista a partir de dades dels 6 mesos 

anteriors. Entrenen la xarxa neuronal amb la funció output weight optimisation–hidden 

weight optimisation (OWO–HWO). Aquest millor model sobre conjunt de test obté un 

MSE (mean square error) de 0.12%. 

Ens ha interessat mostrar aquest model perquè és el primer que hem vist que utilitza 

més variables que les estrictament relacionades amb el nivell d’aigua (Rani i Parekh, 

2014) o, simplement, només el nivell d’aigua, com en els demés casos. A part de 

saber que hi ha investigacions que inclouen més d’una variable, també ens és útil 

saber quines són aquestes variables que inclouen; d’aquesta manera podem acotar 

l’abast del nostre treball a través d’aquesta orientació. 
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Suriyati et al. (2014) proposa un model de xarxa neuronal amb arquitectura (5-25-1) 

per intentar modelar el marge de temps que passa entre que plou i que aquesta pluja 

es veu reflectida en el volum d’aigua de l’embassament, en el seu cas, el Timah Tasoh 

de Malàisia. Utilitza dades del nivell d’aigua diari a l’embassament des de 1999 a 

2006. Per tant, torna a ser un exemple més d’investigació que utilitza una sola 

variable. Les dades es normalitzen abans de ser entrades a la xarxa neuronal.  

Kilinç i Cigizoglu (2005) prediuen el nivell de l’embassament Sungurlu, a l’oest de 

Turquia, a través de xarxes neuronals. En aquest cas la investigació es centra en la 

comparació de funcions d’entrenament de les xarxes: la funció de base radial (RBF) i 

la Feed Forward Back Propagation (FFBP). Així mateix, citen l’article de Coulibaly et 

al. (1999), en el qual es realitza una cerca exhaustiva dels articles relacionats amb les 

xarxes neuronals i la hidrologia. Aquest article conclou que el 90% de casos fan servir 

una xarxa neuronal directa, en anglès, feed-forward neural networks (FNN), entrenada 

amb propagació enrere, back propagation (BP). També s’utilitza sovint el mètode del 

descens del gradient per casos de reserves hidràuliques, segons els mateixos autors. 

Com hem dit, Kilinç i Cigizoglu (2005) comparen una xarxa neuronal (FFBP), la més 

utilitzada fins al moment, amb el comportament d’una xarxa neuronal entrenada amb la 

funció de base radial (RBF). Els resultats que obtenen en la comparació de models no 

són rellevants, ja que no obtenen diferències significatives, per això conclouen que 

ambdues xarxes són vàlides.  

Els autors ens adverteixen que com més dades tinguem millor, o sigui, és bo tenir 

series temporals el més llargues possibles. En el seu treball inclouen tres variables: 

afluència d’aigua, evaporació i volum d’aigua. Però no generen un model que les 

integri a l’hora de predir la variable objectiu, el volum d’aigua, sinó que elaboren tres 

models, un per cada factor, on només es té en compte un sol factor en cada cas. 

Hagués sigut interessant veure la integració de les tres variables en un sol model per 

predir l’única variable realment objectiu com és el nivell d’aigua en l’embassament. 

Dogan et al. (2016) elaboren una comparació de xarxes neuronals semblant a la 

investigació que acabem de veure, aquesta vegada sobre el llac Van, a l’est de 

Turquia. Tornem a trobar la referència al treball de Sen et al. (2000), per només tenir 

en compte les pròpies dades de volum d’aigua en l’embassament a l’hora d’elaborar el 

model predictiu, tot i reconèixer que aquest volum depèn de diferents i complexos 

factors meteorològics, geològics, etc. Per tant, detectem que hi pot haver un cert debat 

dins de la disciplina per afrontar aquestes prediccions amb una sola variable o amb 

múltiples factors. 

Destaquem aquesta investigació de Dogan et al. (2016), sobretot pel procediment, que 

ens ha resultat especialment interessant i es desmarca de la resta que hem vist. 

Captura dades des de l’octubre de 1975 al desembre de 2011. Aquestes dades les 

divideix en grups de 10 anys, que al mateix temps acaben dividint-se en grups de 3 

anys per l’entrenament i 2 pel test i així successivament. Aquesta manera de procedir, 

segons diuen, ens permet modelar un llac dinàmic, o sigui, que canvia les seves 

característiques al llarg del temps. Amb aquest sistema pretenen capturar el patró 

d’aquests canvis, cosa que els permetria poder fer prediccions a llarg termini. Cal 

destacar que és l’únic article que hem vist que procedeixi d’aquesta manera; la resta 

consideraven les dades cronològicament primeres com a dades d’entrenament i 
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deixaven una part de les últimes per fer el test. Per exemple, de 2000 a 2009 

entrenament i 2010 test. 

L’altra característica original d’aquest article, almenys dins dels que hem tingut 

l’oportunitat de veure, és el mapeig de les dades de nivell d’aigua segons dates de 

calendari. Per portar-ho a terme, comparen dos models de xarxes neuronals 

considerant entrades diferents: el primer tindrà com entrada dates amb l’estructura dia-

mes-any, segons el calendari gregorià; el segon usa el model basat en el calendari 

hidrològic, pel qual l’u d’octubre és el primer dia de l’any. En el segon cas no separen 

per mesos: les entrades seran el número de dia respecte el calendari hidrològic i l’any. 

El segon model assoleix millor resultats que el primer. 

Finalment, treballen amb 13.149 observacions de nivells d’aigua, dels quals 8.036 

s’usen en la fase d’entrenament, 2.922 pel test i 2.191 per l’etapa de validació del 

model. Totes les dades es normalitzen en l’interval [0,1] abans d’introduir-se en la 

xarxa neuronal. 

En el cas del model FFNN, l’arquitectura de les xarxes neuronals implementades 

inclou una única capa oculta. Les entrades inclouen la informació de la data, com hem 

explicat, i la sortida és el nivell d’aigua diari. La funció d’activació de les neurones de la 

capa oculta i de sortida és la funció sigmoide. L’entrenament es realitza amb 

l’algoritme de  Levenberg-Marquardt. El paràmetre de regulació (λ) es parametritza a 

0.7. El número de neurones de la capa oculta es prova per assaig i error en l’interval 

[1, 125]. S’estableixen les iteracions d’entrenament (epochs) a 1000 com a màxim, 

buscant per assaig i error el número adequat. 

Pel cas del model RBFNN, s’estableix la funció gaussiana com a funció de base radial. 

El factor de propagació s’estableix per assaig i error en l’interval [0.05, 1], amb 

increments de 0.05. Les epochs màximes es parametritzen a 2000. 

Els resultats obtinguts indiquen que els models FFNN s’imposen en tots els casos a 

les xarxes neuronals RBF, o sigui, el pitjor resultat amb FFNN millora el millor resultat 

de RBF. La millor xarxa neuronal té 90 neurones a la capa oculta i s’entrena amb 35 

epochs, que són els dos paràmetres a configurar per assaig i error. Aquest millor 

model obté un Mean Square Error (MSE) igual a 0.0012.  

Els autors destaquen que la principal diferència del seu model respecte els vistos en la 

literatura és la predicció dels nivells de l’aigua futurs a partir de totes les dades 

observades. Això, segons ells, és possible gràcies a utilitzar les dades referenciades a 

dates, tant pel calendari gregorià, com pel calendari hidrològic. Així assenyalen el 

mapeig de les dades segons les dates del calendari com la principal i rellevant novetat 

d’aquest estudi, que permet captar les tendències de canvi en les prediccions futures.  

Sobre el mateix llac Van, de Turquia, a més del llac Egirdir, Çimen i Kisi (2009) 

realitzen una comparativa entre xarxes neuronals i SVMs. Torna a ser una investigació 

partidària d’utilitzar només com a variable el nivell de l’embassament, també basant-se 

en el treball de Sen et al. (2000). De fet, Kisi és un dels investigadors que formen part 

de Üneş et al. (2015), on també hem vist que apareix aquesta mateixa manera de 

procedir. 
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L’entrenament de la xarxa neuronal es realitza a través de la funció de Levenberg–

Marquardt, que els autors consideren una tècnica més poderosa i ràpida que la tècnica 

“convencional” de descens del gradient. La millor xarxa neuronal l’obtenen amb una 

arquitectura (4,8,1), amb la capa oculta utilitzant neurones amb funció d’activació 

sigmoide i funció d’activació lineal per la capa de sortida. Les epochs es van 

parametritzar a 50.  

S’usen dades de nivell mensual de 47 anys per l’entrenament i 12 per el test en el cas 

del llac Van i 34 anys i 10 anys, respectivament, en el cas del llac Egirdir. Tornem a 

veure l’anàlisi de correlació per determinar els vectors d’entrada òptims pel sistema. 

En aquest cas, més enllà de quatre dades consecutives de la sèrie temporal, no 

apareixen correlacions significatives, per tant centren l’estudi en vectors d’entrada de 

Lt-1, Lt-2,  Lt-3, Lt-4, analitzant quatre tipus d’entrades pel model. 

Pel model SVM del llac Van utilitzen els paràmetres següents: Cc = 75, ɛ = 0.003 i 

σ=0.0004, que obté els millors resultats amb dues entrades Lt-1, Lt-2, amb un MSE de 

0.0080. El llac Egidir obté millors resultats amb els paràmetres Cc = 70, ɛ = 0.008 i 

σ=0.23, en aquest cas amb quatre entrades Lt-1, Lt-2, Lt-3, Lt-4 assolint un MSE de 

0.0043. 

La significació de les diferències en la comparació dels resultats obtinguts entre 

models la realitzen a través de l’anàlisi de variàncies ANOVA. D’aquest anàlisi en 

conclouen que les diferències de predicció entre els models SVM i ANN són 

significatives, amb un nivell de confiança del 95%. 

Així, estem davant d’un article interessant que conclou un millor resultat dels SVM per 

sobre de les xarxes neuronals, en tots els casos. Ens introdueix mètodes de 

procediment que tindrem en compte, alhora que assoleixen resultats destacables en 

ambdós models testejats. El fet d’introduir dos llacs, afegeix evidència empírica del 

millor comportament dels SVM, ja que en tots dos casos es mostren superiors. 

Evidència empírica que no és del tot concloent, ja que en la comparació directa amb el 

treball de Dogan et al. (2016) sobre el mateix llac Van, veiem que el model basat en 

xarxes neuronals d’aquests últims és superior, ja que obté un MSE inferior, en aquest 

cas de 0.0012. La comparació, però, no és del tot directa entre mètodes, ja que hi ha 

una gran diferència amb les dades considerades per elaborar el model. Aquesta última 

investigació es basa en dades mensuals i, per tant, encara que els anys que tenen en 

compte són més, les dades són moltes menys al ser mensuals. El conjunt de dades 

d’entrenament inclou només 560 observacions, per les 8036 observacions que utilitzen 

Dogan et al. (2016). En aquest aspecte apostaríem clarament que la millor manera de 

procedir és a partir de dades diàries de nivells d’aigua en l’embassament. 

Destaquem també l’article d’investigació de Hipni et al. (2013), en el qual 

desenvolupen un model basat en SVMs, amb l’objectiu de superar la capacitat de 

predicció d’un model ANFIS, concretament pretenen superar el model proposat per 

Valizadeh i El-Shafie (2013), realitzat sobre la mateixa reserva hidràulica de Malàisia 

anomenada Klang. 

El que ens interessa d’aquest article, més que els resultats, és la metodologia 

emprada, discriminant la millor opció segons quatre línies d’investigació: quina és la 
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millor entrada, escollir la funció de regressió (tipus I o tipus II), quin número de k és el 

millor a l’hora de fer el k-fold cross validation i, per últim, el millor model.  

Investigació que té en compte dades de nivell d’aigua a l’embassament i aigua de la 

pluja. Amb aquests dos conjunts de dades valora quina entrada és la que obté millor 

resultat, segons tres escenaris: només considerar l’aigua de la pluja; considerar l’aigua 

de la pluja i la mitjana del nivell d’aigua i considerar l’aigua de la pluja i el nivell d’aigua. 

L’entrada que assoleix un millor resultat és la que considera tant l’aigua de la pluja 

com el nivell d’aigua, concretament tenint en compte les dades fins a t-2, o sigui, els 

dos dies anteriors, per les dues dades. La funció de regressió és la tipus II i el número 

de k del k-fold que dona millor resultat és k=5. L’error que els fa escollir aquest model 

com el millor obté un resultat de 1.64%, però és un error que no podem prendre de 

manera absoluta, ja que representa el percentatge d’error sobre el conjunt de test 

respecte del conjunt d’entrenament. Per tant, és un error poc útil per comparar entre 

models. 

L’article mateix convida a investigar en la mateixa línia però afegint-hi més variables al 

model. Per tant, aquests autors estarien a l’altra banda del debat de la majoria que 

hem vist fins ara que només consideren les pròpies dades de nivell d’aigua. 

A Maqbool Ali et al. (2013), com hem vist en l’apartat Ciència de dades en l’àmbit 

hidrològic, es plantegen models diferents segons l’objectiu concret que volen predir o 

classificar. En el cas dels nivells d’aigua en embassaments, comparen el model 

ARIMA, dues xarxes neuronals i el model de SVM, que obté el millor resultat de llarg, 

amb un RSME de 0.04, molt superior al 1.79 que obté el segon classificat. Fan servir 

SMOreg, que els autors defineixen com a una versió millorada de SVM, adaptada per 

tasques de regressió. 

En aquest treball es té en compte més d’una variable, concretament, es fan servir 

dades de 2001 a 2012, de nivell de l’embassament, capacitat, flux d’entrada, flux de 

sortida normal, sortides excepcionals, pèrdues, però no s’afegeixen dades més enllà 

de les estrictament generades per l’embassament, com podrien ser les 

meteorològiques. 

Acabem l’apartat mostrant dos articles relacionats amb els arbres de decisió com a 

models per predir nivell d’aigua en embassaments. El primer que veurem és un article 

diferent als vistos fins ara, que completarà la qüestió sobre les variables a utilitzar. 

Jun-He Yang  et al. (2017) realitzen tres comparacions simultànies: la primera 

correspon a la manera d’imputar valors perduts; la segona realitza una anàlisi de 

factors claus, eliminant seqüencialment el menys important; i la tercera és una 

comparació de mètodes de predicció segons les combinacions de dades dels dos 

paràmetres anteriors: la imputació de valors perduts i la determinació de factors claus. 

Per tant, és una article que ens aporta una visió diferent als que hem vist fins ara, que 

ens situa en l’anàlisi amb múltiples variables, qüestió menys tractada en la literatura 

relacionada amb el nostre objecte d’anàlisi. Els mateixos investigadors reafirmen el 

que acabem de dir, assenyalant que la investigació realitzada pretén cobrir dos 

aspectes que han trobat recurrents en el seu anàlisi d’investigacions anteriors: la 

manca de variables més enllà del nivell d’aigua, amb la consideració de la pluja com a 

excepció més habitual, i el no tractament de valors perduts. 
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Els models que compara són els següents: la xarxa neuronal amb funció de base 

radial (RBF) i els classificadors Kstar, Random forest, K-Nearest-Neighbor (KNN)  i 

Random Tree. Remarquen la importància d’incloure un anàlisi de selecció de variables 

perquè el fet d’eliminar del model les menys rellevants, s’ha demostrat que pot millorar 

l’eficiència en la predicció dels models, basant-se en els estudis de Östürk et al. 

(2006), Vathsala i Koolagudi (2015), Banerjee et al. (2016) i Yahyaoui i Al-Mutari 

(2016). Al mateix temps, que millorem la precisió del model, la selecció de variables 

rellevants ens permet alhora incrementar la interpretabilitat dels models resultants, 

afirmació que basen en el treball de Borges i Nievola (2012). 

Pel primer filtre, la imputació de valors perduts, la tècnica amb la que obtenen millor 

resultats és la imputació per mitjana de punts propers (mean of nearby points). Per tant 

és un resultat a tenir en compte si tenim valors perduts en les nostres dades. 

La selecció de variables la realitzen amb la tècnica de l’anàlisi de factors (FA). L’ordre 

d’importància de les variables que obtenen és la següent: flux d’entrada, temperatura, 

flux de sortida, pressió, precipitació, precipitació a Dasi, humitat relativa, velocitat del 

vent i direcció del vent. 

Procedeixen iterativament, eliminant la variable menys important fins a obtenir un 

RMSE mínim. El millor resultat l’assoleixen eliminant les dues variables menys 

explicatives: la direcció i la velocitat del vent. Finalment, el model definitiu és el 

Random forest, amb la selecció de variables, eliminant les dues menys rellevants. El 

resultat final d’aquest model és: CC=0.753; MAE: 0.097; RMSE = 0.144; RAE = 0.564; 

RRSE:0.659 

Així, estem davant d’un article interessant, que ens ha introduït els arbres de decisió 

com a models a considerar, concretament una combinació d’aquests, el Random 

forest, i un tractament més detallat de les variables que hi incloem  més enllà del 

volum d’aigua. De totes maneres, encara que el Random forest s’hagi mostrat superior 

a dues xarxes neuronals, tractarem aquest resultat amb la cautela necessària, 

prenent-ne nota, això sí, de cara el desenvolupament del nostre treball. 

Acabem amb l’article de Pattama Charoenporn (2017), que fa una predicció de flux 

d’entrada en l’embassament Huai Preu de Tailàndia  a través dels arbres de decisió 

ID3 i C4.5. Té en compte el cabal d’entrada i la pluja. A través de la correlació entre 

entrada i sortida, determina el delay entre la pluja i el cabal d’entrada, per tal de 

determinar una entrada del model adequada. El millor model en aquesta investigació 

l’assoleixen amb l’algoritme ID3, amb un RSME de 0.1225. Els mateixos investigadors 

indiquen que les xarxes neuronals poden ser millor alternativa, així com l’ús de de més 

dades i variables, ja que només han tingut en compte les dades de 3 anys de pluja i 

flux d’entrada. 

Per tant, és un article que ens reafirma en la línia d’investigació que hem pensat pel 

present treball. 
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2.4 Conclusions 

Aquest apartat l’anomenem conclusions, no amb la voluntat de tornar a veure els 

aspectes més rellevants que hem trobat en la literatura analitzada, sinó amb la intenció 

de recollir aquelles qüestions sobre tècniques, mètodes i maneres de procedir, que 

ens puguin ser d’utilitat o que ens hagin obert noves possibilitats a tenir en compte pel 

treball que ens ocupa. 

Hem vist tècniques que realment ens han semblat interessants i aplicables per la 

nostra investigació. Algunes de més comunes, com els anàlisis de correlació per 

determinar la mida ideal de l’entrada del sistema. I algunes de molt més específiques i 

particulars com pot ser el mapeig de les dades d’entrada segons el calendari 

hidrològic, per exemple, que ens aportava, com hem vist, la possibilitat de captar 

patrons de tendència, per tant, que poden tenir una importància rellevant a considerar. 

L’ús de l’anàlisi de variàncies ANOVA per determinar si les diferències entre els 

models comparats són significatives, també ens ha semblat un bon procediment a 

realitzar. 

Però, més enllà de l’ús de certes tècniques o funcions concretes, les dues grans 

preguntes que queden obertes després del recorregut que hem realitzat a través dels 

articles vistos són, sens dubte, el nombre de variables o factors a tenir en compte a 

l’hora de realitzar el model i la comparació entre xarxes neuronals i support vector 

machines. 

Pel que fa a les dades a considerar, hem vist que hi ha autors que animen a afegir 

més variables per tal d’assolir un bon resultat i d’altres que aposten directament per 

tractar només amb els nivells d’aigua en l’embassament. Per tant, és una pregunta que 

ens queda oberta i que intentarem tractar en el decurs de la nostra investigació, 

comprovant si realment la inclusió de més d’una variable pot millorar o no un model 

predictiu que només té en compte la sèrie temporal de la variable a predir, que són els 

que obtenen millor resultat dels models que hem vist. D’altra banda, cal considerar si 

la informació que ens pot aportar un model amb més variables és valuosa per 

aprofundir en el coneixement de l’objecte d’estudi. 

La quantitat de dades resulta un problema molt més senzill de tractar. Pels exemples 

que hem vist, considerant al voltant de 10 anys de dades diàries és una mida suficient 

al voltant de la qual giren la majoria de treballs vistos. Però no hi ha dubte que com 

més en tinguem, millor.  

L’altra gran pregunta que queda a l’aire és si les xarxes neuronals són o no els models 

òptims per predir nivells d’aigua en reserves hidràuliques o si, per exemple, els SVMs 

són millor alternativa. Diem alternativa, perquè no hi ha dubte que les xarxes neuronals 

ocupen la major part de la literatura al respecte. Tot i això, creiem evident que l’anàlisi 

d’aquests articles sobre la nostra temàtica ens obliga a considerar els SVMs com a 

possible model per desenvolupar el nostre projecte. 

De totes maneres, voldríem destacar una sensació, potser subjectiva, que ens han 

provocat alguns articles amb comparacions de mètodes, per exemple a Jun-He Yang  

et al. (2017) o a Maqbool et al. (2013), que és que en alguns dels models s’hi notava 

més esforç que en el comparat. Aquesta sensació es fonamenta en el més ampli 
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tractament que trobem en el text sobre el model guanyador. Per afegir més raons a 

part de la sensació subjectiva, aquestes investigacions on les xarxes neuronals 

obtenen pitjor resultat que els SVMs, com a Çimen i Kisi (2009), en cap cas usen 

tècniques de regularització, claus per acabar d’ajustar el model tot evitant el 

sobreentrenament, per exemple. O, el que és encara més concloent, cap de les xarxes 

neuronals comparades amb SVMs superen les xarxes neuronals dels articles on 

apareixen només xarxes neuronals (per exemple, a Dogan et al. (2016)). Per tant, 

sense rebaixar els resultats obtinguts sobre SVMs, posem sobre la taula la qüestió de 

l’optimització dels models de xarxes neuronals en aquestes comparacions.  

D’altra banda, se’ns ha introduït Random forest com a model a tenir en compte, encara 

que, a priori, amb uns resultats menys prometedors que les xarxes neuronals o els 

SVMs. Així, inclourem també el model Random forest com a objecte del nostre estudi, 

per veure quins resultats n’obtenim. 

Intentarem respondre totes aquestes qüestions en el decurs de la present investigació. 
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3. Disseny i implementació del treball 

Enfocarem la implementació del present treball a través de les etapes pròpies d’un 

projecte de mineria de dades, contextualitzades en la nostra investigació. Així, 

estructurarem el nostre procés en: captura i emmagatzematge, preprocessament, 

elaboració dels models, avaluació dels models i anàlisi de resultats. 

És conegut que els projectes de mineria de dades no tenen un desenvolupament lineal 

i seqüencial, sinó que certa part de revisió i reenfocament de plantejaments inicials és 

inherent a la seva naturalesa. Intentarem mostrar aquest recorregut com un procés 

que anirem construint conjuntament. 

De la literatura analitzada, a més, n’han sorgit alternatives de plantejament que hem 

assumit com a objectius. Aquestes alternatives podríem dividir-les en dos grans blocs: 

el primer faria referència als atributs a considerar, o sigui, si fem la predicció a partir de 

la mateixa sèrie temporal que volem predir o si incorporem més sèries temporals que 

representin altres fenòmens físics que ens puguin ser útils per a explicar o predir el 

volum d’aigua en un embassament. I el segon bloc fa referència el tipus de model que 

considerem per fer el nostre anàlisi predictiu. En aquest sentit, l’estat de l’art ens ha 

situat a tres models com a candidats a ser estudiats: les xarxes neuronals, els support 

vector machines i el classificador Random forest. 

Així, doncs, seguirem les etapes del projecte de mineria de dades que hem anomenat 

abans, dividint el procés segons tractem amb l’anàlisi univariant o mulitvariant. En el 

primer apartat és on introduirem els aspectes teòrics generals que considerem, que 

seran completats en l’apartat mulitvariant amb les particularitats que l’afectin. 

En el capítol d’avaluació dels models i anàlisi de resultats és on compararem el 

comportament dels millors models que haguem obtingut de cada apartat. 

Realitzarem els diferents models predictius sobre l’embassament de Sau i 

l’embassament de la Baells. D’aquesta manera podrem observar les possibles 

diferències que hi poden haver en els resultats dels models predictius sobre dades que 

expressen el mateix fenomen. L’elecció d’aquests pantans es basa en la qualitat de les 

dades, per tant és una decisió a posteriori, que hem d’exposar en aquest moment per 

a poder seguir el desenvolupament del treball. 

Cal tenir en compte que, cronològicament, primer s’han elaborat tots els models de la 

part univariant. Això explica el major desenvolupament d’aquestes parts, ja que en els 

models amb entrada de múltiples variables apliquem resultats que hem anat obtenint 

al llarg de tots els models univariants. 
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3.1 Captura i emmagatzematge 

En aquest apartat distingirem les dades hidrològiques dels embassaments de les 

dades meteorològiques, que farem servir per l’anàlisi multivariant, ja que tenen orígens 

i formats diferents. 

3.1.1 Dades hidrològiques 

Com ja hem exposat en l’apartat de Context de l’àmbit d’estudi, tractarem els grans 

embassaments que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua. En la pàgina web de la 

pròpia agència, trobem una aplicació3 que ens permet descarregar les dades que 

vulguem i que estiguin disponibles. Remarquem que estiguin disponibles, perquè 

només sabem les dades que tenim un cop obrim els fitxers generats, ja que l’aplicació 

no genera cap mena d’avís en funció de si hi ha informació o no per aquella dada en 

les dates que ens interessen. 

L’altra dificultat és el límit en el volum de dades que es pot demanar en una mateixa 

petició. Dificultat totalment salvable realitzant, per parts, les peticions de dades que 

ens interessen. 

Per la generació dels fitxers amb les dades, podem escollir entre diferents formats, 

PDF, XLS i XML, dels quals escollirem el format XML que és el més fàcilment 

integrable per automatitzar la càrrega en el nostre entorn d’anàlisi. 

Recopilem dades diàries entre l’u de gener de 1986 i el trenta de setembre de 2018 

sobre el volum d’aigua en els grans embassaments de les anomenades conques 

internes de Catalunya, que són les gestionades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Com que l’aplicació separa les dades segons siguin anteriors o posteriors a l’any 2007, 

farem les peticions per separat i posarem atenció en les possibles diferències que 

puguin haver-hi entre aquests diferents conjunts de dades. 

Les dades, recollides en format XML, inclouen els atributs següents: 

Nom variable Exemple valor 

Dia 1990/10/06 

Variable 4159509 

Mitjana 405.12 

Descripció Variable E06_Vilanvova Sau_Sau_Nivell embassament 

Unitat Mesura Metres sobre nivell mar (m.s.n.m.) 

Estació Embassament de Sau (Vilanova de Sau) 

UTM X 451408 

UTM Y 4646459 

Dia (Format Data) 1990/10/06 00:00:00 

Mitjana (Dia) 405.12 

Conca EL TER 

Taula 2: Captura de dades hidrològiques 

                                                

3
 http://aca-web.gencat.cat/sdim21/ 
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Com podem veure, els atributs no ens expliquen ni les variables que tenim ni 

l’embassament a que corresponen, informació que queda integrada dins les files de la 

taula. Així, per saber quines variables hem recollit ens cal mirar a l’atribut “Variable” o 

“Descripció Variable”, que són les següents, en el cas de l’embassament de Sau: 

Variable Descripció Variable Unitat Mesura 

4165140 E06_Vilanova Sau_Sau_Cabal sortida m3/s 

4159510 E06_Vilanova Sau_Sau_Volum embassament hm3 

4165141 E06_Vilanova Sau_Sau_Cabal entrada m3/s 

4159509 E06_Vilanvova Sau_Sau_Nivell embassament m.s.n.m 

4159547 Vilanova Sau_Sau_Percentatge volum embassat % 

3378678 E06_Emb Sau_Total cabals grup 1+2 m3/s 

Taula 3: Variables hidrològiques embassament de Sau 

Per tant, tenim el cabal d’entrada i el de sortida i tres variables més que, essent 

diferents, responen a la descripció del mateix fenomen, l’aigua emmagatzemada en un 

embassament: volum, nivell i percentatge. Destaquem que l’embassament a que es 

refereix queda integrat dins de la variable, per tant, tindrem variables diferents si 

l’embassament és diferent encara que descrigui el mateix fenomen. 

La diferència entre les dades anteriors i posteriors a l’any 2007, pel que fa a 

l’embassament de Sau, només és una: la inclusió de la variable “E06_Emb Sau_Total 

cabals grup 1+2”, una variable molt poc informada, amb el voltant del 50% de valors 

nuls, com veurem en el següent apartat. En la majoria de casos ens trobem amb 

aquesta mateixa situació: 5 variables comunes tant abans com després de 2007 i, en 

cas de diferència, hi hauria la inclusió d’alguna variables que sol ser molt 

desinformada. 

Repetim el mateix procés per a cadascun dels grans embassaments de les conques 

internes de Catalunya, amb la generació de l’arxiu XML de les dades anteriors a 2007 i 

posteriors a 2007. El nombre de dades obtingudes variarà en funció de les dades 

disponibles, per exemple, l’embassament La Llosa del Cavall va ser inaugurat l’any 

1998, per tant, no tindrà dades anteriors a aquest any. 

3.1.2 Dades meteorològiques 

A través de la pàgina web de meteocat.cat, el Servei Meteorològic de Catalunya 

gestionat per la Generalitat de Catalunya, tenim accés a dades meteorològiques dels 

últims dos anys per a les estacions meteorològiques existents. A través d’un formulari 

de la pròpia web4, podem fer les peticions de dades que ens interessin. 

Un mes més tard ens arriben les dades que hem demanat. Demanem dades 

meteorològiques de 1 de gener de 2007 a 30 de setembre de 2018. No tots els 

embassaments tenen estació meteorològica. En cas de no tenir-ne, ens transmeten les 

dades de l’estació meteorològica més propera. 

                                                

4
 http://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-

meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/ 
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Ens arriben les dades amb format excel (.xlsx), incloent els camps següents: 

 

Acrònim Variable Unitat 

TM Temperatura mitjana diària °C 

TX Temperatura màxima diària °C 

TN Temperatura mínima diària °C 

HRM Humitat relativa mitjana diària % 

PPT24h Precipitació acumulada diària mm 

PM Pressió atmosfèrica mitjana diària hPa 

VVM2 Velocitat mitjana diària del vent a 2 metres d’altura m/s 

DVM2 Direcció mitjana diària del vent a 2 metres d’altura ° 

VVX2 Ratxa màxima diària del vent a 2 metres d’altura m/s 

DVVX2 Direcció de la ratxa màxima diària del vent a 2 metres d’altura ° 

VVM10 Velocitat mitjana diària del vent a 10 metres d’altura m/s 

DVM10 Direcció mitjana diària del vent a 10 metres d’altura ° 

VVX10 Ratxa màxima diària del vent a 10 metres d’altura m/s 

DVVX10 Direcció de la ratxa màxima diària del vent a 10 metres d’altura ° 

Taula 4: Dades meteorològiques capturades 

No totes les estacions meteorològiques de les quals ens transmeten les dades tenen la 

informació de tots els atributs en tot l’interval demanat, dependrà de les dades que 

reculli cada estació. 

Pel pantà de Sau tenim dades de pluja del propi embassament. La resta de dades 

meteorològiques que ens transmeten són les de la població de Viladrau, l’estació més 

propera al pantà del servei meteocat, segons les dades trameses, que queda a uns 13 

kilòmetres en línia recta del pantà. 

En el cas de l’embassament de la Baells, les dades tant de pluja com la resta de dades 

meteorològiques són les del petit poble de La Quar, el més proper a l’embassament 

amb estació meteorològica segons les dades que ens han transmès. Aquest poble 

està a una distància d’uns 7 kilòmetres en línia recta del pantà.  

Prescindirem de les variables de vent. No en som experts, però prenem aquesta 

decisió per no sobrecarregar el model amb variables innecessàries, recolzant-nos en 

l’article de Jun-He Yang et al. (2017), en el qual s’eliminen les variables de vent, que 

resulten ser les menys rellevants, al mateix temps que es millora el model sense 

considerar-les. 

Així, ens quedem amb la temperatura mitjana diària, temperatura màxima i mínima 

diària, humitat relativa, pressió atmosfèrica i precipitació com a atributs que tindrem en 

compte per a elaborar els models. 
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3.2 Preprocessament de les dades 

Acabem de veure el format de les dades que hem obtingut de la fase anterior. 

L’objectiu d’aquesta fase és tractar les dades per tal d’obtenir les dades de cada 

variable en format de sèrie temporal. Així mateix, analitzarem la coherència i 

completesa de les dades, per tal de comprovar quines dades tenim realment i si 

aquestes tenen uns valors coherents amb els esperats, rectificant i corregint, si és 

necessari, aquells erros que identifiquem. 

Tornem a diferenciar en dos apartats aquest capítol, amb les dades hidrològiques per 

una banda i les meteorològiques per l’altra. 

3.2.1 Preprocessament dades hidrològiques 

Carregarem les dades procedents dels arxius XML a l’entorn Python, per procedir amb 

el seu anàlisi i tractament. Utilitzarem la versió de Python 3.6 i l’entorn de 

desenvolupament Spyder i Jupyter notebook. 

Realitzarem tot el procés detalladament amb les dades de l’embassament de Sau. 

També mostrarem el cas de l’embassament de la Baells, ja de forma més resumida i 

remarcant només els comentaris que creguem oportuns. La informació de la resta de 

pantans la podeu trobar a l’annex 1. 

3.2.1.1 Embassament de Sau 

Carreguem les dades i les deixem en el format que les tenim de la captura: 

Taula 5: Dades hidrològiques carregades embassament de Sau 

A través de l’identificador de la variable crearem les sèries temporals corresponents. 

Una dificultat afegida en aquest punt és que hem trobat dues maneres de tractar el 

valors nuls, segons els embassaments: variables generades, per tant amb la data 

generada, però amb valor nul, i variables que comencen a existir en un moment 

determinat, o sigui, que no tenen valors nuls anteriors. Hem hagut de vigilar aquest 

aspecte a l’hora de construir els conjunts de dades, ja que, en el primer cas, les 
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variables tenien totes les observacions (nul·les o informades) i, en el segon cas, el 

nombre d’observacions varia al no tenir dades per tots els dies. En aquest últim cas 

també trobem valors nuls entre els valors de les variables. 

Agrupant la informació per variables, ens queda el dataframe següent, corresponent al 

pantà de Sau amb les dades a partir de 2007: 

 

Taula 6: Sèries temporals embassament de Sau 

Ajuntant les dades d’abans i després de 2007 en un mateix conjunt, ens quedem amb 

el conjunt complet de dades. Visualitzem aquestes dades ja completes per veure si 

tenim valors erronis. Comencem amb la gràfica del nivell d’aigua, mesurat amb metres 

sobre el nivell del mar (m.s.n.m): 

 

Figura 2: Gràfica Nivell d’aigua de Sau 

El nivell de l’aigua presenta, sens dubte, valors erronis, que es mostren clarament a 

finals de 2015 i també en els canvis verticals de 1996, 1998 i 1999. El mateix canvi 

vertical ens indica l’error en la dada, ja que és impossible que d’un dia per l’altre variï 

d’aquesta manera el nivell de l’aigua mesurada amb els metres sobre el nivell del mar. 

El canvi vertical cap a més metres de l’any 1999, és impossible, com també és evident 

la impossibilitat de la baixada de l’any 2015, ja que l’aigua quedaria uns 250 metres 

per sota terra, tenint en compte l’alçada a que es troba el pantà de Sau. 
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Com que tenim més dades que expressen el mateix fenomen físic, l’aigua en 

l’embassament, no tractarem aquests errors, que serien fàcilment ajustables a partir de 

la correspondència entre aquesta variable i les dades de volum o percentatge, mirant 

dades correctes. 

A continuació, mostrem la gràfica corresponent al volum d’aigua:  

 

Figura 3: Gràfica volum d’aigua embassament de Sau 

Les dades de volum d’aigua, expressades en hectòmetres cúbics (hm3), semblen 

correctes. No hi ha cap canvi brusc, com teníem en la gràfica anterior ni cap valor que 

surti inusualment de la resta. Si investiguem una mica5, veiem que estan documentats 

períodes de sequera severa a l’any 1990 i a l’any 2008. L’any 2005 és va traspassar 

bona part de l’aigua de Sau al pantà de Susqueda, també a causa de la sequera6. Per 

tant, tenim justificats els valors més extrems que ens apareixen. 

Amb la gràfica que veurem a continuació, podem comprovar que el percentatge també 

segueix la mateixa forma que la gràfica anterior, amb valors de percentatge coherents, 

per tant, també sembla tenir dades del tot correctes.  

Vegem la gràfica de percentatge del volum de Sau: 

                                                

5 http://www.ccma.cat/el-temps/sequera-a-catalunya-un-mal-cronic/noticia/2709821/ i 

http://www.ccma.cat/324/els-pantans-catalans-sota-minims/noticia/245080/ 

 

6
 http://sostenible.cat/noticia/la-generalitat-transvasara-laigua-del-panta-de-sau-al-de-susqueda-per-

millorar-ne-la-0 

http://www.ccma.cat/el-temps/sequera-a-catalunya-un-mal-cronic/noticia/2709821/
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Figura 4: Gràfica percentatge volum d’aigua embassament de Sau 

La forma és totalment idèntica a la gràfica del volum en hectòmetres cúbics que hem 

vist. A partir d’aquestes dades, podríem recuperar les dades errònies del nivell de 

l’aigua. A priori, no ens és necessari, ja que com que són dades que expressen el 

mateix fenomen, podem utilitzar les correctes directament. 

Ens queda per analitzar els cabals d’entrada i sortida, que sí que presenten algunes 

incoherències. La gràfica corresponent al cabal d’entrada és la següent: 

 

Figura 5: Gràfica cabals d’entrada embassament de Sau 

Sense entrar a valorar els valors extrems per la banda alta, alguns dels quals semblen 

sospitosos de ser erronis, no hi ha dubte que els cabals negatius (que no són pocs) no 

tenen cap mena de lògica, ja que ens indicaria que el riu Ter canvia de sentit i l’aigua 

en lloc de baixar, comença a pujar en direcció contrària. En el mateix sentit 

argumentatiu, cabals d’entrada de zero semblen impossibles, ja que implicaria que un 

riu com el Ter baixa sec.  
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Mirem, ara, la gràfica corresponent al cabal de sortida: 

 

Figura 6: Gràfica cabals de sortida embassament de Sau 

Les dades del cabal de sortida semblen més coherents, a priori, que les del cabal 

d’entrada. Els valors extrems que s’observen molt probablement són erronis, encara 

que, els més extremats i tot, són matemàticament possibles, però segurament 

físicament improbables. Per tant, hauríem de fer la consulta a qui correspongués per 

determinar la veracitat d’aquests valors, encara que aquí7 trobem algun punt de 

referència per poder valorar-ho, per la qual, al voltant de 70 m3/s sembla proper a un 

valor màxim possible de cabal de sortida. Aquesta vegada no tenim cabals negatius. 

No ens entretindrem a intentar corregir aquestes dades, ja que, en principi, no ens 

seran necessàries, ja que, en aquest apartat de l’anàlisi univariant, tindrem en compte 

només una variable, la que hem vist que era del tot correcte: el volum d’aigua en 

hectòmetre cúbics . 

Tot i la referència periodística, hem realitzat la consulta a l’ACA sobre aquests valors 

de cabals d’entrada i sortida. La resposta d’aquesta font, la qual hem de considerar 

coneixement expert, ens fa variar el posicionament anterior i només ens determina els 

cabals d’entrada negatius o zero, com a dades errònies o sense sentit. Pel que fa als 

pics tant de cabals d’entrada com de sortida ens expliquen que són totalment 

possibles i, inclús no formen part ni dels valors històrics més extrems. Per tant, les 

dades semblarien correctes en aquest aspecte. Segons la font consultada, el cabal de 

sortida màxim del pantà de Sau és de 3000 m3/s, per disseny de la comporta. I els 

cabals d’entrada han superat els 1000 m3/s, amb una punta històrica de 1600 m3/s a 

l’any 1919. Per tant, com dèiem, no ens acostem, ni molt menys, a aquests valors 

històrics extrems. 

 

                                                

7
 https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/383898-desembassen-els-pantans-de-

susqueda-i-boadella.html 
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Acabem l’exemple del pantà de Sau amb una taula on resumim les dades que tenim: 

 

Taula 7: Qualitat dades hidrològiques embassament de Sau 

La variable “Valors nuls” és el nombre de valors nuls que trobem en les observacions 

de les dades; els “Nuls interval” representen els dies que tenim valors nuls de tot 

l’interval que considerem. Dit d’una altra manera, la primera representa els dies que la 

variable té un valor nul; la segona, els dies que la variable no ha existit o té valor nul. 

Com ja hem dit en l’apartat anterior, podem veure que la variable “Cabals grup 1+2” 

està molt poc informada i molt fragmentada, ja que els valors nuls ni tan sols estan 

seguits. Per tant, prescindirem d’aquesta variable que, d’altra banda, només és 

present en aquest embassament. Per la resta, veiem que només tenim 27 nuls a la 

variable del cabal d’entrada de les dades a partir de 2007, encara que igualment hem 

de tenir en compte les incoherències que hem observat respecte els cabals, en cas 

que sigui necessari considerar-los en el nostre projecte. El que ens interessa més és 

que la variable “Volum” sembla del tot correcte i està totalment informada, com hem 

justificat fa un moment. 

3.2.1.2 Embassament de la Baells 

Tractarem, ara, les dades del pantà de la Baells, ja de forma més resumida i remetent-

nos directament als resultats.  

Vegem les seves gràfiques a continuació: 
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Figura 7: Gràfiques dades hidrològiques embassament de la Baells 

Obtenim dades de volum, que semblen totalment coherents a partir de 1999. Abans 

d’aquest any, tenim dades que sobrepassen el volum màxim, per poc, per tant podrien 

no ser un error. Mirem de documentar aquesta possibilitat i veiem que l’embassament 

de la Baells ha reduït la seva capacitat màxima degut al desprendiment de sediments, 

passant d’un màxim de 115,44 hm3 als 109,43 hm3 que té des de l’any 20028. Si mirem 

les dades, veiem que són totalment coherents amb aquesta informació. Per tant, tenim 

dades de volum correctes que, a més, sabem que inclouen el desprendiment de 

sediments i els canvis geològics del pantà com a un dels factors que expliquen la seva 

evolució.  

 

                                                

8
 https://www.regio7.cat/comarques/2008/06/22/panta-baells-al-98-dels-nivells-mes-elevats-darrera-

decada/14241.html 
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Mostrem la taula resum de les dades de la Baells: 

 

Taula 8: Qualitat dades hidrològiques embassament de la Baells 

Igual que en el cas de l’embassament de Sau, les dades més problemàtiques que 

tenim són els cabals d’entrada i sortida. Les dades relacionades amb el nivell d’aigua 

en l’embassament, ja sigui en metres sobre el nivell del mar o volum en hectòmetres 

cúbics i el seu percentatge, semblen totalment correctes. 

Després del preprocessament, tenim les dades en format de sèrie temporal, on les 

dades referents al volum en hectòmetres cúbics dels embassaments és la dada més 

consistent en tots els casos. Així, doncs, considerarem aquesta dada per la part de 

predicció a partir d’una sola variable, cas que hem anomenat anàlisi univariant. 

L’etapa de preprocessament hauria de deixar-nos amb les dades amb el format 

adequat per a l’elaboració dels models. De moment, les deixem amb un format de 

sèrie temporal consistent i informada i deixem possibles tractaments, com podria ser la 

normalització, com a opcions a tenir en compte ja en la part de l’elaboració dels 

models predictius, en cas que ens sigui necessari, segons els models a tractar o els 

resultats obtinguts.  

Els conjunts finals els exportem en format CSV per facilitar la posterior càrrega i 

manipulació. 

3.2.2 Preprocessament de dades meteorològiques 

En aquest apartat, realitzarem el preprocessament de les dades meteorològiques que 

farem servir per l’anàlisi de models predictius multivariants, on afegirem la informació 

meteorològica a les dades de volum d’aigua en l’embassament. L’objectiu és tenir les 

sèries temporals de les variables que tractarem completes i amb uns valors 

consistents. 

Tenim les dades en format d’arxiu Excel, que fàcilment importem a l’entorn Python per 

poder-hi treballar. 
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3.2.2.1 Embassament de Sau 

En el cas de l’embassament de Sau, agafarem les dades de pluja de l’embassament i 

les completarem amb les dades meteorològiques de Viladrau, ja que l’única dada que 

tenim del propi embassament és la de pluja. El conjunt de dades final tindrà les sèries 

temporals de les diferents variables que considerem. 

En el cas de Sau, tenim 23 valors nuls de pluja, que substituïm pel valor de pluja de 

Viladrau. En total, ens queda un conjunt de dades amb 4291 observacions diàries de 7 

variables de sèries temporals, les meteorològiques, més la de volum d’aigua. 

En podem veure una mostra en la taula que mostrem a continuació: 

 

Taula 9: Sèries temporals dades meteorològiques de Sau 

Mirarem les gràfiques de cadascuna de les sèries temporals per veure si tenim algun 

valor erroni: 
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Figura 8: Gràfiques sèries temporals meteorològiques de Sau 

S’observen dades que fluctuen totalment en un rang de valors possibles i sense valors 

extrems que ens facin pensar amb cap dada errònia. Per tant, no tenim motius per 

pensar que tinguem cap valor incorrecte. 

3.2.2.2 Embassament de la Baells 

Pel que fa a l’embassament de la Baells, tenim entre 1 i 2 valors nuls en tots els 

atributs. Per l’atribut de pluja durant les últimes 24 hores, en tenim 7. Els valors nuls 

els corregirem mitjançant la mitjana entre el dia anterior i posterior. Pels dies de pluja, 

mirarem si la humitat relativa és baixa, per posar-hi un zero amb la certesa de que no 

va ploure. I les humitats relatives d’aquells dies, al voltant del 60%, impossibiliten que 

hi hagués pogut haver pluja. 

Ens queda un conjunt de dades amb les mateixes característiques que l’anterior, amb 

4291 observacions de 7 variables de sèries temporals. 



35 
  

Vegem-ne una mostra en la taula següent: 

 

Taula 10: Sèries temporals dades meteorològiques de la Baells 

Com hem fet en el cas anterior, mirarem les gràfiques de cadascuna de les sèries 

temporals per veure si tenim algun valor erroni. Per l’embassament de la Baells, tenim 

les següents gràfiques: 

 

Figura 9: Gràfiques sèries temporals meteorològiques de la Baells 
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A priori, sembla que tenim les dades correctes, ja que totes elles es mouen en rangs 

de valors totalment possibles pels fenòmens que representen i no detectem cap valor 

extrem que ens pugui semblar erroni. 

Amb les dades aparentment correctes, guardarem tots dos conjunts en un arxiu CSV, 

per poder-los carregar còmodament per treballar les dades en l’entorn Python. 

Com en el cas de l’anàlisi univariant, les possibles transformacions que requereixin els 

models, com la normalització que segur que farem, ho realitzarem en la part 

corresponent, mantenint el conjunt de dades netejat en l’escala de valors original. 

Un punt que cal comentar és que tenim també les dades dels cabals d’entrada i 

sortida, que podríem considerar d’afegir en l’apartat d’anàlisi multivariant. El problema 

és que són dades de molt baixa qualitat, amb alguns casos amb més d’un any de 

valors nuls, en el mateix interval que tenim les dades meteorològiques. El cas del 

pantà de Sau és de les dades de cabals que estan millor. Hem provat d’afegir-les, però 

amb el cost de retallar dos anys de dades, ja que a partir de finals de 2016 són dades 

amb molts errors. El model resultant final és notablement inferior respecte el cas de 

considerar tot el rang temporal de dades. Per tant, és un aspecte que hem tingut en 

compte, i que descartem havent fet la prova, tot i que no ho mostrem com a part del 

procés. 

L’embassament de la Llosa del Cavall és el que té les dades de cabals de millor 

qualitat, però en aquest cas només tenim dades meteorològiques a partir de juliol de 

2012. Per tant, estem en una situació semblant d’haver de retallar dades, o pitjor, 

perquè les dades a retallar serien de 5 anys. 
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3.3 Anàlisi i elaboració dels models 

Dividirem aquest apartat en dos capítols: el referent a la construcció dels models 

predictius univariants, amb la mateixa sèrie temporal com a entrada i sortida del 

model, i els models multivariants, tenint en compte més d’una variable a l’entrada del 

model.  

3.3.1 Models predictius anàlisi univariant 

Primer de tot, introduirem un apartat necessari d’anàlisi estadístic de les dades que 

tenim, que ens permetrà conèixer millor les dades, cosa que ens servirà per a construir 

els models i prendre decisions de disseny més adequades.  

3.3.1.1 Anàlisi estadístic de les dades 

En aquest apartat, realitzarem l’anàlisi estadístic de les dades de volum d’aigua dels 

embassaments de Sau i de la Baells, que són els que tindrem en compte en 

l’elaboració dels models. 

3.3.1.1.1 Anàlisi estadístic embassament de Sau 

Comencem aquest apartat amb l’anàlisi estadístic de les dades de volum de 

l’embassament de Sau, per posar sobre la taula les principals característiques de les 

dades que tractarem per a l’elaboració dels models predictius. 

Tractem amb sèries temporals. La característica principals d’una sèrie temporal és que 

tindrem una variable que dependrà del temps, en els intervals que tinguem o definim, 

però dependrà del temps. La dependència del temps i dels valors passats és el que 

diferencia les sèries temporals dels plantejaments estadístics comuns, dependència 

que impossibilita l’assumpció d’independència de les variables explicatives que 

fonamenta la metodologia tradicional de l’estadística atributiva. 

Les sèries temporals es solen descompondre en tres components: tendència (T), 

estacionalitat (E) i els residus o variació aleatòria (A). D’aquesta manera es pot 

caracteritzar cada observació com la suma dels seus components: 

 

         (2)  

 

A continuació, mostrem la gràfica de les dades de volum de l’embassament de Sau 

descompostes en els seus components: 
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Figura 10: Descomposició de la sèrie temporal de volum d’aigua de Sau 

Podem veure, que no tenim una tendència clara, el volum del pantà de Sau no tendeix 

a augmentar o disminuir, però sí que ens marca els anys de sequera, que ens fa sortir 

la sèrie temporal d’un comportament normal en funció de la seva estacionalitat que, 

evidentment, té en funció de les estacions de l’any. La component estacional ens 

queda clara, amb el període estacional essent els anys, amb les seves estacions que 

ens marcaran els màxims i mínims periòdics. 

Aplicarem el test de Dickey-Fuller, per veure si tenim una sèrie estacionària ja en 

origen. L’estacionarietat d’una sèrie temporal és una característica important que ens 

pot ajudar a l’elaboració de models satisfactoris, segons la literatura revisada. El citat 

test és un contrast d’hipòtesis on la hipòtesi nul·la del test és que la sèrie no és 

estacionària; obtenint un p-valor més petit que el nivell de significació, podrem 

concloure que la sèrie és estacionària, al quedar refutada la hipòtesi nul·la. 
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A continuació mostrem els resultats del test: 

 

Taula 11: Resultats del test de Dickey-Fuller del volum d’aigua de Sau 

Per tant, mirant el p-value, podem concloure que tenim una sèrie estacionària ja en 

origen, on la manca de tendència és l’element clau que fa aquesta sèrie estacionària, 

més que la seva forma que és, certament, irregular. Provarem de fer les prediccions a 

partir de la sèrie original, ja que reuneix la característica d’estacionalitat, per tant no 

necessitaríem transformacions en aquest sentit.  

A continuació analitzarem la distribució de valors a partir d’un histograma: 

 

Figura 11: Histograma i funció de densitat del volum d’aigua de Sau 

Mirant la gràfica, veiem que ens aproximem a una distribució normal, però balancejada 

cap als valors alts de volum d’emmagatzematge. 

Seguirem el desenvolupament que trobem a l’article de Üneş et al. (2015), per realitzar 

el test d’autocorrelació i autocorrelació parcial, per tal de determinar el nombre 

d’entrades a considerar pel model.  

Les gràfiques d’autocorrelació (ACF) i autocorrelació parcial (PACF) que obtenim són 

les següents: 
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Figura 12: Gràfica funció de correlació i autocorrelació parcial volum de Sau 

Mirant la gràfica, podem veure que les mides de les entrades a considerar aniran de t-

1 a t-5, que és el primer valor que entra dins de l’interval que ens determina la no 

correlació, marcat amb línia discontínua. A t-17 trobem l’últim pic correlacionat, a partir 

del qual el valor ja es queda dins de l’interval de confiança amb un nivell de confiança 

del 95%. Tindrem en compte aquesta informació per si ens és d’utilitat a l’hora de 

construir els models, tot i que acabarem determinant la mida ideal d’entrada per assaig 

i error. 

A l’annex 2, podeu trobar altres desenvolupaments estadístics, la conclusió principal 

dels quals és que la lògica principal de les dades que tenim és el predomini d’anys de 

sequera o de no sequera, que explica el comportament de les diferents mitjanes de 

volum mensuals o trimestrals, més que no pas el seguiment de mitjanes semblants per 

períodes estacionals. 

Concluem aquest apartat amb una taula de les estadístiques descriptives bàsiques del 

volum en l’embassament de Sau: 

count mean std Min 25% 50% 75% Max 

11961 105.561 32.283 9.537 86.545 111.812 131.343 165.052 

Taula 12: Estadística descriptiva volum de Sau 

3.3.1.1.2 Anàlisi estadístic embassament de la Baells 

Seguirem el mateix procés que en l’apartat anterior, de forma més resumida, ja que els 

comentaris referents a les diferents estadístiques mostrades segueixen els mateixos 

raonaments que en el cas de l’embassament de Sau. 

Comencem amb la descomposició de la sèrie temporal del volum d’aigua en 

l’embassament: 
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Figura 13: Gràfica descomposició sèrie temporal volum de la Baells 

En la mateixa línia de l’embassament de Sau, no es veu una tendència en el volum de 

l’embassament de la Baells, més enllà del petit canvi de capacitat que ja hem 

comentat en l’apartat de preprocessament, degut als sediments. Per tant, la gràfica de 

tendència segueix la lògica ja descrita d’anys de més o menys sequera. 

Farem el test de Dickey-Fuller per avaluar l’estacionalitat de la sèrie temporal de les 

dades de volum d’aigua del pantà de la Baells: 

 

Taula 13: Resultats test Dickey-Fuller volum de la Baells 
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Com en el cas anterior, mirant el p-value, podem concloure que la sèrie temporal és 

clarament estacionària, al poder refutar la hipòrtesi nul·la del test, que és que la sèrie 

no és estacionària. 

Mirem l’histograma i la funció densitat de probabilitat: 

 

Figura 14: Histograma i funció de densitat volum de la Baells 

Tornem a tenir unes dades balancejades cap a valors alts de volum de l’embassament. 

Seguim amb l’anàlisi de l’autocorrelació i ho fem, com en el cas anterior, a través de 

les gràfiques d’autocorrelació (ACF) i autocorrelació parcial (PACF), que són les 

següents: 

 

Figura 15: Funció d’autocorrelació i autocorrelació parcial de la Baells 

En aquest cas, a partir de l’entrada t-9, ja ens quedem dins de l’interval de confiança 

que ens permet concloure la no correlació entre les entrades. Per tant, és una 

informació a tenir en compte a l’hora de modelar el nombre d’entrades pel nostre 

model. 

Conclouem aquest apartat, doncs, amb una taula que resumeix les principals 

estadístiques descriptives de la sèrie temporal de volum en l’embassament: 

count mean std Min 25% 50% 75% Max 

11961 78.156 25.160 16.619 60.962 83.205 99.824 118.178 

Taula 14: Estadística descriptiva volum de la Baells 
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3.3.1.2 Elaboració dels models predictius univariants 

Una vegada hem vist les dades que tenim, hem comprovat que la sèrie temporal millor 

informada i amb dades més consistents de les que disposem és el volum d’aigua en 

els embassaments en hectòmetres cúbics i l’hem coneguda una mica més a través de 

l’anàlisi estadístic, procedim a l’elaboració dels models predictius. 

Partirem de la informació que hem obtingut de l’anàlisi de l’estat de l’art, en el sentit 

d’orientar-nos als models que podem tenir en compte. També ens serviran per orientar 

l’optimització de paràmetres, que pot arribar a ser molt costosa computacionalment i 

també inassumible temporalment. Per tant, necessitem aquesta petita guia de punt de 

partida per no perdre’ns en la infinitat d’opcions que se’ns poden presentar a l’hora de 

parametritzar el model, sobretot pel que fa a les xarxes neuronals, on aquesta 

problemàtica es fa més palesa. 

L’altre aspecte clau que cal tenir en compte és què volem predir i a partir de quines 

dades. Hem vist diferents exemples en l’apartat de l’estat de l’art on la majoria de 

casos, a partir d’un interval temporal normalment reduït, prediuen el valor 

immediatament següent (Üneş et al. (2015), Hipni et al. (2013), Çimen i Kisi (2009), 

Kilinç i Cigizoglu (2005), per exemple). També hem vist casos que, a partir d’una 

entrada com la que acabem de descriure, prediuen algun interval futur més enllà de 

l’immediatament següent: a Rani i Parekh (2014) trobem el cas més ampli on, a partir 

dels 10 dies anteriors, prediuen els 10 dies següents o a Onidmu i Murase (2007), on a 

partir del 6 mesos anteriors, prediuen el valor dels 4 mesos següents, però amb dades 

per mitjanes mensuals. Així, conceptualment prediuen a mesos vista, però realment a 

partir de 6 dades consecutives d’entrada, prediuen les 4 següents. 

Per tant, estem davant d’articles amb prediccions poc llunyanes en referència a les 

dades que utilitzen. O sigui, no és el mateix predir a quatre mesos vista a partir de 

dades diàries, que voldria dir predir les següents 120 observacions a partir de 

l’entrada, que predir a 4 observacions vista amb dades mensuals. Tornarem a analitzar 

aquest aspecte a l’apartat d’avaluació del models, ja que en el desenvolupament del 

treball veurem que aquest és un aspecte especialment crític i que, d’alguna manera, 

explica l’opció a curt termini que hem vist en els articles revisats. 

Evidentment, com més valors futurs vulguem predir, més dificultats o més desafiant és 

el repte pel grau d’incertesa que acumulem en cada pas. Per tant, hem de buscar un 

equilibri entre una predicció significativa sense condemnar el model a un mal resultat. 

Per aquesta raó, els articles vistos adopten una actitud conservadora, per assegurar-

se un bon model. 

Realitzarem diferents proves de prediccions futures per buscar aquest equilibri. 

Començarem buscant un resultat optimista, fent una predicció a 15 dies. I anirem 

variant el plantejament si obtenim uns resultats molts allunyats del que seria 

acceptable. Diem optimista perquè predir a 15 dies o, més concretament, a 15 passos 

temporals futurs, no ho hem vist en cap article. 

Com ja hem dit anteriorment, intentarem elaborar tres tipus de models: xarxes 

neuronals, support vector manchines i el classificador Random forest. Tractem amb 

sèries temporals de volum d’aigua en embassaments i estem intentant predir valors 

futurs d’aquest volum d’aigua. Per tant, estem davant d’un problema de regressió, 
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definit per tenir com a dada objectiu a predir un valor numèric continu, com no hi ha 

dubte que és el nostre cas. 

3.3.1.2.1 Estratègies de predicció i format de les dades 

Seguint a Brownlee J. (2018), segons els passos temporals (time steps) que volem 

predir, podem distingir entre: 

- One-step forecast: on prediem el valor següent de la sèrie temporal. 

- Multi-step forecast: on prediem més d’un valor següent. 

Per tant, el nostre projecte, tal com està plantejat, estaria enquadrat en el multi-step 

forecast, ja que la intenció inicial és predir a 15 dies vista. 

Aquest multi-step forecast es pot tractar de diferents maneres. I el model escollit per 

portar a terme la predicció és clau en aquest aspecte, ja que alguns models, per la 

naturalesa del seu algoritme, assumeixen fàcilment una sortida amb més d’un pas 

temporal o, per contra, els pot resultar impossible. 

Per aquesta problemàtica del multi-step forecast, podem distingir tres estratègies 

diferents per abordar el problema (Yukun Bao et al., 2014): 

- Estratègia iterativa:  

En la qual es realitza un model per predir el següent pas temporal (one-step 

forecast) i s’incorpora el valor predit a l’entrada del model per predir el següent. 

D’aquesta manera, de forma iterativa, es van predient els següents time steps, 

un a un, realimentant el model amb els valors de les prediccions.  

- Estratègia directa: 

Aquest model no utilitza els valors predits per predir el següent, sinó que 

genera un model per a cada time step de sortida. O sigui, a partir només 

d’observacions reals històriques, sense les prediccions, genera un model per 

cada sortida desitjada. Hi haurà un model que predigui el següent valor de la 

sèrie temporal (yt+1), un altre de diferent que predigui yt+2, etc. Però sempre a 

partir de les observacions reals històriques. 

- Estratègia MIMO (multi-input multi-output): 

Estratègia en la qual és un sol model que genera les múltiples sortides a partir 

de les múltiples entrades.  

Dels models que ens ocupen, l’únic que de forma natural pot assumir l’estratègia 

MIMO són les xarxes neuronals. El Random forest només té una possible sortida a 

predir, però aquesta pot ser un vector. Llavors, buscant el vector de sortida podrem 

assumir també estratègies MIMO. Els support vector machines estan dissenyats per 

una sola sortida, per tant, a priori, només podrien ser utilitzats en les dues primeres 

estratègies, la iterativa i la directa. 

A la llibreria de Python sklearn, trobem el mòdul multioutput, que es pot utilitzar per 

generar múltiples sortides en aquells models que no estan expressament dissenyats 

per poder-les tenir. Utilitzarem la classe MultiOutputRegressor, que el que ens fa és 

una estratègia directa computant un model diferent per a cada variable a predir de la 

sortida, en el nostre cas serien els n passos temporals futurs que vulguem predir. 
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En tots els casos, transformarem la sèrie temporal en un problema d’aprenentatge 

supervisat, o sigui, en seqüències d’entrada que tenen com a objectiu predir el valor o 

seqüència de sortida. Per tant, haurem d’aplicar les transformacions necessàries per 

deixar les dades en el format: 

X Y 

X1, X2, X3 ... Xn Xn+1, Xn+2 

X2, X3, X4 ... Xn+1 Xn+2, Xn+3 

X3, X4, X5...Xn+2 Xn+3, Xn+4 

... ... 

Taula 15: Estructura d’entrades problema d’aprenentatge supervisat 

On X és l’entrada del model i Y la sortida amb els valors predits;  n serà el nombre de 

time steps de l’entrada. En l’exemple, hem modelat una sortida amb la predicció a 2 

passos temporals. En el nostre cas, tindrem una seqüència de n observacions 

d’entrada, que definirem per a cada model i 15 de sortida, que mantindrem fixe com a 

objectiu. 

Com hem dit, aquesta mateixa transformació es realitzarà per a tots els models. 

Alguns d’ells, però, encara requeriran alguna transformació més, com de seguida 

explicarem. 

Amb aquest marc general de les opcions o estratègies que tenim per afrontar el nostre 

problema i l’estructura de dades òptima per tractar amb la predicció de sèries 

temporals, entrem a tractar amb els models. 

3.3.1.2.2 Xarxes neuronals 

En aquest apartat, intentarem modelar una xarxa neuronal que ens serveixi per predir 

el volum d’aigua dels embassament de Sau i la Baells. 

Tindrem com a material de referència el llibre de Jason Brownlee Dee Deep learning 

time series forecasting. Aquest autor ens situa les xarxes neuronals convolucionals 

(CNN) i les xarxes neuronals recurrents (RNN), com poden ser les Long Short-Term 

Memory (LSTM), com l’àrea més prometedora en aquest àmbit d’anàlisi de sèries 

temporals, podent tractar amb sèries temporals irresolubles per les xarxes neuronals 

tradicionals (Brownlee J, 2018, p.7). 

Seguint aquest autor, intentarem utilitzar un model diferent als vistos fins ara, més 

basats en les xarxes neuronals tradicionals, per intentar predir el nivell dels nostres 

pantans a través de les xarxes neuronals recurrents LSTM i les xarxes convolucionals . 

D’aquesta manera, posarem a prova models diferents, més enllà de buscar un model 

vàlid semblant als vistos a l’estat de l’art. Igualment tindrem en consideració les xarxes 

neuronals feed forward backpropagation, que són el model estàndard que millor 

resultat han obtingut dels que hem analitzat. Així, com hem dit fa un moment, ens 

seguiran resultant totalment útils les observacions i els resultats vistos en l’estat de 

l’art, a l’hora de valorar i orientar possibles parametritzacions. 

El conjunt de dades que tenim és extens, per tant, pel que fa la mida de l’entrada 

podem realitzar diferents provatures. El punt crític que tenim és el cost computacional 

de les xarxes neuronals. Per aquesta raó, i després de provar alguns primers models, 
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prenem la decisió de fer el modelatge a partir dels últims 11 anys de dades, amb 

observacions que van de l’u de gener de 2009 al 30 de setembre de 2018. 

Abans de començar, però, introduirem primer alguns aspectes teòrics de les xarxes 

neuronals en general i, en particular, de les que considerarem com a possibilitats per a 

dur a terme el nostre objectiu, en el següent apartat. 

3.3.1.2.2.1 Introducció teòrica a les xarxes neuronals 

L’objectiu d’aquest apartat és introduir i presentar les diferents de xarxes neuronals 

que tractarem en l’elaboració dels models predictius. Per tant, la intenció és posar 

sobre la taula allò més rellevant d’aquests models i les seves característiques i 

paràmetres fonamentals. Una exposició teòrica exhaustiva dels mateixos queda lluny 

dels nostres objectius. 

Seguint Gironés et al. (2017), les xarxes neuronals són un algorisme que s’inspira en 

les connexions neurològiques del cervell. Introduïdes als anys 50 per McCulloch i Pitts, 

per intentar modelar el funcionament del cervell humà, van veure com feien un salt 

endavant en la seva implantació quan  John Hopfield, l’any 1982, va proposar el model 

de propagació enrere (backpropagation), facilitant en gran mesura la fase 

d’entrenament d’aquests models. Després de viure anys en un segon pla, degut al seu 

elevat cost computacional, els avenços en la capacitat de computació del maquinari 

actual, les ha tornat a situar en un lloc destacat pel que fa als algoritmes de mineria de 

dades més utilitzats actualment. Les xarxes neuronals destaquen per la seva capacitat 

d’aprenentatge, al mateix temps de ser un model complex i difícil de parametritzar, 

degut a les seves múltiples possibilitats tant arquitectòniques com de parametrització. 

Les xarxes neuronals artificials consisteixen en un conjunt d’elements elementals, les 

neurones, que interconnectades entre sí, calculen una sortida en funció d’una entrada, 

ponderada per pesos. A continuació, mostrem l’esquema bàsica d’una unitat de xarxa 

neuronal: 

 

Figura 16: Esquema bàsic unitat de xarxa neuronal. Font Gironés et al.(2017), p.167 

Seguint l’explicació de Gironés et al.(2017), tenim una funció d’entrada de la neurona 

que combina els elements de l’entrada tenint en compte els seus pesos, que 

determinen la importància que té cada element de l’entrada. Podem entendre la funció 

d’entrada com una operació d’agregació. A partir d’aquesta combinació d’entrada, la 
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funció d’activació genera la sortida, que pot ser la sortida final del sistema o l’entrada 

d’una següent capa de neurones. 

Les funcions d’activació més utilitzades són les següent: 

 

Figura 17: Funcions d’activació neurones. Font: Gironés et al.(2017), p.170 

La idoneïtat d’una funció d’activació o d’una altra dependrà de les característiques del 

problema a que ens enfrontem. 

L’arquitectura d’una xarxa neuronal és el factor més important a l’hora de dissenyar 

aquest model i serà clau per obtenir els resultats que esperem. L’arquitectura es 

defineix pel nombre d’entrades i sortides del sistema, així com, el nombre de capes 

ocultes i de les neurones que la formen, així com les seves funcions d’entrada i 

d’activació. Hem vist en l’apartat de l’estat de l’art que una arquitectura amb una sola 

capa oculta (hidden) és capaç de resoldre la majoria de problemes lineals i no lineals. 

Aquesta arquitectura és la que hem vist utilitzada en tots els exemples de xarxes 

neuronals revisats. L’única variant serà el nombre d’entrades del sistema, el nombre 

de sortides i el nombre de neurones d’aquesta capa hidden, a part de les funcions 

d’activació que definim per cadascuna d’elles. 

Així, podem descriure les possibles arquitectures a considerar a partir de la figura 

següent: 
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Figura 18: Arquitectures bàsiques de xarxes neuronals. Font: Gironés et al.(2017), p.174 

Pel que acabem de comentar, les arquitectures candidates a respondre al nostre 

problema, en principi, seran les representades com a (b) i (c) en la figura anterior. 

Xarxa neuronal perceptró multicapa  

En aquest punt, podem presentar la primera xarxa neuronal que tindrem en 

consideració per a elaborar el nostre model predictiu: la xarxa neuronal perceptró 

multicapa (multilayer perceptron o MLP).  

La seva arquitectura respon exactament a les de la figura anterior. Es tracta de xarxes 

neuronals on la sortida d’una capa és l’entrada de la següent, per tant, la informació 

sempre va endavant, sense bucles ni realimentacions. Aquest tipus de xarxes 

s’anomenen Feedforward Neural Networks. 

Són xarxes que s’entrenen amb propagació cap enrere (backpropagation). I d’aquí 

prové el seu nom complet feedforward backpropagation. Són les xarxes neuronals que 

més bon resultat hem vist que han obtingut en l’apartat de l’estat de l’art. 

Cal destacar un aspecte terminològic que pot portar a confusions. Els perceptrons són 

un tipus de neurones definides per tenir una funció d’entrada que és la suma 

ponderada de les entrades i els seus pesos i la funció d’activació esglaó (Gironés et 

al.(2017), p.171). Les xarxes multilayer perceptron, no es limiten a aquests tipus de 

neurones, podent definir, per exemple, altres funcions d’activació. Per tant, el nom pot 

portar confusions en aquest sentit, ja que podem usar altres tipus de neurones, més 

enllà dels perceptrons. 

Ens falta explicar mínimament en què consisteix l’entrenament per retropropagació 

(backpropagation). També seguint a Gironés et al.(2017), la dificultat principal en 

l’entrenament d’una xarxa neuronal és que la capa oculta ens funciona com una caixa 
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negra, o sigui, no tenim la informació de sortida d’aquestes neurones, per tant, no 

sabem l’error real i exacte que cometen. A partir de l’entrada, obtenim la sortida del 

model, del qual sabem l’error. Però aquest error, per tal d’anar-lo minimitzant en les 

següents etapes d’entrenament, l’hem de propagar per totes les neurones de la capa 

oculta, per anar ajustant els pesos i les taxes d’aprenentatge de les neurones. Aquesta 

és la idea que hi ha darrere el backpropagation. Així, tindrem dues fases en cada 

etapa del procés d’aprenentatge: la feedforward  que ens generarà la sortida del model 

amb el seu error corresponent, i l’etapa backpropagation que assigna una part 

d’aquest error a les neurones de la capa oculta per poder-la anar ajustant en les 

successives etapes d’entrenament. 

Molt esquemàticament, l’aprenentatge de la xarxa es realitza minimitzant una funció 

que ens determina l’error. És l’anomenat mètode del descens del gradient, on intentem 

minimitzar l’error a través d’una funció contínua definida pels pesos de les entrades de 

les neurones. 

Seguint a Gironés et al. (2017), anomenem regla delta “a la funció que ens permet 

modificar el vector de pesos w, a partir d’una instància d’entrenament d ∈ D”. La 

fórmula de la funció és la següent: 

∆ w = η ( c − y ) d   (3) 

On d, és la instància d’entranament; c és el valor real; y és el valor predit; η és la taxa 

o velocitat d’aprenentatge (learning rate), que serà un dels paràmetres que haurem 

d’optimitzar. 

Xarxes neuronals convolucionals (CNN) 

Són xarxes especialment útils i dissenyades pel tractament d’imatges, essent el 

reconeixement d’imatges la seva aplicació més comuna (Gironés et al.(2017), p.201). 

La seva característica principal és que les neurones d’una capa es connecten només a 

un subconjunt de neurones de la capa següent, el que s’anomena camp receptiu local, 

que es diferencia de l’arquitectura vista en l’apartat anterior, on totes les neurones 

estaven connectades amb totes les neurones de la següent capa. Una altra 

característica important són els pesos compartits, on cada neurona de la mateixa capa 

té els mateixos pesos i biaixos. Això significa que neurones d’una mateixa capa 

realitzen la mateixa funció sobre subconjunts diferents d’entrada. Els pesos compartits 

i el biaix “defineixen un kernel o filtre” (Gironés et al.(2017), p.204). Veurem que aquest 

kernel o filtre serà un dels paràmetres que trobarem a l’hora de definir aquest model. 

Aquest ús compartit de pesos i biaixos ens suposa la possibilitat d’entrenar aquestes 

xarxes neuronals de forma molt més ràpida i eficient que en el cas anterior. 

La xarxa convolucional finalitza amb una capa d’agrupament (pooling layer), que 

condensa la informació de les capes prèvies. 

A Brownlee J (2018), trobem la proposta d’ús d’aquest tipus de xarxes per a la 

predicció de sèries temporals, que és el nostre cas. Aquest autor destaca aquest tipus 

de xarxes per la capacitat que tenen de descobrir característiques a partir de dades en 

brut. Aquesta capacitat, diu l’autor, es pot estendre per l’anàlisi de sèries temporals, on 

seqüències de la sèrie temporal es poden tractar com a imatges de les quals se’n 

extreuen característiques que puguin ressaltar o descobrir (Brownlee J., 2018, p.22). 
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Aquest tipus de xarxes reuneixen totes els característiques de les xarxes MLP, però 

amb l’afegit que podem treure profit  d’aquesta capacitat de posar en relleu les 

característiques importants que puguin tenir les sèries temporals. 

Xarxes neuronals Long Short Term Memory (LSTM) 

Les xarxes neuronals Long Short Term Memory (LSTM) són un tipus de xarxes 

neuronals recurrents, que es caracteritzen per tenir realimentacions, o sigui, és 

possible que alguna sortida d’una capa pugui ser entrada de capes anteriors. Per 

clarificar-ho més exactament, citem a Gironés et al. (2017), on trobem l’afirmació 

següent: “les xarxes recurrents reutilitzen totes o part de les sortides de la capa i com 

a entrades en la capa i-q | q ≥ 1”. Per tant, són tipus de xarxes on, a diferència de les 

anteriors, podem trobar bucles. 

Brownlee J. (2018) situa les xarxes neuronals recurrents i, en especial, les LSTM, com 

a ideals per tractar amb sèries temporal, que de forma natural són capaces d’aprendre 

la dependència temporal de les dades, més enllà de posar en relació unes entrades 

amb una sortida de forma independent. 

Bengio, et al. (1994) van demostrar que les xarxes neuronals recurrents tenien 

problemes en aquest sentit, essent capaces de tractar informació valuosa del passat, 

però amb un passat bastant immediat. La idea que hi ha darrera les xarxes LSTM és la 

de recuperar informació valuosa que ens queda lluny de la informació que estem 

tractant i que pot ser clau per a la seva correcta interpretació. Així, podríem dir que les 

LSTM són un tipus de xarxes neuronals recurrents capaces i expressament 

dissenyades per aprendre dependències a llarg termini. Van ser proposades per 

Hochreiter i Schmidhuber l’any 1997. 

Seguirem l’explicació de Christopher Olah9, membre de Google Brain, per intentar 

mostrar la idea que hi ha darrere les LSTM. 

Primer de tot, mostrarem una gràfica que representa una unitat de xarxa neuronal 

recurrent i com aquesta pot ser interpretada com una successió de xarxes neuronals 

normals: 

 

Figura 19: Esquema xarxa neuronal recurrent. Font: bloc de Christopher Olah 

En aquesta gràfica cal entendre que les sortides les tenim en els cercles liles, on per 

generar la sortida a h1, per exemple, tenim la informació de la sortida h0. O sigui, cada 

                                                

9
 http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/ 
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etapa genera la seva pròpia sortida que, al mateix temps és entrada de la següent 

etapa, juntament amb l’entrada que li correspon. 

La gràfica anterior ens serveix per entendre la següent gràfica, on apareix una unitat 

bàsica de xarxa LSTM: 

 

Figura 20: Esquema unitat bàsica LSTM. Font: bloc de Christopher Olah 

Els quadrat grocs representen xarxes neuronals amb la seva corresponent funció 

d’activació; les fletxes representen la transmissió de la informació i els cercles són 

operacions sobre les dades d’entrada. 

Per la línia superior circula la informació principal, que pot ser actualitzada, afegint-hi 

informació o eliminant-la, a través de les diferents portes (gates). Per cada unitat de 

LSTM tenim tres portes, que a través de la funció sigmoide i una operació de 

multiplicació controlen la informació que deixem passar a la línia d’informació principal. 

La primera etapa s’anomena forget gate layer, que s’encarrega de decidir quina part 

de la informació oblidem, a partir de la sortida de l’etapa anterior i l’entrada de la pròpia 

etapa. Si la funció sigmoide té una sortida tendint a zero, eliminarem bona part de la 

informació; si tendeix a u, la mantindrem. 

Estem fent referència a la primera part del diagrama, que destaquem en la següent 

figura: 

 

Figura 21: Esquema forget gate layer LSTM. Font: bloc de Christopher Olah 

La següent etapa s’encarrega de decidir quina part de la informació de l’entrada i de la 

sortida de l’etapa anterior, que també és entrada de la present etapa, afegim a la línia 

d’informació principal. O fem a través de l’anomenada input gate layer, que es combina 

amb la capa tangent hiperbòlica que és l’encarregada de crear el vector de candidats a 

formar part del nou estat de la línia principal. Quan es combinen estem decidint quin 

pes volem que tinguin els nous candidats a formar part de la línia principal 

d’informació, a través de la multiplicació amb la sortida de la funció sigmoide. 
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Ho veiem representat en la figura següent: 

 

Figura 22: Esquema input gate layer LSTM. Font: bloc de Christopher Olah 

Finalment, tenim la porta de sortida, on decidim quina informació serà la sortida 

d’aquesta etapa LSTM i entrada de la següent o sortida final del sistema. De forma 

similar a l’anterior, tornem a decidir, a partir d’una porta representada per una capa 

amb funcions d’activació sigmoide i una operació de multiplicació, quina part de la línia 

principal d’informació volem que sigui la sortida, que prèviament serà escalada a 

traves de la funció tangent hiperbòlica. Per tant, la sortida la generem a través de filtrar 

la línia principal d’informació, escalada per la funció tangent hiperbòlica. 

La representació d’aquesta operació correspon a la figura següent: 

 

Figura 23: Esquema output gate layer LSTM. Font: bloc de Christopher Olah 

D’aquesta manera, hem explicat els tres components principals d’una unitat de xarxa 

LSTM: la capa de porta d’oblit (forget gate layer), la capa de porta d’entrada (input gate 

layer) i la capa de porta de sortida (output gate layer). La idea principal de les xarxes 

LSTM, com hem vist, és que en cada etapa decidim quina informació eliminem, afegim 

o actualitzem del flux d’informació principal, a partir de l’entrada pròpia de l’etapa i la 

sortida de l’anterior, per decidir, finalment, quina és la informació de sortida. 

3.3.1.2.2.2 Avaluació de possibles models 

Introduïm aquest subapartat per analitzar el comportament dels models que testegem 

per assaig i error. En funció dels resultats que obtenim anem redefinint les estratègies 

que se’ns presenten com a possibles camins a explorar. Una vegada tinguem un 

model general amb bones prediccions, intentarem optimitzar-lo. 

La dificultat principal a la que ens hem enfrontat al tractar amb les xarxes neuronals és 

precisament l’establir aquest model marc o model de punt de partida, ja que les 
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possibilitats de disseny de l’arquitectura de la xarxa neuronal són infinites. Per tant, 

l’estratègia que hem seguit és la d’anar acotant el problema, mirant quins models de 

xarxa ens donaven millors resultats en cada cas, de forma general. A partir d’aquí, 

procediríem a l’optimització. 

Com hem dit, prenem com a referència els models vistos en l’apartat de l’estat de l’art. 

També introduïm estratègies de deep learning com són les xarxes neuronals 

convolucionals i les xarxes neuronals recurrents, concretament les LSTM. 

No exposarem el conjunt de proves realitzades, sinó només aquells resultats més 

rellevants que ens hem anat trobant i que ens han orientat per l’elaboració del model 

definitiu. Així, hem començat modelant models senzills, per veure que realment érem 

capaços d’obtenir algun resultat aproximat. Però, per seguir el desenvolupament del 

treball, com hem dit, mostrarem el camí que ens ha portat al model que hem escollit 

com a definitiu. El primer model que posem sobre la taula és prou complex, format per 

una xarxa convolucional d’entrada, seguida per una capa LSTM i acabada amb una 

xarxa MLP. L’estructura la mostrem en la figura següent: 

 

Figura 24: Esquema d’arquitectura de xarxa neuronal punt de partida 

Com a entrada tenim 30 observacions històriques de volum d’aigua. 

Com a sortida la predicció dels següents 15 dies. 

Els paràmetres de configuració de les diferents xarxes són els següents: 

- CNN: 

o filters: 64 

o kernel_size: 1 

o funció activació: relu 

- LSTM: 

o neurones: 100 

o funció activació: sigmoide 

- MLP: 

o neurones: 100 

o funció activació: sigmoide 

o sortida: 15 neurones 

on: 

- Filters: el nombre lectures o interpretacions de la seqüència d’entrada. 

- Kernel_size: nombre de time steps considerats per cada lectura de la 

seqüència d’entrada. 

A aquests paràmetres hi hem arribat a partir d’una configuració base vista en 

exemples del llibre de Brownlee J. (2018). A més, aplicant els coneixements de l’estat 

de l’art, sabem que la funció d’activació sigmoide pot ser la ideal en el nostre cas, al 

ser una funció definida sobre l’interval (0,1), que és l’interval on tenim les nostres 
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dades d’entrada a l’haver-les normalitzat, tal com hem vist i s’aconsella en els articles 

revisats. 

Per arribar-hi, però, hem elaborat algunes proves prèvies per veure el comportament 

del model variant els paràmetres i funcions d’activació, obtenint els millors resultats 

amb els exposats en l’esquema, que és els que ens serviran de punt de partida. 

Els models els avaluarem a partir de RMSE, mesura d’avaluació pròpia dels models de 

regressió, que es defineix per la fórmula següent: 

 

          (4) 

 

on: 

D és el conjunt d’observacions; h : X → R es la funció del model i f : X → R es la funció 

objectiu amb les etiquetes correctes de les instàncies (Gironés et al. (2017)).  

La característica principal d’aquesta mesura és que expressa l’error en les unitats de 

les dades. Per tant, ens permet avaluar el model de forma contextualitzada al 

problema que intenta respondre. Per contra, fa difícil la comparació entre models que 

presentin un rang de valors diferents. 

El punt clau a l’hora de programar aquests models és entendre el format que ha de 

tenir l’entrada. Tant el model convolucional com el LSTM utilitzen el mateix format 

d’entrada, definida per una estructura tridimensional de la forma següent: 

[samples, timesteps, features] 

On samples són el nombre d’observacions, timesteps el nombre de passos temporals 

de l’entrada, en el nostre cas seran 30, i features el nombre d’atributs de l’entrada. 

Estem en el cas univariant, per tant, tenim un sol feature. Per tant, haurem de 

reestructurar les dades que tenim en el format supervisat (entrades – sortides) en 

aquesta estructura tridimensional.  

Afegim un punt més de dificultat perquè tenim la xarxa convolucional com a primera 

capa de la xarxa LSTM. Per poder-les enllaçar haurem de recórrer al wrapper  

TimeDistributed de la llibreria Keras, que s’utilitza per aplicar el model sencer sobre 

cada subseqüència d’entrada. D’aquesta manera, la capa LSTM rep les entrades amb 

el format que requereix. 

TimeDistributed afegeix una dimensió més a l’entrada que es defineix per les xarxes 

convolucionals i LSTM. Així, l’entrada haurà de tenir el format següent: 

[samples, subsequences, timesteps, features] 

on, en aquest cas, definim subsequences com el nombre de subseqüències en que 

dividim la seqüència d’entrada; timesteps aquesta vegada fa referència al nombre de 

passos temporals de les subseqüencies. Features i samples tenen el mateix significat 

que en el cas anterior. 



55 
  

La mida de les subseqüències també l’hem testejada per assaig i error, per buscar el 

comportament millor en termes de RMSE del model. No ho exposem per no 

sobrecarregar aquest document amb proves preliminars, ja que només estem buscant 

un marc general que ens doni millor resultat. 

TimeDistributed només ens és necessari a l’enllaçar la xarxa convolucional amb la 

LSTM. Si eliminem la capa LSTM i l’enllacem directament a la capa MLP, llavors ja no 

ens cal. 

Les xarxes MLP són més senzilles a l’hora de definir l’entrada, ja que l’estructura 

supervisada, vector d’entrada -  vector de sortida és la que necessita. Per tant, podrem 

fer ús de la mateixa partició de la sèrie temporal en entrades i sortides segons el 

nombre de time steps a considerar per l’entrada i nombre de valors futurs que vulguem 

predir. 

El format i número de neurones d’entrada i sortida ens ve determinat per l’elecció de 

les 30 observacions d’entrada i els 15 time steps de sortida. 

Com hem dit, utilitzem dades de volum d’aigua normalitzades de u de gener de 2009 a 

30 de setembre de 2018. Agafem el 80% de les dades per fer el conjunt d’entrenament 

i el 20% per fer el conjunt de test. Evidentment, tractant amb sèries temporals, el 

conjunt d’entrenament serà el 80% de dades ordenades cronològicament des de l’inici 

de les dades que considerem. Així, el 20% de dades de test, correspondran, 

aproximadament als últims 2 anys de dades. Hem pres aquesta proporció 

d’entrenament i test seguint els exemples dels articles vistos en l’estat de l’art, on 

pràcticament tots els articles fan servir una partició de 2/3 per l’entrenament i 1/3 pel 

test, a excepció de Kilinç i Cigizoglu (2005), que fa servir una proporció de 85% per 

l’entrenament i 15% de test, segurament degut a la falta de dades (492 observacions 

mensuals). Com que, en el nostre cas, tenim un conjunt de dades prou gran, decidim a 

fer la partició amb la proporció 80% d’entrenament i 20% de test, amb la qual ens 

queden aquests dos anys de test que, a priori, semblen més que suficients. 

Sobre un conjunt total d’observacions de 3560, tindrem 2812 d’observacions per a 

l’entrenament del model i 704 per testejar el seu funcionament. Podem veure que la 

suma d’observacions d’entrenament i test no és igual al nombre d’observacions total. 

Això és normal, ja que al transformar les dades a l’estructura entrada-sortida segons 

time steps, 30 a l’entrada i 15 a la sortida, provoca que no tinguem 30 entrades i 15 

sortides per a totes les observacions. En concret, ens falten les últimes 44 

observacions, per les quals ja no tenim 30 entrades i 15 sortides, com és lògic. 

Embassament de Sau 

Després de descriure les dades que utilitzarem i en quin format i les característiques 

del model utilitzat amb les seves peculiaritats de disseny, sobretot pel que fa a 

l’estructura de l’entrada i els paràmetres que el defineixen, anem a veure uns primers 

resultats, en aquest cas sobre l’embassament de Sau. Sempre valorarem els resultats 

segons RMSE. 

Realitzarem models sobre variacions de l’arquitectura que hem mostrat en l’apartat 

anterior, mostrant una taula amb els seus resultats segons RMSE. Vegem els resultats 

del primer model a la taula següent: 
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Model Sau 1: estructura completa CNN-LSTM-MLP – estratègia MIMO  

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.726 2.636 3.731 4.730 5.612 6.498 7.482 8.328 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

9.188 9.965 10.750 11.367 12.045 12.436 12.794 8.707 

Taula 16: Model Sau 1: estructura completa CNN-LSTM-MLP – estratègia MIMO  

Expliquem, breument, els valors d’aquesta taula, ja que ens l’anirem trobant durant el 

desenvolupament de tot el treball. A cada ‘Dia’ tenim el valor de RMSE que obtenim 

per al dia predit corresponent. ‘Dia 1’ és la predicció del dia següent a les observacions 

de l’entrada, ‘Dia 2’, la predicció a 2 dies vista i així successivament. El RMSE ‘Total’ 

no és la mitjana aritmètica dels errors dels dies, sinó que és la mesura que obtenim de 

RMSE al comparar cada valor predit amb el seu valor real, sense agrupar-los per dies. 

La gràfica corresponent a aquest primer model predictiu és la següent: 

 

Figura 25: Gràfica de predicció xarxa neuronal CNN-LSTM-MLP de Sau 

També explicarem aquesta gràfica ja que serà la que més utilitzarem al llarg del 

treball. A l’eix Y tenim el valor del volum d’aigua en hm3 i a l’eix X les observacions 

diàries de les prediccions. En ella apareixen els valors de les prediccions comparats 

amb els valors reals corresponents al mateix dia de la predicció, sempre sobre el 

conjunt de test. El nombre de mostres és el mateix per la predicció a un dia que a 

quinze dies perquè prèviament hem estructurat les dades com a un problema 

d’aprenentatge supervisat, amb una sortida de 15 passos temporals; per tant, tractem 

el mateix nombre d’observacions. Evidentment, però, la gràfica a 15 dies vista 
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comença comparant valors 14 dies més tard que la gràfica a un dia, però el nombre de 

mostres és el mateix, pel que acabem de dir. 

És tot just el resultat del primer model que mostrem, per tant, ens falten elements de 

comparació per poder valorar-lo. En tot cas, ja se’ns mostra la problemàtica principal 

que ens acompanyarà durant tot el projecte: l’error augmenta substancialment a 

mesura que prediem a més dies. Aquesta problemàtica també l’hem trobada en els 

primers models més senzills que hem testejat. I aquest és el motiu principal que ens 

ha portat a començar l’exposició amb un model més complex, amb l’objectiu d’intentar 

pal·liar aquest aspecte. Les gràfiques acompanyades pel seu valor de RMSE del dia 

vista predit corresponent, són prou explícites per elles mateixes. 

Després de mostrar aquesta primera gràfica per exposar el procés que seguirem, per 

no sobrecarregar el document, mostrarem només les gràfiques que corresponguin a 

un resultat final o especialment significatiu. 

Model Sau 2: estructura CNN -MLP – estratègia MIMO 

En aquest cas, prescindim de la capa LSTM intermèdia. La taula de resultats de RMSE 

que obtenim en aquest model és la següent: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.444 2.161 2.929 3.563 4.220 4.789 5.390 6.052 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

6.536 7.015 7.870 8.049 8.394 8.738 9.190 6.242 

Taula 17: Model Sau 2: estructura CNN -MLP – estratègia MIMO 

Podem comprovar que aquest segon model ens ha donat millor resultat que el primer. 

Hem reduït en 3.604 el RMSE del dia 15, a més de tenir un error global millor. 

Model Sau 3: estructura MLP – estratègia MIMO 

Considerarem, ara, només el model basat en xarxes MLP. La taula que obtenim 

d’aquest model és la següent: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.806 2.813 4.428 4.965 5.419 5.860 6.786 7.117 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

8.115 8.565 9.218 9.415 10.217 10.652 11.098  7.615 

Taula 18: Model Sau 3: estructura MLP – estratègia MIMO 

Aquest tercer model és pitjor que el segon, acumulant més error a dies vista. 
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Model Sau 4: estructura CNN – estratègia MIMO 

En aquest cas, provem la xarxa convolucional en solitari. Els resultats són els 

següents: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.486 2.340 3.542 4.224 4.694 5.151 5.713 6.213 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

6.671 7.181 7.612 8.068 8.560 9.010 9.410 6.429 

Taula 19: Model Sau 4: estructura CNN – estratègia MIMO 

Podem veure que millorem el model anterior, però seguim estan per sota del model 2, 

que segueix essent el millor fins ara. 

Model Sau 5: estructura LSTM-MLP – estratègia MIMO 

Provarem l’arquitectura basada en la xarxa LSTM seguida d’una capa MLP. Els 

resultats són aquests: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.766 2.657 3.508 4.451 5.430 6.356 7.412 8.083 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

8.769 9.849 10.565 11.509 12.371 13.016 13.816 8.808 

Taula 20: Model Sau 5: estructura LSTM-MLP – estratègia MIMO 

Aquest model està lluny dels millors resultats vistos fins ara, per tant, no el 

considerarem. 

Model Sau 6: estructura LSTM – estratègia MIMO 

Finalment, provarem el model basat en una única capa LSTM, que és l’únic model 

sense combinar que no hem testejat. Obtenim els següents resultats de RMSE: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.738 2.747 3.274 3.969 4.372 4.938 5.530 5.946 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

6.348 6.741 7.204 7.623 7.988 8.431 8.667 6.067 

Taula 21: Model Sau 6: estructura LSTM – estratègia MIMO 

Aquest model basat amb una sola capa LSTM ha sigut el que té millor resultat de les 

diferents combinacions d’arquitectura que hem vist. Curiosament el segon millor model 

ha sigut el que hem prescindit de la capa LSTM, cosa que reflecteix la dificultat de 

trobar la configuració adequada. 

Veiem com el model 6 és el que se’ns en va menys l’error a mesura que anem sumant 

dies a predir. Per contra, no és dels que afina més en la predicció a curta distància. 

Podem veure la comparació amb el model 2, on en els primers 7 dies de previsió, 

resulta millor aquest segon, però en la previsió dels 7 següents, ja resulta millor, en 

tots ells, el primer. Al ser aquest, precisament, el punt més crític que  tenim, no tenim 

gaires dubtes a escollir aquest model i la seva arquitectura corresponent, la basada 

amb una sola capa LSTM, per intentar-lo optimitzar. 
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Una possible objecció al mètode utilitzat per obtenir el model a optimitzar és que, 

potser, un model que no sembla el millor ara, el seu resultat un cop optimitzat podria 

ser millor que el resultat que obtindrem optimitzant el model que hem escollit. I seria 

una objecció a la qual no podríem donar més resposta que la impossibilitat de tractar 

fins al final, amb la màxima optimització, tots els models, perquè les possibilitats són 

infinites i necessitem un camí o un criteri que ens acoti aquestes possibilitats i ens vagi 

encaminant cap a un model que, a priori, pugui semblar el millor candidat a optimitzar-

se. I el model que tenim més raons per pensar que és el millor candidat és aquest 

model 6, caracteritzat per tenir una arquitectura amb una sola capa LSTM. 

Seguim, doncs, analitzant més models sobre la base d’aquesta arquitectura LSTM. 

Veiem que la principal dificultat que tenim és l’acumulació d’errors a mesura que volem 

anar més enllà en els dies a predir. Hem parlat abans, en l’apartat d’estratègies de 

predicció, de les diferents estratègies per afrontar aquest problema: la iterativa, la 

directa i la MIMO. Investigarem, ara, si l’estratègia directa o la iterativa donen millor 

resultat, ja que ambdues fan la predicció sobre un únic valor: la estratègia iterativa 

sobre el següent time step i realimentant l’entrada del model amb el valor predit i 

l’estratègia directa apuntant directament al valor als dies vista que ens interessa, 

establint un model per a cada dia, amb una sortida simple d’un sol valor. Per tant, ens 

sembla raonable intentar provar aquestes altres estratègies per veure si millorem els 

resultats. 

Model Sau 7: estructura LSTM – estratègia directa 

En aquest model, la transformació de la sèrie temporal en problema d’aprenentatge 

supervisat és la següent: 

X Y 

X1,  X2,  X3 ... Xn Xn+15 

X2,  X3,  X4 ... Xn+1 Xn+1+15 

X3,  X4,  X5 ... Xn+2 Xn+2+15 

... ... 

Taula 22: Format del conjunt de dades amb estratègia directa 

Per tant, estructuralment, el model tracta de predir un sol valor, però aquest valor és el 

que correspon al valor de l’observació que trobem a 15 dies vista respecte l’últim valor 

de l’entrada. Els únics canvis respecte al model 6 seran la definició d’una única 

neurona de sortida, perquè tenim un sol valor de sortida, i la transformació prèvia de 

les dades en la forma que veiem en la taula anterior. 

El resultat obtingut d’aquesta estratègia directa és d’un RMSE de 9.527 hm3. 

En aquest cas, no tenim taula per dies perquè apuntem directament al quinzè dia 

posterior a la seqüència de dades d’entrada. Veiem que no millorem els resultats del 

quinzè dia de l’estratègia MIMO, que era d’un RMSE de 8.667, pels 9.527 del model 

que acabem de provar. Com a proves complementàries, per acabar de considerar 

possibles models, hem repetit l’estratègia directa per les diferents arquitectures de 

models que hem vist, amb un millor resultat de l’arquitectura MLP amb un RMSE de 

8.83, per tant, en tots els casos obtenim pitjor resultat que l’estratègia MIMO. 
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Model Sau 8: estructura LSTM – estratègia iterativa 

Estratègia iterativa en la qual, com ja hem dit anteriorment, es prediu el valor a un time 

step i es realimenta l’entrada amb el valor que acabem de predir per predir el dia 

següent. El problema principal d’aquest sistema és que l’error es va acumulant, ja que 

fem prediccions amb dades que incorporen prediccions i, per tant, errors ja en 

l’entrada. 

Pot ser un sistema idoni per predir valors futurs, realimentant el model amb valors 

reals que anem obtenint, al generar-se noves dades, en un context d’aplicació real. 

Per provar el seu funcionament, realimentarem l’entrada del model amb el valor predit. 

Seguirem mantenint el conjunt d’entrenament i de test. Però sobre el conjunt de test 

farem 15 iteracions realimentant l’entrada amb la predicció a un pas temporal. 

D’aquesta manera obtindrem la predicció a 15 dies. Una vegada tinguem la predicció a 

15 dies feta, ens guardarem el resultat i posarem com a entrada els valors reals, per 

tornar a predir els 15 dies següents. I així, iterativament, fins que haguem predit tot el 

conjunt de test.  

Amb aquest model iteratiu, obtenim el resultat següent: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.193 2.073 2.862 3.594 4.294 4.967 5.628 6.289 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

6.946 7.592 8.235 8.881 9.535 10.197 10.870 6.864 

Taula 23: Model Sau 8: estructura LSTM – estratègia iterativa 

Així, doncs, a través de l’estratègia iterativa no obtenim el pitjor model, però quedem 

lluny del millor. Per tant, seguirem considerant el model 6, basat amb LSTM i 

estratègia MIMO com el model a optimitzar. 

Model Sau 9: estructura LSTM – estratègia MIMO – dades diferenciades 

Per aquest model, farem una última prova per veure si podem millorar els resultats a 

través de diferenciar la sèrie temporal. Les dades que tractarem, fent la diferenciació, 

seran les que resultin de restar a cada observació el valor de l’observació que la 

precedeix. Una transformació que se sol utilitzar per tenir una sèrie temporal 

estacionària. En el nostre cas, sabem que la tenim estacionària ja en origen, com hem 

vist en l’apartat de l’estadística. Però no està de menys veure si podem aconseguir 

algun millor resultat a través d’aquesta transformació. Evidentment, a l’hora de mostrar 

els resultats finals, haurem de desfer la transformació per tenir les dades en les 

magnituds que pertoquen per a cada observació. Realitzarem la diferenciació de 

dades sobre el model que ha donat millors resultats fins ara, el model 6, amb 

l’arquitectura d’una capa LSTM. 

Els resultats que obtenim a través d’aquest model són els següents: 
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Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

0.898 1.854 2.649 3.403 4.142 4.775 5.340 5.831 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

6.340 6.856 7.353 7.906 8.458 8.946 9.350 6.154 

Taula 24: Model Sau 9: estructura LSTM – estratègia MIMO – dades diferenciades 

Tenint en compte el resultat global, aquest és el nostre segon millor model, només 

superat pel model 6. El fet que ens fa decantar encara pel model 6 és que aquest 

model diferenciat obté bons resultats a curt termini, però a partir de la predicció a 10 

dies es mostra clarament inferior. I, com sabem, aquest és el nostre punt crític 

principal. Per tant, prendrem el model 6 com el millor model per predir el volum d’aigua 

en l’embassament de Sau. Veurem la seva optimització en l’apartat corresponent. 

Acabem l’apartat amb la gràfica de prediccions d’aquest model de xarxa LSTM que 

hem escollit com a millor candidat a optimitzar: 

 

Figura 26: Gràfica de predicció model escollit de xarxa neuronal a optimtizar de Sau. 

Embassament de la Baells 

Seguim endavant, ara, tractant de repetir el mateix procediment que hem vist però per 

l’embassament de la Baells. Partirem, com en el cas anterior, del mateix esquema que 

es mostra a la figura 24.  

Els paràmetres que intervenen i les seves definicions són idèntiques que en el cas de 

l’embassament de Sau. El procés també és exactament el mateix. Per no 

sobrecarregar el document, mostrem directament els resultats finals obtinguts, fent els 

comentaris que siguin necessaris per entendre el procés. Recordem que el codi 

complet amb totes les gràfiques i resultats es pot consular al github del projecte. 
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Els resultats obtinguts sobre les diferents arquitectures de xarxes neuronals i per les 

diferents estratègies de predicció els mostrem en la següent taula: 

Model Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

MLP-Dif 0.420 0.797 1.130 1.480 1.757 2.059 2.357 2.655 

LSTM 1.139 1.542 1.666 1.884 1.947 2.280 2.494 2.757 

MLP 1.052 1.384 1.596 1.982 2.128 2.465 2.624 2.826 

LSTM-Dif 0.480 0.900 1.296 1.678 2.0 2.356 2.686 3.008 

CNN 1.511 1.825 2.197 2.308 2.625 2.750 2.983 3.237 

LSTM-Iter 0.858 1.284 1.700 2.101 2.488 2.864 3.230 3.588 

CNN-MLP 2.291 2.557 2.764 2.968 3.178 3.330 3.745 3.959 

LSTM - MLP 0.814 1.067 1.608 1.963 2.745 3.143 3.533 4.179 

CNN-LSTM-MLP 1.620 2.030 2.476 2.902 3.292 3.765 4.196 4.615 

MLP-Dir         

LSTM – Dir         

 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

MLP-Dif 2.929 3.204 3.479 3.746 4.024 4.305 4.586 2.886  

LSTM 2.979 3.321 3.588 3.806 4.060 4.393 4.581  3.020 

MLP 3.030 3.323 3.563 3.785 4.086 4.318 4.613 3.042  

LSTM-Dif 3.338 3.664 3.968 4.267 4.586 4.898 5.191 3.285 

CNN 3.422 3.707 3.926 4.232 4.474 4.701 4.923 3.413  

LSTM-Iter 3.941 4.290 4.635 4.977 5.316 5.652 5.985 3.861 

CNN-MLP 3.982 4.224 4.365 4.557 4.701 4.890 5.156 3.875 

LSTM - MLP 4.810 5.289 5.792 6.294 6.887 7.397 7.615 4.761 

CNN-LSTM-MLP 5.049 5.456 5.858 6.171 6.652 6.867 7.149 4.868 

MLP-Dir       5.629 5.629 

LSTM – Dir       5.774 5.774 

Taula 25: Taula de resultats dels diferents models de xarxes neuronals de la Baells 

Expliquem la taula. Si no explicitem el contrari, s’utilitza estratègia MIMO. ‘Dir’ és 

l’estratègia directa; ‘Iter’, la iterativa i ‘Dif’ és el model amb dades diferenciades. La 

taula està ordenada per RMSE total. Per tant, el millor model que hem obtingut és la 

xarxa neuronal MLP amb dades diferenciades, que és la millor en tots els dies, menys 

al quinzè dia, que es queda per sota de la xarxa LSTM per 5 mil·lèsimes. 

D’entrada podem destacar un canvi respecte l’embassament de Sau i és que sembla 

que els models capten millor el patró de les dades del pantà de la Baells. La diferència 

és notable en les prediccions a més llarg termini i el global ha baixat l’RMSE un 52.4% 

si comparem els dos millors models de Sau i de la Baells. 

Per entendre el procés seguit, l’expliquem de forma breu. Després de fer el mateix 

anàlisi que el pantà de Sau, ens hem trobat amb un empat tècnic entre la xarxa LSTM i 

MLP, primer i segon respectivament. Això ha fet que tinguéssim en compte tots dos 

models a l’hora de valorar les altres estratègies diferents a la MIMO: la iterativa, la 

directa, així com la diferenciació de dades. 
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Com podem comprovar, amb la diferenciació de les dades i l’estructura de xarxa 

neuronal MLP trobem el millor resultat que hem obtingut per l’embassament de la 

Baells. Així, el que ens ha desfet l’empat entre la xarxa LSTM i la MLP ha sigut la 

diferenciació de les dades, cosa que reflecteix que, en alguns casos, ens seran útils 

certs tipus d’estratègies que en d’altres no funcionaran. D’aquí que val la pena intentar 

testejar aquestes possibilitats ni que sigui de forma general, sense buscar 

l’optimització, ja que, en el nostre context, no és assumible pel temps que requeriria 

optimitzar tots els models. 

Acabem amb la gràfica del millor model de la Baells, la xarxa MLP amb dades 

diferenciades: 

 

Figura 27: Gràfica de predicció de la xarxa neuronal a optimitzar de la Baells 

Així, doncs, després de veure el comportament de nou models, en el cas de 

l’embassament de Sau, i onze en el cas del pantà de la Baells, hem trobat els dos 

models que intentarem millorar mitjançant l’optimització: el model LSTM de Sau i MLP 

amb dades diferenciades de la Baells. 
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3.3.1.2.2.3 Optimització dels models 

En aquest apartat mirarem d’optimitzar els models per tal d’obtenir el millor resultat 

possible. L’optimització, bàsicament, es realitza provant el model per diferents 

combinacions de paràmetres, per veure amb quins aconseguim millor resultat. 

No hi ha dubte que tornem a estar davant d’un escenari d’infinitat de possibilitats. De 

moment, però, ja portem alguns models realitzats, que ens han ajudat a determinar 

alguns dels paràmetres, ja que en la pràctica de l’apartat anterior, a part de buscar la 

millor arquitectura del model, també hem variat algun paràmetre per veure el seu 

comportament. 

D’aquí que, per exemple, sabem que la funció d’optimització que ens dona millor 

resultat és la funció adam. Per tant, ja no iterarem sobre possibles altres funcions 

d’optimització. 

Els paràmetres que optimitzarem seran: 

- Nombre de neurones. 

- Nombre d’epochs d’entrenament. 

- Learning rate. 

- Batch size. 

- Passos temporals d’entrada del model 

Deixarem com a fixe el nombre de sortides, de valors futurs a predir. Ja sabem i hem 

vist que, com més baix, més exacte serà el model. Per tant, és una opció nostra 

intentar fer el model més o menys ambiciós. 

En el cas de les xarxes neuronals, utilitzarem bucles for, per buscar els paràmetres 

òptims. Primer iterarem sobre nombre de neurones i epochs d’entrenament; 

posteriorment sobre learning rate i batch size. Finalment, buscarem el nombre 

d’entrades òptim. Ho farem d’aquesta manera perquè sigui computacionalment 

assumible. Encara que l’ideal seria tractar totes les possibles combinacions. Tècniques 

com aplicar la classe RandomizedSearchCV de la llibreria de Python Sklearn ens 

ajuden a processar només algunes combinacions dins dels valors de paràmetres 

possibles, però la utilitzarem amb els altres tipus de models que farem més endavant, 

com els support vector machines i el Random forest. 

Primer farem una cerca amb paràmetres amb un ampli rang de valors i amb intervals 

grans entre ells, per veure al voltant de quins valors val la pena refinar l’optimització. 

Procedirem, iterativament, de forma que anem acotant el rang de valors al voltant del 

millor resultat de cada paràmetre, fins a l’obtenció d’un model que ens sembli ja prou 

estable pel que fa a resultats. 

Com en tot el treball, les provatures de models són múltiples i exposarem, només, 

aquells resultats que ens han guiat cap a l’obtenció del model final. 

Optimització xarxa neuronal de la Baells 

Comencem amb el cas de l’embassament de la Baells, ja que podrem veure el detall 

d’algun procediment que no ens ha calgut pel cas de Sau. Així, en aquest apartat, 

procedirem a optimitzar el model basat en la xarxa MLP amb les dades normalitzades i 
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diferenciades de l’embassament de la Baells. Primer, com hem dit fa un moment, 

establim un ampli rang de valors per veure sobre quins valors cal detallar l’ajust. 

Aquest procés no té més dificultat que el cost computacional que suposa i més tractant 

amb xarxes neuronals.  

Primer, intentarem trobar l’ajust pel nombre de neurones de la capa oculta de la xarxa 

neuronal i el nombre d’epochs d’entrenament. El rang de valors que considerem per a 

cada paràmetre és el següent: 

- Nº de neurones capa oculta: enters en el rang de valors (5, 500) 

- Nº d’epochs d’entrenament: enters en el rang de valors (50, 1000) 

En total es provaran 170 combinacions de valors entre aquests rangs que hem definit.  

A continuació mostrarem la taula amb els millors resultats obtinguts i la seva 

configuració d’aquests paràmetres a optimitzar: 

 

Taula 26: Resultats parcials optimització de neurones i epcohs MLP de la Baells  

D’entrada podem comprovar que tenim resultats molt semblants amb configuracions 

prou diferents, fet que ens dificulta l’elecció del millor camí a seguir. Procedirem a 

entrenar cada model segons les primeres 6 configuracions 10 vegades. Això ens 

permetrà veure la diferència de resultats en un mateix model, per saber si d’aquesta 

manera som capaços d’escollir-ne un que destaqui per sobre els altres. Aquestes 

diferències són degudes a la naturalesa estocàstica de l’algoritme, causada per 

l’assignació aleatòria dels pesos en la inicialització de l’algoritme. 

Una possible objecció en aquest punt és la pregunta sobre per què no hem realitzat 

diferents proves sobre els mateixos models en els apartats anteriors, tal i com acabem 

d’explicar que procedirem ara. La resposta és que no tenim infinit temps per fer les 

infinites proves i, en l’apartat anterior estàvem intentant trobar una estructura de xarxa 

que pogués tenir bon resultat. En aquest apartat estem optimitzant, per tant, hem 

d’entrar més en el detall i posar a prova els models de forma més exhaustiva si els 

resultats són prou ajustats, com és el cas. 

El resultat de les diferents iteracions sobre els 6 millors models anteriors és: 
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Taula 27: Resultats iteració sobre millors paràmetres optimització MLP de la Baells 

A mean_RMSE tenim la mitjana de RMSE total que ha obtingut cada model, amb la 

seva desviació estàndard a std_RMSE. Per tant, tant pel fet d’obtenir un millor resultat, 

com pel fet de tenir una desviació estàndard més petita, ens quedem amb el model 

amb 10 neurones i 600 epochs d’entrenament, ja que és el que té el millor resultat i, a 

més, aquest resultat és més estable. 

Seguim amb l’optimització, ara sobre un rang de valors més propers als paràmetres 

d’aquest primer model optimitzat. Provarem combinacions en el següent rang de 

valors: 

- Nº de neurones capa oculta: enters en el rang (5, 15), amb salts d’un valor. 

- Nº d’epochs d’entrenament: enters en el rang (500, 700), amb salts de 10. 

Per tant, realitzarem 200 combinacions més de paràmetres. 

Els millors resultats de la cerca exhaustiva de paràmetres òptims de número de 

neurones i epochs són els següents: 

 

Taula 28: Resultats optimització detallada neurones i epochs MLP de la Baells 

Tornem a tenir diferents configuracions amb un resultat pràcticament indiscernible. 

Aplicarem el mateix mètode que hem realitzat fa un moment, fent 10 iteracions sobre 

els 6 primers models per determinar quin d’ells té un resultat més bo i estable.  

Mirem els resultats d’aquesta prova a la següent taula: 
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Taula 29: Resultats iteració sobre els millors paràmetres d’optimització detallada MLP la Baells 

Amb aquests taula, queda clar que els millors resultats són els de la configuració amb 

12 neurones a la capa hidden i 630 epochs d’entrenament, perquè té el millor resultat 

global, amb la desviació estàndard més baixa, per tant, és el resultat més bo i estable 

que tenim. 

De moment estem obtenint resultats molt semblants. Mirarem, ara, de fer l’optimització 

dels paràmetres de learning rate de l’optmitzador i de batch size. 

El procediment és idèntic a l’anterior, establint un rang ampli de valors, que anem 

acotant. Allò ideal seria fer l’optimització per combinació dels quatre paràmetres, però, 

per temps de computació ens és inassumible, ja que ens és prou costosa l’optimització 

de dos paràmetres conjuntament. 

Partirem del rang de valors següent: 

- Learning rate: de 0.0001 a 0.01, amb salts de 0.0005 

- Batch size: valors  de la llista [8, 16, 32, 64, 128] 

El que ens dona 100 combinacions entre aquests dos paràmetres. 

D’aquest primer bucle més ampli, hem obtingut el millor resultat amb: 

- Learning rate = 0.0041 

- Batch size = 8 

Amb aquesta referència, hem procedit amb el segon bucle, al voltant dels valors que 

acabem d’obtenir. En aquest cas, hem iterat sobre: 

- Learning rate: de 0.0030 a 0.0050, amb salts de 0.0002 

- Batch size: valors  de la llista [4, 6, 8, 10, 12] 

Per tant, hem realitzat 50 combinacions més de paràmetres. 

Els millors resultats d’aquesta última part de la optimització són els següents: 
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Taula 30: Resulats optimització learning rate i batch size MLP de la Baells 

Per tant, el model resultant optimitzat tindrà la configuració de paràmetres següent: 

- Neurones capa oculta = 12 

- Epochs d’entrenament = 630 

- Learning rate = 0.0044 

- Batch size = 12 

En paral·lel també hem optimitzat la xarxa neuronal MLP sense diferenciar les dades 

d’entrada. Recordem que normalitzar-les sempre ho fem. Mostrem directament els 

resultats finals, ja que el procés és exactament el mateix que el que acabem de veure, 

evidentment amb paràmetres diferents, segons els resultats que anem obtenint. 

Els resultats del model final optimitzat són els següents: 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

Optimitzat 0.617 0.838 1.141 1.440 1.725 1.963 2.234 2.478 

No optimitat 1.052 1.384 1.596 1.982 2.128 2.465 2.624 2.826 

 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

Optimitzat 2.722 2.947 3.174 3.431 3.636 3.908 4.128 2.657 

No optimitat 3.030 3.323 3.563 3.785 4.086 4.318 4.613 3.042  

Taula 31: Model optimitzat la Baells – estructura MLP – estratègia MIMO 

Els paràmetres del model optimitzat són: 

- Neurones capa hidden = 30 

- Epochs = 600 

- Learning rate = 0.0006 

- Batch size = 16 

Per tant, a través de l’optimització hem ajustat el model fins a un error global d’un 

RMSE de 2.657, que suposa un 12.7% de millora respecte el model base que hem 

optimitzat i que també supera l’intent d’optimització del model amb les dades 

diferenciades. Per tant, aquest és el model que ens quedarem com a model final. 
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La gràfica corresponent és la següent: 

 

Figura 28: Gràfica xarxa neuronal MLP optimitzada de la Baells 

De forma gràfica, podem comprovar que la predicció s’ajusta prou bé a les 

observacions reals, inclús a 15 dies vista de predicció. 

Només ens queda ajustar les dades d’entrada, o sigui, els passos temporals de 

l’entrada de les quals aconseguim un millor resultat. 

Com sempre, primer establim un rang de valors ampli: 

- n_steps_in: valors en el rang (5, 100), amb salts de 2 

Amb el que obtenim el millor resultat amb 28 passos temporals d’entrada, però amb 

diferències de mil·lèsimes respecte l’entrada de 30. Per aquest motiu, decidim 

mantenir les 30 observacions d’entrada del model, ja que l’aleatorietat del model no 

ens garanteix que aquestes diferències de mil·lèsimes es mantinguin i d’aquesta 

manera mantenim l’entrada que hem utilitzat per a realitzar tot el procés. 

Optimització xarxa neuronal de Sau 

El procés d’optimització de la xarxa LSTM ha sigut, de llarg, l’apartat més costós de tot 

el projecte, amb processos interminables, amb rendiment decreixents de computació, 

que ens ha obligat a buscar solucions per rellançar les optimitzacions parant els 

processos sense perdre els resultats parcials. 

Els paràmetres que hem optimitzat són els mateixos que en el cas anterior i amb els 

mateixos rangs de valors: 

- Nº de neurones capa LSTM: enters en el rang de valors (5, 500) 

- Nº d’epochs d’entrenament: enters en el rang de valors (50, 1000) 
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- Learning rate: de 0.0001 a 0.01 

- Batch size: de 8 a 128 

Com en el cas de la Baells, primer hem optimitzat els paràmetres de nombre de 

neurones, evidentment de la capa LSTM, que és la xarxa neuronal que hem escollit 

com la millor candidata per modelar les dades de Sau, i les epochs d’entrenament. La 

diferència amb el cas anterior és que no hem realitzat el bucle de precisió al voltant 

dels millors paràmetres del primer bucle, ja que en el cas de la Baells, el segon bucle 

més acotat pràcticament no ens ha aportat cap millora (5 centèsimes en la primera 

optimització d’epochs i nombre de neurones i 4 mil·lèsimes en l’optimització de 

learning rate i batch sizse). I en el cas de les xarxes LSTM no podem assumir el cost 

de repetir bucles en busca de millores ridícules. 

No mostrarem tot el procés, ja que és idèntic a l’anterior, amb la diferència que 

acabem de dir, i passem a mostrar el resultats dels millors models han sigut amb els 

paràmetres següents: 

 

Taula 32: Resultat optimització neurones i epochs LSTM de Sau 

Per tant, ens quedarem amb un nombre de neurones per la capa LSTM de 5 i amb 

1000 epochs per entrenar el model. 

Passarem, ara, a optimitzar els paràmetres de learning rate i batch size, segons 

l’interval de valors que hem mostrat anteriorment i ja fent servir els paràmetres que 

hem trobat com a òptims de neurones LSTM i epochs. 

Els millors resultats que hem trobat segons els diferents valors dels paràmetres que 

estem optimitzant són: 

 

Taula 33: Resultat optimització learning rate i batch size LSTM de Sau 
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D’aquesta manera arribem als paràmetres optimitzats del model LSTM: 

- Neurones capa LSTM = 5 

- Epochs = 1000 

- Learning rate = 0.0045 

- Batch size = 128 

Amb els quals obtenim el model amb els següents resultats: 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

Optimitzat 1.071 1.833 2.592 3.266 3.919 4.532 5.057 5.578 

No optimitat 1.738 2.747 3.274 3.969 4.372 4.938 5.530 5.946 

 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

Optimitzat 6.156 6.631 7.008 7.460 7.835 8.255 8.665 5.806 

No optimitat 6.348 6.741 7.204 7.623 7.988 8.431 8.667 6.067 

Taula 34: Resultats LSTM de Sau optimitzat i no optimitzat 

Com veiem en la taula, hem millorat una mica els erros globals, concretament un 4.3% 

menys de RMSE, respecte el model que hem pres com a punt de partida per 

optimitzar, que ja era el millor dels múltiples models que hem posat a prova. És curiós 

que el model optimitzat millori l’error de predicció en cadascun dels intervals temporals 

que prediem. És una característica que, com veurem més endavant, no és comuna. El 

que ens trobarem és que els models que milloren la predicció a llarg termini solen 

empitjorar la predicció a curt termini. 

De forma similar al cas de la Baells, mantenim l’entrada a 30 passos temporals, ja que 

tot i que l’optimització de l’entrada ens ha donat un resultat superior, concretament de 

46 time steps, amb RMSE de 5.64, aquesta entrada ens provoca uns resultats 

totalment inestables, amb aquesta punta de precisió que hem sigut incapaços de 

reproduir, i amb precisions molt més dolentes la majoria de vegades. L’entrada de 30 

passos temporals ha resultat molt més estable al voltant del valor definitiu de 5.806, 

per tant és la que prenem com a definitiva. 

Les gràfiques de predicció d’aquest model optimitzat són les següents: 
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Figura 29: Gràfiques de predicció model xarxa neuronal LSTM optimitzat de Sau 

Un comportament que explica visualment l’acumulació d’errors és que a mesura que 

prediem a més dies, ens anem quedant cada vegada més curts en les transicions 

inferiors i superiors. També podem veure que és un model que ajusta molt bé les 

prediccions a curt termini, com hem comprovat numèricament amb la taula anterior. 
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3.3.1.2.3 Support vector machines 

Canviem les xarxes neuronals i entrem a considerar els support vector machines com 

a model per a intentar fer les prediccions del volum d’aigua en els embassaments que 

estem analitzant en el present projecte. Support vector machines que són els 

competidors més directes de les xarxes neuronals pel tipus de problema que estem 

tractant amb, moltes vegades, millors resultats, tal com hem vist en l’anàlisi de l’estat 

de l’art. 

De forma breu, introduirem els aspectes teòrics claus dels support vector machines, 

perquè puguem tenir una idea del model que tenim entre mans i quin és el seu 

objectiu, de manera que puguem tenir una visió general de quins paràmetres estem 

tractant a l’hora d’aplicar-lo. Per tant, l’objectiu no és exposar una descripció completa 

d’aquest model, sinó només la idea que hi ha al darrera.  

Segons Gironés et al. (2017), les màquines de suport vectorial o support vector 

machines, en anglés (SVM), són un algoritme especialment eficient per a tasques de 

classificació. Encara que també trobem la seva versió per tasques de regressió, el 

nostre cas, on també poden donar bon resultat. Seguint el llibre que acabem de citar, 

les SVM són particularment útils al tractar amb dades amb una gran dimensionalitat. A 

través de les funcions kernel transformem la dimensionalitat del problema, ampliant-la 

de manera que podem convertir un problema no lineal en un problema lineal, on les 

observacions de les diferents classes siguin o puguin ser separades mitjançant un 

hiperplà. Així, la idea que hi ha darrera els SVM és el càlcul d’aquest hiperplà 

separador que ens ajudi a classificar les observacions. D’hiperplans separadors n’hi ha 

infinits, per tant, l’objectiu d’aquest algoritme serà trobar l’hiperplà separador que 

maximitzi el marge entre les classes. 

Per reflectir més clarament aquesta idea, mostrem una gràfica extreta del mateix 

Gironés et al.(2017, p.150): 

 

Figura 30: Esquemà d’hiperplà òptim entre els punts A i E de SVM. Font: Gironés et al.(2017) 
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En vermell tenim l’hiperplà que maximitza la distància entre classes. Els vectors de 

suport són el nom que reben els vectors que determinen el càlcul d’aquest hiperplà, 

marcant la seva trajectòria. 

Sempre seguint Gironés et al. (2017), els SVM són classificadors lineals. Això no vol 

dir que només podem tractar problemes lineals. És aquí on entren en acció les 

anomenades funcions kernel, que tenen l’objectiu de transformar l’espai dimensional 

en un espai transformat de dimensió més alta en el qual, dades que no eren 

separables linealment mitjançant un hiperplà, ho puguin ser en aquest espai 

transformat. 

Cada estratègia de classificació té la seva corresponent funció kernel. Així, podem 

distingir entre les funcions kernel següents: 

- Kernel lineal 

- Kernel polinomial 

- Kernel de base radial 

- Kernel sigmoidal 

Tots els materials i articles d’estat de l’art analitzats parametritzen el SVM amb la 

funció kernel de base radial, en l’estudi de sèries temporal semblants o iguals a les 

nostres dades. Per tant, és la funció que tindrem en consideració des d’un principi a 

l’hora de parametritzar el nostre model de SVM. 

La funció kernel de base radial té la forma següent: 

 

 

Figura 31: Gràfica funció kernel radial. Font: Gironés et al. (2017) 

En el cas dels SVM per problemes de regressió, el funcionament és el mateix, però 

atorgant valors continus, per tant, infinits, no pas etiquetant tipus de classe o 

categories finites com és el cas de la versió més estàndard i utilitzada de classificació. 

Per tant, en la versió de regressió treballarem amb un marge de tolerància, que 

correspon a un paràmetre anomenat epsilon. 
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Els altres paràmetres importants a l’hora de definir el model SVM per regressió són: 

- Paràmetre C:  

Paràmetre de penalització dels errors. La idea és la de parametritzar el 

compromís entre un marge gran de l’hiperplà i la tolerància a errors. La situació 

ideal és un marge gran, sense errors, que és l’objectiu de l’algorisme, però la 

realitat fa que haguem de parametritzar aquest compromís. 

- Gamma: és el coeficient de la funció kernel radial, que multiplica la distància 

entre dos punts. 

- Epsilon: parametritza el marge d’error. 

La intenció d’aquesta breu introducció és presentar la idea que hi ha darrere aquest 

model i posar sobre la taula els paràmetres que hi intervenen, en cap cas és, ni vol 

ser, una explicació teòrica exhaustiva. 

3.3.1.2.3.1 Modelatge de support vector machines 

Des d’un punt de vista de disseny, els SVMs no estan definits per tenir múltiples 

sortides. Ens ajudarem de la classe MultiOutputRegressor, que, com hem dit en la 

introducció de l’apartat de models predictius, ens genera múltiples sortides en aquells 

models que no estan expressament dissenyats per poder-les tenir, amb una estratègia 

directa de computar un model diferent per a cada sortida.  

Una de les principals característiques d’aquest tipus de model és l’eficiència 

computacional (Gironés et al., 2017). Per tant, no tindrem els inconvenients, de fet, el 

principal inconvenient, de les xarxes neuronals. 

Les sèries temporals hauran de ser transformades cap a un problema de regressió 

d’aprenentatge supervisat, tal com hem fet en les xarxes neuronals. Així, tornarem a 

tenir el següent format de dades, una vegada transformades: 

X Y 

X1, x2, x3 ... Xn Xn+1, Xn+2...Xn+15 

X2, X3, X4 ... Xn+1 Xn+2, Xn+3... Xn+15 

X3, X4, X5...Xn+2 Xn+3, Xn+4... Xn+15 

... ... 

Taula 35: Estructura de dades d’entrada problema d’aprenentatge supervisat 

Només amb l’excepció que, amb l’estratègia directa, com sabem, apuntarem a un sol 

valor a la sortida, que serà el del dia vista que ens interessi, en aquest cas 15, per tant, 

tindrem el següent format: 

X Y 

X1, x2, x3 ... Xn Xn+15 

X2, X3, X4 ... Xn+1 Xn+1+15 

X3, X4, X5...Xn+2 Xn+2+15 

... ... 

Taula 36: Estructura de dades estratègia directa 
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3.3.1.2.3.2 Model SVM Embassament de Sau 

Tindrem en consideració les dades a partir de l’any 2009 fins al 30 de setembre de 

2018, amb una proporció del 80% de primeres dades, cronològicament, pel conjunt 

d’entrenament i el 20% restant pel conjunt de test. Predirem a 15 dies vista a partir 

dels 17 dies anteriors, valor que prenem de l’anàlisi d’autocorrelació elaborat en 

l’apartat d’estadística, aplicant la tècnica vista a Ünes et al.(2015), entre d’altres.  

Això ens donarà un total de 2823 observacions pel conjunt d’entrenament i de 706 pel 

conjunt de test, amb el format de 17 observacions per a cada entrada i 15 per a cada 

sortida. 

Utilitzem com a configuració dels paràmetres de punt de partida els que hem trobat a 

l’article Çimen i Kisi (2009): 

- Funció kernel de base radial 

- C = 75 

- Epsilon = 0.003 

- Gamma = 0.1 

En aquest cas, no tindrem tants models com en les xarxes neuronals, ja que 

l’arquitectura és fixe i, per tant, només ens caldrà buscar si tenim diferències 

significatives que ens fan optar per alguna estratègia (MIMO, directa, iterativa) per 

damunt de les altres o considerar l’ús de dades diferenciades com a entrada del 

model. Finalment, optimitzarem els paràmetres del millor model de punt de partida. 

Els resultats de RMSE dels models obtinguts segons les diferents estratègies és el 

següent: 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

MIMO  0.872 1.781 2.548 3.248 3.912 4.499 5.047 5.575 

Directa         

Iterativa 1.836 2.578 3.276 3.933 4.533 5.09 5.634 6.156 

Dades dif 0.866 1.796 2.581 3.297 3.965 4.575 5.143 5.702 

 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

MIMO 6.073 6.527 6.938 7.355 7.728 8.103 8.470 5.727 

Directa       8.819 8.819  

Iterativa 6.633 7.08 7.51 7.931 8.348 8.769 9.163 6.305 

Dades dif 6.242 6.741 7.204 7.642 8.067 8.489 8.919 5.936 

Taula 37: Taula comparativa SVM amb diferents estratègies de Sau 

En aquesta taula, podem veure, destacat amb negreta, que l’estratègia MIMO resulta 

ser la millor en tots els dies de predicció, menys el primer, que es queda a 6 

mil·lèsimes per damunt del RMSE del model amb dades diferenciades. Per tant, no 

sembla haver-hi discussió sobre quin ha de ser el model candidat a optimitzar-se. 

També destaquem que aquest model SVM, es situa directament com el millor model 

no optimitzat amb les dades del pantà de Sau, per sobre de les xarxes neuronals. Amb 

el benefici afegit de ser un model computacionalment molt més eficient i, per tant, ràpid 

de calcular.  



77 
  

L’estratègia directa, buscant la predicció a 15 dies vista, resulta pitjor que l’estratègia 

MIMO, ja que el valor de RMSE que hem obtingut és superior a l’error que aquesta 

última estratègia comet al quinzè pas temporal predit. 

Optimització del model  

Per a realitzar l’optimització del model, en principi, hem utilitzat la classe 

RandomizedSearchCV de la llibreria sklearn. Aquesta classe ens permet fer una cerca 

no exhaustiva dels paràmetres que volem testejar, a través de combinacions aleatòries 

dins del rang de valors que definim per cada paràmetre. Això ens permet fer una 

primera aproximació als valors dels paràmetres candidats a ser òptims. 

Treballem amb sèries temporals, per tant, no podem fer servir la validació creuada 

estàndard, sinó que ens hem d’assegurar que es preservi la seqüència temporal. Això 

ho aconseguim fent la divisió de les particions (folds) de la validació creuada a través 

de la classe TimeSeriesSplit de la llibreria sklearn. 

Una vegada el RandomizedSearchCV ens hagi situat en uns valors de referència, 

utilitzarem la classe GridSearchCV per fer una cerca exhaustiva dels paràmetres que li 

passem, que en teoria estaran més acotats gràcies al procés anterior. 

Dèiem “en principi”, perquè en aquest punt, després de fer l’optimització, ens hem 

adonat que els resultats milloren a través de la utilització de funcions personalitzades 

que simulen RandomizedSearchCV i GridSearchCV. L’avantatge d’aquestes funcions 

que hem creat és que podem establir l’error global del model com a referència per 

buscar el millor model. Per tant, els resultats definitius d’optimització els hem obtingut 

a través d’aquestes funcions pròpies, generant la combinació de valors aleatoris dins 

d’un rang definit per a cada paràmetre i creant el bucle for, que ens testeja cada 

combinació de valors de paràmetres. Es poden veure les dues versions d’optimització 

a l’enllaç de github del projecte. 

Passarem directament a veure els resultats finals del model SVM optimitzat, ja que el 

procés no té més dificultat que el cost computacional que requereix. 

El rang de valors que hem considerat pels paràmetres a optimitzar són: 

- Paràmetre C: enters en el rang de valors (5, 125) 

- Epsilon: nombres decimals en el rang de valors (0.0001, 0.1) 

- Gamma:  nombres decimals en el rang de valors (0.01, 0.9) 

Fem 500 combinacions de valors d’aquests tres paràmetres. Establim en 500 les 

combinacions per assegurar-nos un bon resultat, ja que és un valor exagerat, segons 

els exemples analitzats o per les diferents pràctiques realitzades en el màster, que 

anirien entre les 10 i 100 combinacions. No definim salts entre els rangs de valors, ja 

que és la pròpia funció de python randint() o randuniform(), que agafa el valor enter o 

continu, segons correspongui, de forma aleatòria dins del rang. 

Una vegada tenim el millor resultat d’aquestes 500 combinacions, procedim a fer un 

bucle for exhaustiu al voltant dels valors obtinguts, amb un càlcul de 1300 

combinacions, ja que optimitzem els tres paràmetres conjuntament. Aquest segon 

bucle, a la pràctica, resulta ser una pèrdua de temps, ja que no millora el resultat 

obtingut del pas anterior, cosa que ens reafirma en la suficiència de les 500 
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combinacions de valors aleatoris dels paràmetres per a trobar els paràmetres del 

model optimitzat. 

Els paràmetres definitius del model optimitzat són els següents: 

- C = 24 

- Epsilon = 0.0127 

- Gamma = 0.2788 

Finalment, busquem el nombre d’entrades òptim, que establim en 17, que és la que 

teníem definida d’un principi i, per tant, valida la manera d’escollir la mida de l’entrada 

a través de les funcions d’autocorrelació que hem vist en l’apartat estadístic. 

El model resultant optimitzat obté els següents resultats: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.006 1.865 2.606 3.277 3.892 4.447 4.992 5.504 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

5.979 6.428 6.864 7.265 7.631 7.976 8.370 5.663 

Taula 38: Resultats model SVM optimitzat de Sau 

I la seva gràfica de prediccions corresponent: 

 

Figura 32: Gràfiques de predicció model SVM optimitzat de Sau 

La millora a través de l’optimització ha sigut de poc més del 1% de RMSE. També és 

veritat que partíem d’una configuració de paràmetres de SVM d’un model optimitzat 

per a dades d’una naturalesa molt semblant a la nostra, però d’una altra 

embassament, per tant el punt de partida no era atzarós, sinó orientat al nostre 

problema. 
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3.3.1.2.3.3 Model SVM Embassament de la Baells 

Realitzarem el mateix procediment amb les dades del pantà de la Baells. El punt de 

partida és el mateix d’abans, només canviant les dades i agafant com a nombre 

d’observacions d’entrada 20 dies.  

Així, doncs, podem passar directament a veure els resultats segons les diferents 

estratègies de predicció: 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

MIMO  0.554 0.929 1.147 1.439 1.715 2.021 2.291 2.542 

Directa         

Iterativa 0.849 1.154 1.445 1.728 2.002 2.267 2.52 2.77 

Dades dif 0.369 0.729 1.069 1.394 1.705 2.009 2.298 2.578 

 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

MIMO  2.792 3.021 3.288 3.535 3.768 3.994 4.231 2.727 

Directa       4.471 4.471  

Iterativa 3.021 3.271 3.518 3.763 4.015 4.265 4.509 2.957 

Dades dif 2.854 3.134 3.417 3.697 3.985 4.279 4.575 2.841 

Taula 39: Taula comparativa SVM amb diferents estratègies de la Baells 

Podem comprovar com, a través dels SVMs, les dades del pantà de la Baells 

segueixen essent més comprensibles pels models. Segueixen donant un millor resultat 

d’entrada que les xarxes neuronals. El millor model no optimitzat està al nivell del 

model optimitzat de xarxes neuronals de la Baells, amb uns resultats molt semblants. 

L’estratègia MIMO també segueix essent la que té millors resultats, amb la diferència 

que el model amb dades diferenciades i estratègia MIMO és el millor durant els 

primers 6 dies de predicció, amb un resultat realment molt ajustat al primer dia, el 

millor vist fins ara. Però, globalment i en la predicció a més llarg termini el model MIMO 

sense dades diferenciades és el que té un resultat més destacable. 

També, podem destacar que els mateixos tipus de models, tant per l’embassament de 

la Baells com per l’embassament de Sau, han donat el mateix ordre de resultats, amb 

l’estratègia MIMO al capdavant, seguida de la MIMO amb dades diferenciades. 

Optimització del model 

Com en el cas anterior, primer hem utilitzat la recerca no exhaustiva a través de 

RandomizedSearchCV() per acostar-nos als possibles paràmetres òptims i finalment, a 

través de GridSearchCV(), hem fet la cerca exhaustiva ja amb els possibles valors més 

localitzats. Però, també igual que abans, hem obtingut millors resultats a través de les 

funcions personalitzades, que hem explicat anteriorment. Per tant, seran els resultats 

d’aquestes últimes les que exposarem. 

Els paràmetres que optimitzarem i el seu rang de valors que definirem per cadascun 

són els següents: 

- C: nombres enters en el rang (5, 125) 

- Epsilon: nombres decimals en el rang (0.0001, 0.1) 
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- Gamma: nombres decimals en el rang (0.01, 0.9) 

També realitzem 500 combinacions de valors de paràmetres, igual que hem fet en el 

cas de l’embassament de Sau i pels motius ja exposats en el corresponent apartat. 

Els paràmetres resultants del procés d’optimització són els següents:  

- C = 124 

- Epsilon = 0.0144 

- Gamma = 0.0852 

En aquest cas, sí que obtenim una petita millora, d’unes 5 centèsimes de RMSE, 

definint l’entrada a 24 time steps. 

El model resultant optimitzat té els següents resultats: 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

0.625 0.821 1.157 1.434 1.673 1.949 2.183 2.405 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

2.612 2.888 3.117 3.369 3.606 3.914 4.098 2.620 

Taula 40: Resultats model SVM optimitzat de la Baells 

I la gràfica de predicció següent: 

 

Figura 33: Gràfica de predicció model SVM optimitzat de la Baells 

Per tant, ens situem en uns paràmetres de configuració que ens porten a un resultat 

de RMSE un 4% millor que els que teníem en el model abans d’optimitzar els seus 

paràmetres. No és una situació anormal, ja que hem fet servir els paràmetres vistos 

com a òptims en l’apartat de l’estat de l’art, evidentment sobre unes dades diferents, 

però que representen fenòmens semblants, només canviant l’embassament. Per tant, 
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el bon resultat comú és prou normal, ja que, tot i tenir rangs de valors diferents, el 

volum d’aigua en embassaments deu seguir una lògica semblant. 

 

3.3.1.2.4 Random forest 

En aquest apartat, elaborarem el tercer i últim model dels que teníem previstos 

després de les lectures de l’estat de l’art. 

Seguint l’explicació que trobem a Gironés et al.(2017), el Random forest és un cas 

particular de bagging. El bagging es caracteritza per la generació de múltiples 

subconjunts sobre el conjunt d’entrenament, amb la possibilitat que una mateixa 

observació aparegui a més d’un subconjunt, el que es coneix com mostreig amb 

reemplaçament. Cada subconjunt d’entrenament entrenarà un model, típicament 

classificadors, combinant el resultat final dels classificadors a la sortida. 

El model Random forest està format per múltiples arbres de decisió. Cada arbre de 

decisió procedeix amb la seva tasca de classificació o regressió, segons sigui el nostre 

problema, i els resultats es combinen per formar la sortida final del sistema. En 

problemes de classificació, la sortida final del sistema serà la classe que ha tingut més 

assignacions per part dels arbres que formen el model; per tasques de regressió, es 

calcula la mitjana dels valors predits per cada arbre. 

El model Random forest afegeix una característica important a més del bagging. A 

més d’entrenar cada arbre que forma el model amb un subconjunt diferent del conjunt 

d’entrenament, també té en compte un subconjunt aleatori d’atributs. Aquesta 

característica fa que puguem saber quines variables són les més importants en el 

càlcul de la predicció del model. A més, permet que variables que poden quedar 

eclipsades per variables de major pes, tinguin el seu paper rellevant al formar part, no 

del conjunt sencer de variables, sinó d’aquests subconjunts més petits que cada arbre 

considera (Gironés et al.(2017, p.255)). 

Veiem un esquema d’aquest model en la figura següent: 

 

Figura 34: Esquema model Random forest. Font: www.kdnuggets.com 

http://www.kdnuggets.com/
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Els paràmetres que hem de definir en aquest model són els propis dels arbres de 

decisió, més el nombre d’arbres que considerem. Per tant, estem definint com volem 

que sigui cada arbre i el nombre d’arbres que formaran el model. 

La idea bàsica que hi ha darrere els arbres de decisió és la d’una seqüència ordenada 

de preguntes que permeten anar encaminant les dades per camins diferents segons 

els seus valors, que serien les respostes a les preguntes. D’aquesta manera, 

observacions de la mateixa classe haurien de seguir el mateix camí i quedar 

etiquetades al final de l’arbre amb l’etiqueta de la classe corresponent. Seguint la 

mateixa analogia, cada node de l’arbre seria una pregunta i segons la resposta les 

dades d’entrada prendrien el camí (aresta) que correspongui. El node final seria el que 

etiquetaria l’entrada, el que prendria la decisió. 

A diferència de les xarxes neuronals i els SVM, els arbres de decisió i, per extensió, el 

Random forest tenen una bona resposta sense necessitat d’una parametrització gaire 

específica. D’altra banda, per ser efectius, poden necessitar d’un conjunt de dades 

prou gran. 

Els paràmetres més importants que hem de parametritzar són: 

- n_estimators:  el nombre d’arbres del model 

- max_features: nombre màxim d’atributs a considerar per generar les 

particions. 

- max_depth: la profunditat de l’arbre. Com més gran, més nodes i més 

particions tindrà l’arbre. 

- min_samples_split: és el nombre mínim d’observacions que ha de tenir un 

node per poder-se particionar. 

- min_samples_leaf: el nombre mínim d’observacions que ha de tenir un 

node. 

A part del nombre d’arbres del Random forest, els altres paràmetres són els propis 

d’un arbre de decisió, per tant, seran els que definiran cada arbre. La lògica que 

segueixen aquests paràmetres és la de no generar ni un arbre massa fragmentat, ni un 

arbre massa poc fragmentat. O sigui, hem de buscar un equilibri entre no particionar 

massa les dades, on, en el cas extrem tindríem una sola observació a cada node final 

de l’arbre i, per tant, no estaríem modelant res; i, en l’altre extrem, particionar les 

dades suficientment com per no tenir conjunts finals massa grans i, conseqüentment, 

que no classificarien suficientment les entrades. 

El model Random forest per a problemes de regressió el podem implementar 

mitjançant la classe RandomForestRegressor de la llibreria sklearn. És un algoritme no 

dissenyat per tenir múltiples sortides, però sí que pot predir un vector de sortida. 

Aquesta és la forma amb la qual buscarem les múltiples sortides. Com en el cas de les 

SVMs, tenim l’opció de modelar les múltiples sortides a través de la classe 

MultiOutputRegressor, però la diferència entre fer-ho d’una manera o d’una altra és 

centesimal. Per tant, no doblarem esforços en aquest sentit i ens centrarem en la 

sortida vectorial del model. 

Com hem fet amb els models anteriors, haurem de transformar la sèrie temporal en un 

problema de regressió d’aprenentatge supervisat. D’aquesta manera, transformarem 

les dades per obtenir la forma següent: 
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X Y 

X1, x2, x3 ... Xn Xn+1, Xn+2...Xn+15 

X2, X3, X4 ... Xn+1 Xn+2, Xn+3...Xn+1+15 

X3, X4, X5...Xn+2 Xn+3, Xn+4...Xn+2+15 

... ... 

Taula 41: Estructura de dades problema d’aprenentatge supervisat 

Seguirem buscant la predicció a 15 dies vista, a partir de les mateixes entrades que en 

el model de SVM. 

En aquest cas, ja no buscarem el millor resultat aplicant estratègies de predicció 

diferents, ja que hem pogut comprovar que l’estratègia MIMO (multi-input, multi-output) 

ha resultat la millor en tots els casos. Per tant, donem com a bo aquest resultat previ a 

fi de no repetir plantejaments que ja hem vist poc efectius, almenys amb les dades que 

tenim. 

3.3.1.2.4.1 Random forest embassament de Sau 

Entrem, doncs, a aplicar el Random forests sobre les dades de l’embassament de Sau. 

En aquest cas, no tenim una guia prèvia que ens pugui ajudar a parametritzar el model 

ja d’entrada. Però sabem que és el model que millor resultat dona per defecte, degut al 

funcionament propi de l'algorisme. 

Mirarem de generar un primer model, amb 100 arbres i una profunditat màxima de 30. 

Els resultats són els següents: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

2.137 3.108 4.058 4.970 5.858 6.712 7.494 8.208 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

8.855 9.421 9.920 10.357 10.757 11.172 11.635 8.194 

Taula 42: Resultats primer model Random forest de Sau 

Així, d’entrada, no sembla un bon resultat, ni en la predicció a curt termini ni a llarg 

termini. 

A la introducció teòrica, hem esmentat que el Random forest és sensible a la grandària 

del conjunt de dades, donant molt millor rendiment en conjunts de dades grans. El 

primer que farem és introduir més dades al model. 

Després de diferents proves sobre el mateix model anterior, canviant el nombre de 

dades que considerem, arribem al resultat que podem veure en la taula que es mostra 

seguidament,  tractant amb dades des de 1 de gener de 2000 a 30 de setembre de 

2018, per tant, gairebé 19 anys de dades. 

Concretament, tindrem un conjunt de 6848 observacions, que transformades a una 

entrada de 17 dies anteriors per predir els 15 següents i una proporció d’entrenament 

del 80% i 20% pel conjunt de test, ens dona un conjunt d’entrenament amb 5453 

mostres, per 1364 pel conjunt de test. 

Els resultats d’aquest model els podem veure a continuació: 
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Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.306 2.326 3.269 4.131 4.913 5.631 6.350 7.062 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

7.733 8.369 8.955 9.483 9.978 10.449 10.912 7.342 

Taula 43: Resultats Random forest amb dades ampliades de Sau 

Amb la utilització de més dades, hem millorat substancialment el model, poc més d’un 

10% de RMSE global. On es veu més reflectida la millora és en la predicció a curt 

termini. 

Procedim a l’optimització d’aquest model. Els paràmetres que optimitzem i el seu rang 

de valors corresponents són: 

- n_estimators:  enters en el rang de valors (5, 500) 

- max_features: enters en el rang (1, nº atributs) 

- max_depth: enters en el rang (1, 121)  

- min_samples_split: enters en el rang (2, 50) 

- min_samples_leaf: enters en el rang (1, 45) 

Com hem fet anteriorment, utilitzarem la funció pròpia per generar les 500 

combinacions aleatòries de valors dels paràmetres. En aquest cas, ja no farem la 

cerca exhaustiva al voltant dels paràmetres del millor model que obtenim d’aquesta 

funció, ja que no n’hem obtingut cap millora en els casos anteriors. 

I els paràmetres del model amb millor resultat són aquests: 

- n_estimators = 362 

- max_features = 19 

- max_depth = 83 

- min_samples_split = 21 

- min_samples_leaf = 44 

Utilitzant aquests paràmetres ja optimitzats hem optimitzat el nombre de dies a 

considerar a l’entrada del model, amb valors d’entrada de 1 a 100 amb passos de 1. 

La millor entrada ha resultat ser de 5 dies, el que ens ha obligat a reduir el paràmetre 

max_features de 19 a 5. 

Els resultats d’aquest millor model optimitzats són els següents: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.356 2.222 3.009 3.725 4.385 4.996 5.581 6.146 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

6.680 7.168 7.616 8.026 8.405 8.768 9.134 6.283 

Taula 44: Resultats Random forest optimitzat de Sau 
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I la seva gràfica de predicció corresponent: 

 

Figura 35: Gràfica de predicció model Random forest optimitzat de Sau 

Així, a través del procés d’optimització, obtenim una millora de l’error global del model 

d’aproximadament el 14.4% de RMSE. Com hem vist en casos anteriors, la millora 

prové de millorar la predicció a llarg termini, ja que, al ser la predicció que acumula 

més errors, obtenim una millora significativa del model si els podem corregir, com ha 

sigut el cas. 

3.3.1.2.4.1 Random forest embassament de la Baells 

Pel cas de l’embassament de la Baells, fem servir directament les dades a partir de 

l’any 2000. I procedim a optimitzar el model. 

Els paràmetres que optimitzem i el seu rang de valors corresponents són: 

- n_estimators:  enters en el rang de valors (5, 500) 

- max_features: enters en el rang (1, nº atributs) 

- max_depth: enters en el rang (1, 121)  

- min_samples_split: enters en el rang (2, 50) 

- min_samples_leaf: enters en el rang (1, 45) 

Seguim exactament el mateix procediment descrit en l’apartat anterior, a través de 

calcular les 500 combinacions de paràmetres en els rangs que acabem de definir. Com 

que tots són enters, la funció que retorna valors aleatoris dins del rang (randint()), pot 

agafar qualsevol valor enter definit dins del rang. 

I els paràmetres del model amb millor resultat són aquests: 

- n_estimators = 120 
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- max_features = 5 

- max_depth = 15 

- min_samples_split = 26 

- min_samples_leaf = 14 

Optimitzant el nombre d’entrades, també ens quedem amb 5 dies previs per a predir 

els 15 següents, com en el cas de l’embassament de Sau. 

Amb aquests paràmetres i 5 time steps d’entrada per 15 de sortida, obtenim els 

següents resultats: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

0.572 0.936 1.274 1.588 1.881 2.160 2.424 2.683 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

2.940 3.193 3.436 3.671 3.899 4.127 4.356 2.851 

Taula 45: Resultats model Random forest optimitzat de la Baells 

I les següents gràfiques de prediccions: 

 

Figura 36: Gràfiques de predicció model Random forest optimitzat de la Baells 

Tornem a trobar-nos que l’embassament de la Baells té unes dades de volum d’aigua 

en l’embassament molt més interpretables pel model Random forest que les dades del 

pantà de Sau. L’error al quinzè dia de Sau és més del doble de RMSE que el que 

tenim amb les dades de la Baells. L’error global del model també és més del doble en 

el cas de Sau. D’aquest model de la Baells destacaríem la predicció a curt termini, 

realment bastant ajustada. 
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3.3.2 Models predictius anàlisi multivariant 

En aquest apartat, tornarem a construir els models predictius però tenint en compte 

més d’una variable explicativa. En el capítol anterior, hem predit el volum d’aigua en 

els embassaments a partir de la pròpia sèrie temporal de volum d’aigua. Aquesta 

vegada inclourem més sèries temporals com a variables explicatives per veure si 

podem millorar les prediccions d’aquesta manera. A l’estat de l’art, hem vist 

investigacions que ens convidaven a emprendre aquesta via; al mateix temps, hem vist 

diferents articles partidaris de fer la predicció a partir, només, d’una sèrie temporal. Els 

motius que esgrimeixen aquests últims són el cost d’incloure aquestes variables, la 

incertesa de quines variables considerar i l’autonomia de qui fa la investigació respecte 

de les dades que controla. Dit d’una altra manera, si ens és molt dificultós tenir 

controlades les variables que intervenen en l’explicació d’un fenomen, llavors són 

partidaris de buscar la predicció sobre el comportament del mateix fenomen causat per 

aquestes múltiples variables. Controlant el comportament de l’efecte en ell mateix, el 

volum d’aigua, d’alguna manera estem considerant les variables que el causen. 

Aquesta és la lògica que hi ha al darrere. 

Contraposarem aquestes dues diferents maneres de procedir a través dels resultats 

que obtinguem, que compararem en l’apartat d’avaluació dels models i anàlisi de 

resultats. 

Després dels apartats de captura i preprocessament, tenim les dades meteorològiques 

a punt per poder ser tractades. Igual que en el cas de l’anàlisi univariant, comencem 

amb un breu anàlisi estadístic d’aquestes dades. 

3.3.2.1 Anàlisi estadístic de les dades 

Com acabem de dir, primer farem un breu anàlisi estadístic per passar, posteriorment, 

a l’elaboració del models predictius. 

3.3.2.1.1 Anàlisis estadístic embassament de Sau 

En aquest apartat, realitzarem un anàlisi estadístic breu de les dades de les sèries 

temporals que disposem per l’embassament de Sau. Els conceptes relatius a l’anàlisi 

estadístic de sèries temporals els hem introduït en la part d’anàlisi univariant, per tant, 

procedim directament a mostrar els resultats obtinguts. 

Per raons de limitació en l’extensió de la memòria, podeu trobar la descomposició de 

les sèries temporals de cada variable a l’annex 3. Les conclusions principals d’aquest 

anàlisi són l’estacionalitat anual de variables com la temperatura, amb la tendència 

marcant-nos anys més o menys calorosos, però mantenint-se estable fluctuant entre 

un mínim i un màxim; i la pluja que, per la seva banda, té una sèrie temporal que 

s’explica bàsicament a partir de la seva component aleatòria, amb la tendència 

marcant mínimament anys de més o menys pluja. 

Farem el test de Dickey-Fuller per comprovar, numèricament, si les sèries que tenim 

són estacionàries, obtenim: 
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Variable Resultat test (p-valor) Sèrie estacionària 

Volum 0.003350 Sí 

Temperatura mitjana (TM) 0.001664 Sí 

Temperatura màxima (TX) 0.001274 Sí 

Temperatura mínima (TN) 0.001856 Sí 

Precipitació (PPT) 0.000000 Sí 

Humitat relativa (HRM) 7.681586e-23 Sí 

Pressió atmosfèrica (PM) 7.431224e-24 Sí 

Taula 46: Resultats test Dickey-Fuller sèries temporals de Sau 

Per tant, com que tenim tots el p-valor per sota de 0.05, que correspondria a  un nivell 

de confiança del 95%, podem concloure que totes les sèries són estacionàries, al 

quedar rebutjada la hipòtesi nul·la del test, que és que la sèrie no és estacionària. 

Acabem amb una taula resum d’estadística descriptiva bàsica per aquestes sèries 

temporals de l’embassament de Sau: 

 

Taula 47: Estadística descriptiva sèries temporals de Sau 

Després d’aquest anàlisi estadístic i de cara a l’elaboració del model, prenem la 

decisió de només tenir en compte la temperatura mitjana, ja que les dades de 

temperatura màxima i mínima estan totalment correlacionades amb la temperatura 

mitjana, ja que formen part del seu càlcul. 

 

3.3.2.1.2 Anàlisi estadístic embassament de la Baells 

L’anàlisi de la descomposició de les sèries temporals, com en el cas anterior, es pot 

trobar a l’annex 3, amb totes les seves gràfiques i detalls. Les conclusions són les 

mateixes que en el cas de l’embassament de Sau, amb  l’única peculiaritat que 

s’observa una tendència a augmentar de la temperatura, fet del qual no en podem 

extreure conclusions ja que les dades que tractem són només d’onze anys.  

Si fem el test de Dickey-Fuller per comprovar numèricament si les sèries que tenim 

són estacionàries, obtenim: 
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Variable Resultat test (p-valor) Sèrie estacionària 

Volum 0.001356 Sí 

Temperatura mitjana (TM) 0.005076 Sí 

Temperatura màxima (TX) 0.004744 Sí 

Temperatura mínima (TN) 0.004776 Sí 

Precipitació (PPT) 0 Sí 

Humitat relativa (HRM) 2.868675e-18 Sí 

Pressió atmosfèrica (PM) 7.305250e-24 Sí 

Taula 48: Resultats test Dickey-Fuller sèries temporals de la Baells 

Totes les sèries temporals han obtingut un p-valor per sota de 0.05, per tant, podem 

concloure, clarament, que les sèries són estacionàries segons els test de Dickey-

Fuller. 

Acabem aquest breu anàlisi estadístic amb la taula resum d’estadística descriptiva de 

les variables de l’embassament de la Baells: 

 

Taula 49: Estadística descriptiva sèries temporals de la Baells 

 

3.3.2.2 Elaboració dels models predictius multivariants 

Els models predictius que desenvoluparem seran els mateixos que en el capítol 

univariant: xarxes neuronals, support vector machines i el classificador Random forest. 

No tornarem a realitzar totes les proves segons les diferents estratègies de predicció a 

més d’un pas temporal, ja que hem vist que hem obtingut millors resultats sempre amb 

l’estratègia amb múltiples entrades i múltiples sortides (MIMO). Per tant, centrarem els 

esforços en aquesta estratègia. 

Els processos són idèntics que en la part univariant. Així, només mostrarem aquells 

aspectes que ens semblin més rellevants, sense mostrar cada pas. El punt clau, en 

aquest apartat, és l’estructura de les dades, la forma en la qual les transformem per 

entrenar i predir el model. Una vegada tenim l’estructura de dades adequada, els 

models procediran amb la mateixa lògica que hem seguit amb els models elaborats 

anteriorment. 
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Haurem de transformar les dades per ser tractades com a un problema d’aprenentatge 

supervisat. Així, tindrem les diferents entrades, ara composades per diferents atributs, 

amb els quals predirem el volum d’aigua, per tant, la sortida serà un sol atribut a 

diferents passos temporals. Tornem a situar els passos temporals a predir a 15 dies. 

En el cas univariant, teníem un vector d’entrada format per l’observació de la mateix 

variable a diferents temps i la sortida era el vector dels temps posteriors. En aquest 

cas podem pensar que tenim una matriu d’entrada i un vector de sortida.  

L’esquema seria el següent: 

Entrades Sortida 

X1, A1,B1 ... Z1 Xn+1, Xn+2, ..., Xn+15 

X2, A2, B2... Z2  

X3, A3, B3... Z3  

...  

Xn, An, Bn... Zn  

Taula 50: Estructura de dades d’entrada i sortida anàlisi multivariant 

Destaquem que no tenim una estructura de dades que a partir de variables 

explicatives prediuen el valor de la variable dependent. Sinó que tenim sèries 

temporals, una de les quals formarà part de l’entrada i, conjuntament amb les altres 

sèries d’entrada, intentarem predir el futur de la mateixa sèrie. 

Considerarem les dades des de 1 de gener de 2007 fins a 30 de setembre de 2018, 

que són per les quals tenim la informació meteorològica. Com hem dit anteriorment, 

només farem servir la temperatura mitjana. 

Així, les sèries temporals d’entrada estaran formades per: 

- Volum d’aigua 

- Temperatura mitjana 

- Precipitacions 

- Pressió atmosfèrica 

- Humitat relativa 

I la sortida serà: 

- Volum d’aigua 

Tenim, 4291 mostres, 5 atributs d’entrada i la sortida. Si transformem les dades en el 

format de problema d’aprenentatge supervisat de la taula anterior amb 20 passos 

temporals d’entrada i 15 de sortida, ens queden 3405 observacions pel conjunt 

d’entrenament i 852 pel conjunt de test, amb una proporció del 80% pel conjunt 

d’entrenament i 20% pel conjunt de test. L’entrada l’ajustarem en funció del model 

utilitzat. La sortida la mantenim fixe i, en tot cas, com hem fet amb tots els resultats, 

mostrarem l’error per diferents dies vista, dins de l’interval dels primers 15 dies. 

El punt més complicat d’aquest apartat és entendre la forma de les dades que tractem. 

Les entrades tenen un format tridimensional, concretament, si tenim 20 passos 
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temporals d’entrada i 15 de sortida, el conjunt d’entrenament d’entrada té la forma 

següent: 

(3405, 20, 5), que es tradueix per (mostres, time steps d’entrada, nº  d’atributs) 

La sortida és de la forma (3405, 15), que correspon a (mostres, time steps de sortida), 

del conjunt d’entrenament. 

L’estructura tridimensional de l’entrada s’ha de traduir a una estructura bidimensional, 

que és la que requereix el model. Aquesta estructura es calcula d’aquesta manera: 

(mostres, time steps d’entrada * nº d’atributs) 

 Amb aquest format d’entrada, podem entrenar els models de xarxes neuronals MLP, 

els SVMs i el Random forest. Com hem vist en el bloc anterior, les xarxes neuronals 

convolucionals i les LSTM, necessiten l’entrada tridimensional. Per tant, haurem de 

deixar l’entrada en la forma: 

[mostres, times steps, atributs], que en el nostre cas seria [1 mostra, 20 time steps, 5 

atributs], per cada entrada. 

Treballarem amb dades normalitzades, per tant, és una dificultat més en aquest 

conjunt de transformacions de dades, ja que haurem d’aplicar les transformacions 

necessàries per avaluar les dades a l’escala original. La normalització es fa per tots els 

atributs, llavors, a l’hora de desnormalitzar, haurem de posar les dades en la mateixa 

estructura que han sigut normalitzades. O sigui, si volem tornar la predicció a l’escala 

original, haurem de crear la mateixa estructura que hem utilitzat per normalitzar, 

posant el valor de la predicció del volum a la mateixa columna on hem normalitzat 

l’atribut volum. 

Una vegada tenim els valors en escala original, els tornem a transformar en el format 

de problema d’aprenentatge supervisat, per poder fer les comparacions dia a dia i 

globals del model amb les dades de les observacions reals del conjunt de test. 

Un cop dominem totes aquestes transformacions de manera correcta, podem passar a 

entrenar i validar els models de la mateixa manera que en els casos dels models 

univariants. 

 

3.3.2.2.1 Xarxes neuronals 

Pel cas multivariant de xarxes neuronals, no tornarem a fer totes les provatures 

segons les diferents arquitectures de xarxa, amb diferents combinacions de capes de 

xarxes neuronals de diferents tipologies. Bàsicament no podem assumir el cost 

computacional que implica tornar a fer aquests tipus de proves i, sobretot, no tenim ni 

les eines adequades ni el temps suficient com per optimitzar-les, qüestió que ja hem 

patit en el cas univariant. Per tant, decidim procedir amb l’arquitectura bàsica de MLP, 

que, de fet, és la més àmpliament proposada en la lectura de l’estat de l’art i la millor 

xarxa neuronal per l’embassament de la Baells del bloc anterior. Per tant, és una xarxa 

totalment vàlida, on, una arquitectura amb una sola capa oculta és la més utilitzada en 

la literatura sobre aquests tipus de problemes. Aquestes xarxes neuronals, tot i ser 
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molt costoses pel que fa a computació, podem arribar a optimitzar-les, sense que sigui 

una penitència excessiva, com ha sigut el cas de les LSTM. 

Així, partirem de l’estructura bàsica següent: 

 

Figura 37: Esquema xarxes neuronals anàlisi multivariant 

On el nombre de neurones de l’entrada vindrà definit pels time steps que vulguem 

considerar per calcular la sortida; el nombre de neurones de la capa oculta el 

calcularem com a paràmetre a optimitzar i el nombre de neurones de sortida vindrà 

determinat pels passos temporals futurs que vulguem predir. 

Optimitzarem els següents paràmetres amb els seus corresponents rangs de valors: 

- neurones capa oculta: enter en el rang de valors(5, 500) 

- epochs: enter en el rang de valors (50, 1200) 

- learning rate: número decimal en el rang (0.0001, 0.01) 

- batch size: enter en el rang de valors (8, 128) 

Utilitzarem les funcions pròpies que ja hem exposat en l’apartat univariant, per poder 

classificar els resultats de les combinacions de paràmetres a partir de la mesura 

d’error RMSE global del model, ja que ens han donat millor resultats que les 

RandomizedSearchCV() i GridSearchCV() de la llibreria Sklearn de python. 

Realitzarem les 500 combinacions aleatòries de paràmetres, com hem fet en els casos 

anteriors. Igual que anteriorment, la funció randint() generarà els 500 valors aleatoris 

enters dins del rang definit pels paràmetres amb valors enters i la funció uniform() 

generarà els 500 valors aleatoris i continus dins del rang definit per els paràmetres 

amb valors decimals. Totes dues funcions són de la llibreria Scipy de python. 

Per ambdós embassaments considerarem 30 valors d’entrada de les sèries temporals, 

per predir els 15 dies següents de volum en l’embassament. El nombre d’entrades 

l’optimitzarem una vegada tinguem els paràmetres del model calculats. 

Recordem que seguim utilitzant l’optimitzador adam i la funció d’activació sigmoide per 

les neurones de la capa oculta. 

3.3.2.2.1.1 Embassament de Sau 

El model resultant optimitzat pel pantà de Sau té els paràmetres següents: 

- neurones capa oculta = 48 

- epochs = 337 

- learning rate = 0.00079 

- batch size = 126 

- número d’entrades = 7 

Amb els quals obtenim el següent resultat: 
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Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

2.111 2.615 3.009 3.467 3.882 4.348 4.786 5.310 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

5.762 6.130 6.450 6.807 7.153 7.512 7.791 5.444 

Taula 51: Resultats xarxa neuronal MLP multivariant optimitzada de Sau 

I la següent gràfica de prediccions: 

 

Figura 38: Gràfica de prediccions xarxa neuronal MLP multivariant optimitzada de Sau 

Gràficament no és un mal resultat, tenim alguns pics alts que se’ns escapen una mica, 

però el model ajusta bastant la predicció. Numèricament és un 6.2% millor que el millor 

model de xarxa neuronal que hem realitzat per l’embassament de Sau. Seguint amb la 

comparació amb la xarxa neuronal de Sau, podem destacar que aquest model és 

bastant pitjor en la predicció a curt termini però acaba essent molt millor en la predicció 

a llarg termini. De totes maneres, tornarem a comparar els models ja amb tots els 

resultats sobre la taula en l’apartat d’anàlisi de resultats i avaluació dels models. 

També cal comentar que, per primera vegada, l’optimització del nombre d’entrades 

ens dona un resultats significativament molt diferent del que hem establert d’inici, en 

aquest cas el nombre de dies d’entrada òptim ha sigut 7. Aquest fet té una explicació 

lògica, ja que al tenir més atributs d’entrada, el model rep una entrada real de 

dimensions dies d’entrada multiplicats per nombre d’atributs, com hem exposat en la 

introducció d’aquest apartat multivariant. Per tant, 7 dies d’entrada per 5 atributs, ens 

dona una entrada real d’un vector de dimensió 35, una dimensió molt semblant al 

vector de 30 dies d’entrada de la part univariant. 
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3.3.2.2.1.2 Embassament de la Baells 

Mirem, ara, el resultat que obtenim pel pantà de la Baells. El procés tant pel mètode 

com pel rang de valors que considerem és exactament igual que el que acabem 

d’exposar per l’embassament de Sau. 

El model resultant optimitzat pel pantà de la Baells té els paràmetres següents: 

- neurones capa oculta = 5 

- epochs = 773 

- learning rate = 0.001267 

- batch size = 47 

- número d’entrades = 11 

Amb els quals obtenim el següent resultat: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

0.858 1.037 1.162 1.449 1.702 1.905 2.183 2.425 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

2.702 2.867 3.243 3.338 3.555 3.721 4.033 2.612 

Taula 52: Resultats xarxa neuronal MLP multivariant optimitzada de la Baells 

I la seva gràfica de prediccions corresponent que veiem a continuació: 

 

Figura 39: Gràfica prediccions xarxa neuronal MLP multivariant optimitzada de la Baells 

Seguim amb una lògica semblant als resultats anteriors: el nombre d’entrades òptim ha 

tornat a baixar sensiblement, en aquest cas l’hem establert a 11 dies d’entrada, pels 

30 definits inicialment, i el model resultant també és millor que el seu corresponent de 

l’apartat univariant, en aquest cas només amb una millora de 1,7% de RMSE global. 
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Aquesta petita millora s’explica perquè el model MLP univariant de la Baells és el que 

hem pogut optimitzar d’una forma més satisfactòria. 

3.3.2.2.2 Support vector machines 

Tant el model com els paràmetres que el defineixen, ja els hem introduït, breument, en 

el corresponent  anàlisi univariant. Per tant, passem a optimitzar-los segons els 

següents rangs de valors: 

- C: nombres enters en el rang (5, 125) 

- Epsilon: nombres decimals en el rang (0.0001, 0.1) 

- Gamma: nombres decimals en el rang (0.01, 0.9) 

Tornem a utilitzar les funcions pròpies que hem descrit anteriorment, realitzant les 500 

combinacions de valors de paràmetres i calculant el model per a cada combinació. En 

aquest cas, com que el cost computacional és molt inferior a les xarxes neuronals, 

realitzarem la cerca exhaustiva al voltant de la millor combinació de paràmetres que 

obtinguem d’aquestes primeres 500 combinacions. 

3.3.2.2.2.1 Embassament de Sau 

El resultat dels millors models segons les 500 combinacions de paràmetres aleatòries 

és el següent: 

 

Taula 53: Resultats optimització paràmetres SVM multivariant de Sau 

Amb aquests resultats, refinem l’optimització al voltant del paràmetres del millor model 

a través dels següents rangs de valors: 

- C: nombres enters en el rang (25, 35), amb salts unitaris 

- Epsilon: nombres decimals en el rang (0.015, 0.025), amb salts de 0.001 

- Gamma: nombres decimals en el rang (0.010, 0.021), amb salts de 0.001 

Per tant, serà un càlcul de 1000 models diferents, al fer-se la comparació de 

paràmetres de forma exhaustiva. El resultat és el següent: 

 

Taula 54: Resultats optimització precisa paràmetres SVM multivariant de Sau 
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Aquest és el cas on el procés d’optimització al voltant dels paràmetres del millor model 

de la combinació aleatòria ens ha donat una millora més significativa. 

D’aquesta manera, arribem al model final optimitzat que té els paràmetres següents: 

-  C = 25 

- Epsilon = 0.015 

- Gamma = 0.010 

Ajustant el nombre d’entrades sobre aquest model optimitzat, obtenim que 11 és 

l’entrada ideal del model. 

I el resultat final del model és el següent: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.180 1.874 2.497 3.104 3.680 4.208 4.690 5.175 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

5.631 6.064 6.441 6.774 7.082 7.400 7.691 5.296 

Taula 55: Resultats model SVM multivariant optimitzat de Sau 

I la seva gràfica de predicció corresponent: 

 

Figura 40: Gràfica de prediccions model SVM multivariant optimitzat de Sau 

Podem veure com les gràfiques de predicció s’ajusten prou bé amb la gràfica dels 

valors reals. Estem davant del millor model vist fins ara pel pantà de Sau, amb uns 

resultats molt semblants al MLP multivariant que acabem de calcular, que només 

supera amb un 3% de RMSE global. 
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3.3.2.2.2.2 Embassament de la Baells 

Pel cas de la Baells hem procedit de la mateixa manera i amb els mateixos rangs de 

paràmetres a optimitzar que acabem de fer per l’embassament de Sau. Només 

remarquem que en aquest cas, tornem a obtenir la millora insignificant a l’intentar 

millorar la primera optimització dels 500 models amb combinació de paràmetres 

aleatoris, passant d’un RMSE de 2.65 a un de 2.63. 

Els paràmetres del model optimitzat que hem calculat són els següents: 

- C = 85 

- Epsilon = 0.0115 

- Gamma = 0.0101 

- Dies d’entrada = 10 

Amb els quals obtenim el següent resultat: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

0.590 0.778 0.981 1.235 1.500 1.759 2.006 2.276 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

2.538 2.788 3.029 3.255 3.510 3.752 4.003 2.508 

Taula 56: Resultats model SVM multivariant optimitzat de la Baells 

I la gràfica de predicció següent: 

 

Figura 41: Gràfica de prediccions model SVM multivariant optimitzat de la Baells 

Pel cas del pantà de la Baells, també obtenim el millor model vist fins ara amb aquest 

SVM multivariant. I pels resultats que hem mostrat, traiem una conclusió clara: ens val 

molt més la pena optimitzar el nombre d’observacions d’entrada que no pas calcular 
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les 1000 combinacions més per intentant acabar de refinar l’optimització resultant de la 

combinació aleatòria de valors de paràmetres, que resulta ser prou efectiva per ella 

mateixa. 

3.3.2.2.3 Random forest 

Com en els casos anteriors, trobem la introducció teòrica del model i dels seus 

paràmetres en el corresponent apartat de l’anàlisi univariant, per tant procedim a 

mostrar els paràmetres que optimitzarem, amb el rang de valors que considerem: 

- n_estimators:  enters en el rang de valors (5, 500) 

- max_features: enters en el rang (1, nº atributs) 

- max_depth: enters en el rang (1, 121)  

- min_samples_split: enters en el rang (2, 50) 

- min_samples_leaf: enters en el rang (1, 45) 

Com sempre, realitzarem una doble cerca, la primera de 500 combinacions aleatòries 

de valors de paràmetres segons els rangs definits anteriorment, de la qual en 

refinarem els paràmetres que obtinguin el millor resultat mitjançant una cerca 

exhaustiva en un rang més acotat. Aquesta segona part de l’optimització ja sabem que 

no ens valdrà gaire la pena, però, com que ja l’hem realitzada, exposem el procés que 

hem seguit. 

A continuació, mostrarem els models ja optimitzats, amb la seva configuració de 

paràmetres. 

3.3.2.2.3.1 Embassament de Sau 

En aquest cas, hem realitzat les ja habituals 500 combinacions aleatòries de valors de 

paràmetres, més 500 més per acabar de refinar el model. Només a tall de curiositat, a 

través de les 500 combinacions últimes fent la cerca exhaustiva al voltant dels millors 

paràmetres obtinguts de la combinació aleatòria, hem aconseguit millorar tres 

mil·lèsimes el valor global de RMSE del model. Recordem que el codi amb tots els 

resultats els podeu trobar al github del projecte. 

Pel cas de l’embassament de Sau, obtenim el model optimitzat amb els següents 

paràmetres: 

- n_estimators =  140 

- max_features = 5  

- max_depth = 91 

- min_samples_split = 11 

- min_samples_leaf = 18 

- Nombre d’entrades = 5 

Amb l’optimització del nombre d’entrades passem d’un error global de 6.711 a un de 

5.955, per tant, una millora prou significativa, un 11.3% millor de RMSE, al passar de 

20 entrades que hem definit d’entrada a les 5 que hem obtingut com a òptimes. 

El resultat d’aquest model optimitzat és el següent: 
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Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.829 2.505 3.150 3.756 4.334 4.871 5.379 5.857 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

6.298 6.703 7.092 7.466 7.834 8.200 8.560 5.955 

Taula 57: Resultats model Random forest multivariant optimitzat de Sau 

I la seva gràfica corresponent: 

 

Figura 42: Gràfiques de predicció model Random forest multivariant optimitzat de Sau 

El Random forest multivariant ha resultat ser el pitjor model vist d’aquesta part amb 

múltiples variables d’entrada. És un 11% pitjor de RMSE global que el millor model, el 

SVM. De totes maneres, tal com mostra la gràfica, s’ajusta bastant als valors reals, 

amb alguns problemes més evidents en els punts d’inflexió inferiors en les prediccions 

a més llarg termini. 

3.3.2.2.3.2  Embassament de la Baells 

Mirem, ara, com es comporta el Random forest amb les dades de la Baells. Hem 

realitzat el mateix procediment amb els mateixos rangs de valors de paràmetres a 

optimitzar. I també hem fet l’optimització aleatòria seguida de l’exhaustiva al voltant 

dels millors paràmetres obtinguts. 

El millor model que hem assolit després del procés d’optimització té els següents 

paràmetres: 

- n_estimators = 303 

- max_depth = 84 

- max_features = 11 

- min_samples_split  = 29 
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- min_samples_leaf = 3 

- Número d’entrades = 11 

I el resultat del model que definim amb els paràmetres anteriors és: 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.079 1.376 1.686 2.000 2.303 2.602 2.897 3.187 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

3.464 3.733 3.996 4.255 4.510 4.753 4.987 3.350 

Taula 58: Resultats model Random forest multivariant optimitzat de la Baells 

I, finalment, la gràfica de les seves prediccions: 

 

Figura 43: Gràfiques de predicció model Random forest multivariant optimitzat de la Baells 

Aquest Random forest multivariant de la Baells és el model que es queda més lluny de 

la resta, amb un RMSE global un 25% pitjor que el millor model. Gràficament es veuen 

errors molt destacables sobretot a la part més baixa de la gràfica, al voltant de la 

mostra 600. 

No hi ha dubte que el model Random forest d’aquesta part necessita més dades per 

obtenir un resultat semblant al dels altres models. En el cas univariant ho hem pogut 

solucionar, perquè teníem dades disponibles per poder augmentar-les. En aquest cas, 

no disposem de més dades, per tant, l’elecció del millor model també anirà condicionat 

per les dades de les que disposem. 
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4. Avaluació dels models i anàlisi de 

resultats 

Després de la construcció dels diferents models toca avaluar-los. Ho hem anat fent 

durant tot el procés d’elaboració i ja els hem anat comparant mitjançant el càlcul de 

RMSE, que és un paràmetre avaluador típic pels problemes de regressió, com el 

nostre. 

El que farem, primer, és una taula amb el resum dels resultats obtinguts dels models 

que hem donat com a bons, o sigui, com a models finals optimitzats. En la taula 

destaquem, en negreta, el millor valor per cada dia de predicció i el global; els models 

apareixen ordenats per error global.  

Resultat de RMSE dels millors models per l’embassament de Sau: 

Model Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

SVM-Multi 1.180 1.874 2.497 3.104 3.680 4.208 4.690 5.175 

MLP-Multi 2.111 2.615 3.009 3.467 3.882 4.348 4.786 5.310 

SVM-Uni 1.006 1.865 2.606 3.277 3.892 4.447 4.992 5.504 

LSTM-Uni 1.071 1.833 2.592 3.266 3.919 4.532 5.057 5.578 

RF-Multi 1.829 2.505 3.150 3.756 4.334 4.871 5.379 5.857 

RF-Uni 1.356 2.222 3.009 3.725 4.385 4.996 5.581 6.146 

 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Global 

SVM-Multi 5.631 6.064 6.441 6.774 7.082 7.400 7.691 5.296 

MLP-Multi 5.762 6.130 6.450 6.807 7.153 7.512 7.791 5.444 

SVM-Uni 5.979 6.428 6.864 7.265 7.631 7.976 8.370 5.663 

LSTM-Uni 6.156 6.631 7.008 7.460 7.835 8.255 8.665 5.806 

RF-Multi 6.298 6.703 7.092 7.466 7.834 8.200 8.560 5.955 

RF-Uni 6.680 7.168 7.616 8.026 8.405 8.768 9.134 6.283 

Taula 59: Comparativa dels resultats RMSE dels models finals de Sau 

Recordem que el valor d’error global no és la mitjana de RMSE de cada dia de 

predicció, sinó l’error de cada valor de predicció del model, tractat conjuntament, sense 

la separació per dies. 

En el cas del pantà de Sau, el millor model que obtenim és el model SVM multivariant, 

o sigui, amb més atributs d’entrada que la pròpia sèrie temporal que volem predir, que 

ha resultat ser un 3% millor en l’error global que el segon classificat, per tant, amb una 

diferència bastant ajustada. És un model que és el millor en tots els dies de predicció a 

partir del tercer dia. El model Random forest univariant és el que obté pitjors resultats, 

amb un 16% més de RMSE que el primer. També cal destacar que tots els models 

amb entrada multivariant s’han situat per damunt dels seus corresponents models 

univariants. 
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Vegem la gràfica d’evolució de RMSE per dies: 

 

Figura 44: Comparació RMSE per dies dels models finals de Sau 

En aquesta gràfica, podem veure com el model MLP multivariant comença essent el 

pitjor i es va ajustant fins a pràcticament igualar-se amb el millor model, en la predicció 

a més llarg termini. En canvi, el millor model, el SVM multivariant, es situa al 

capdavant en la precisió de la predicció a partir del tercer dia. 

A continuació mostrem una gràfica amb els errors segons RMSE al quinzè dia de 

predicció i els globals per a cada model: 

 

Figura 45: Comparació models finals per RMSE al quinzè dia i global de Sau 

Si comparem l’error global, gràficament, podem observar que realment les diferències 

són molt ajustades. Al quinzè dia de predicció ens passa el mateix, amb una igualtat 

pràcticament total entre els dos millors models. També podem veure com el model 

LSTM univariant té més error al quinzè dia que el Random forest multivariant, per tant 

hi hauria una canvi en la classificació tenint en compte només el quinzè dia. 

A continuació, afegirem algunes mètriques més per avaluar els diferents models. Ho 

farem a través de l’error absolut mitjà (mean absolute error) i el coeficient de 

determinació (R2). 

L’error absolut mitjà (MAE) es defineix com: 

 

  (5) 
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on, D és el conjunt d’instàncies, h:X→R és la funció del model i f: X→R és la funció 

objectiu amb els valors de les observacions reals (Gironés et al.(2017,p.83)). 

Seguint a Gironés et al.(2017), així com el RMSE ens penalitza els errors més grans, 

en el cas del MAE tots els residus tenen la mateixa contribució en el càlcul de l’error. 

La penalització dels errors més grans prové de l’elevació al quadrat de la diferència 

entre valor predit i real, com podem comprovar amb la fórmula de RMSE que hem 

presentat anteriorment (fórmula 4, pàg. 54) 

El coeficient de determinació ens posa en relació la variància explicada pel model 

respecte a la variància real de les dades (Gibergans J. (2009)). És una mesura de la 

bondat del model per la proporció entre la variància explicada pel model de la variable 

a predir respecte la variància real de la variable. Si aquesta proporció és igual a 1, ens 

indicarà que el model explica totalment la variable a predir, per tant, la predicció seria 

perfecta. 

La fórmula es pot expressar de múltiples maneres, però preferim la següent que 

apareix a Gibergans J (2009) perquè reflecteix la idea de la mètrica: 

    (6) 

A continuació, mostrem els resultats obtinguts per l’embassament de Sau incorporant 

les mètriques anteriors: 

Model RMSE  

15è dia 

RMSE 

global 

MAE  

15è dia 

MAE 

global 

R2  

15è dia 

R2  

global 

SVM-Multi 7.6907 5.2961 5.7391 3.6088 0.9130 0.9581 

MLP-Multi 7.7908 5.4435 5.9308 3.8811 0.9107 0.9558 

SVM-Uni 8.3699 5.6627 6.3386 3.7640 0.9065 0.9568 

LSTM-Uni 8.6653 5.8064 6.7872 3.9718 0.8998 0.9546 

RF-Multi 8.5605 5.9549 6.7438 4.3192 0.8921 0.9470 

RF-Uni 9.1335 6.2832 6.9229 4.2043 0.8716 0.9396 

Taula 60: Comparativa dels models finals segons RMSE, MAE i R
2
 de Sau 

Per no sobrecarregar l’exposició de dades, mostrem només les mètriques 

corresponents al quinzè dia, que és el dia més crític, i les mètriques globals dels 

models. 

Destaquem, en negreta, els millors resultats, que són tots els del model SVM 

multivariant. Podem veure que l’error MAE, que s’expressa en les mateixes unitats que 

les dades i que RMSE, és més baix en tots els casos, per tant, els errors puntuals més 

grans ens estan penalitzant l’error de RMSE. També destaquem que, mirant el MAE, la 

classificació varia: el SVM univariant passaria a davant del MLP multivariant i el 

Random forest univariant es posaria per davant del multivariant, en la mesura global. 

Això significa que aquests models fan menys errors, però els fan més grans, per això 

els penalitza el RMSE. 
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Per altra banda, podem comprovar que obtenim un coeficient de determinació R2 molt 

acceptable, inclús en el pitjor model i dia, que seria els 0.87 del Random forest 

univariant al quinzè dia. 

Anem, ara, a mostrar els resultats obtinguts per l’embassament de la Baells. Després 

de tenir tots els resultats sobre la taula, farem uns comentaris globals posant en relació 

els nostres resultats respecte els que hem vist en els articles de l’estat de l’art. 

Seguint el mateix procés que en el cas del pantà de Sau, comencem amb la taula dels 

millors models obtinguts del pantà de la Baells segons RMSE: 

Resultat dels millors models per l’embassament la Baells: 

Model Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

SVM-Multi 0.590 0.778 0.981 1.235 1.500 1.759 2.006 2.276 

MLP-Multi 0.858 1.037 1.162 1.449 1.702 1.905 2.183 2.425 

SVM-Uni 0.625 0.821 1.157 1.434 1.673 1.949 2.183 2.405 

MLP-Uni 0.617 0.838 1.141 1.440 1.725 1.963 2.234 2.478 

RF-Uni 0.572 0.936 1.274 1.588 1.881 2.160 2.424 2.683 

RF-Multi 1.079 1.376 1.686 2.000 2.303 2.602 2.897 3.187 

 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

SVM-Multi 2.538 2.788 3.029 3.255 3.510 3.752 4.003 2.508 

MLP-Multi 2.702 2.867 3.243 3.338 3.555 3.721 4.033 2.612 

SVM-Uni 2.612 2.888 3.117 3.369 3.606 3.914 4.098 2.620 

MLP-Uni 2.722 2.947 3.174 3.431 3.636 3.908 4.128 2.657 

RF-Uni 2.940 3.193 3.436 3.671 3.899 4.127 4.356 2.851 

RF-Multi 3.464 3.733 3.996 4.255 4.510 4.753 4.987 3.350 

Taula 61: Comparativa dels resultats RMSE dels models finals de la Baells 

En el cas de l’embassament de la Baells, el millor model obtingut, segons els resultats 

de RMSE és també el SVM multivariant. De fet, la classificació és exactament la 

mateixa que en el pantà de Sau, però amb l’única diferència que el Random forest 

univariant es posa per davant del multivariant. És l’únic cas que el model univariant 

obté millors resultats que el seu corresponent multivariant. 

Els resultats de la Baells posen de manifest que les seves dades han sigut compreses 

de millor manera pels models que les dades del pantà de Sau. La diferència de valors 

resulta destacable i evident: el millor model de Sau té un error global de RMSE de 

5.296 hm3, pels 2.508 del cas de la Baells. Aquests valors no són directament 

comparables, ja que l’embassament de la Baells té unes dimensions més reduïdes que 

el de Sau, però sí que són prou semblants com per poder concloure que aquesta 

diferència no correspon a la diferència de dimensions, sinó a la qualitat del model. 

Els models Random forest són els pitjors en ambdós casos. Segurament es veuen 

afectats per la falta de dades, ja que en l’apartat univariant les hem hagut d’ampliar per 

obtenir un resultat semblant a la resta de models; però, les dades amb la informació 

meteorològica no les podíem ampliar perquè no en disposàvem més. 
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Mirem, ara, les gràfiques de l’evolució de RMSE per dies: 

 

Figura 46: Comparació RMSE per dies dels models finals de la Baells 

De manera semblant al cas el pantà de Sau, en l’embassament de la Baells, el millor 

model es situa al capdavant des del segon dia i el MLP multivariant comença essent 

un dels pitjors i acaba fragant la gràfica del millor en els dies predits a més llarg 

termini, inclús el supera en el catorzè dia. També podem comprovar que el Random 

forest multivariant es destaca, negativament, de la resta de models en tota la gràfica. 

A continuació, mostrarem la comparació dels models segons el seu RMSE al quinzè 

dia de predicció i el global: 

 

Figura 47: Comparació models finals per RMSE al quinzè dia i global de la Baells 

El primer que hem de destacar és el rang de valors, molt diferent al de Sau, com ja 

hem dit. En aquest cas, tornem a tenir uns resultats molt ajustats per la part alta de la 

classificació. En la gràfica de RMSE global només hi ha un 4% de diferència entre el 

primer i segon model; entre el segon i el quart, un 1.8% de RMSE. Sí que la diferència 

és més àmplia entre el primer i l’últim que en el cas del Pantà de Sau, amb un 25% 

més de RMSE. També destacaríem la igualtat entre els models SVM i MLP, 

pràcticament idèntics, excepte el millor model, que es diferencia una mica més. 

Pel que fa a la gràfica dels errors al quinzè dia, en aquest cas, no trobem cap alteració 

de l’ordre respecte la classificació per error global. Tornem a destacar la igualtat dels 

quatre primers models. 

Seguirem amb la taula amb diferents mètriques d’avaluació, pel quinzè dia de 

predicció i pel global dels models de la Baells: 
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 Model RMSE  

15è dia 

RMSE 

global 

MAE  

15è dia 

MAE 

global 

R2  

15è dia 

R2  

global 

SVM-Multi 4.0029 2.5085 2.4098 1.3506 0.9515 0.9811 

MLP-Multi 4.0330 2.6122 2.7339 1.6148 0.9508 0.9795 

SVM-Uni 4.0985 2.6198 2.6003 1.4503 0.9537 0.9812 

MLP-Uni 4.1279 2.6569 2.8958 1.5905 0.9531 0.9806 

RF-Uni 4.3563 2.8514 2.7258 1.4887 0.9243 0.9677 

RF-Multi 4.9869 3.3500 3.5642 2.1372 0.9248 0.9662 

Taula 62: Comparativa dels models finals segons RMSE, MAE i R
2
 de la Baells 

A través d’aquesta taula és com podem comparar el diferent poder predictiu i explicatiu 

dels models de la Baells respecte els de Sau, mirant els valors dels coeficients de 

determinació R2. El pitjor model al quinzè dia de la Baells té un R2 superior al millor 

model de Sau, 0.9248 del Random forest multivariant pel 0.9130 del millor model de 

Sau. També podem comprovar que els R2 globals són realment prou bons. Analitzant 

el MAE, veiem que ens faria variar algunes posicions en la classificació, però també 

ens faria destacar més el millor model per sobre dels altres, cosa que ens reafirmaria 

el SVM multivariant com a millor model que hem vist. 

Després de l’anàlisi numèric dels resultats obtinguts dels diferents models i pels 

diferents embassament, és l’hora de respondre la pregunta sobre si els models 

realitzats són prou bons o queden lluny d’allò esperat. L’avaluació dels models sempre 

s’ha de fer de forma contextualitzada i les conclusions difícilment poden ser absolutes. 

Per exemple, si consideréssim bones les prediccions de l’embassament de Sau, 

llavors les del pantà de la Baells serien espectaculars, ja que, encara que l’RMSE no 

sigui comparable directament, sí que ambdós embassaments tenen una capacitat 

“semblant”, que ens permet fer una comparació no exacte. Però ni així seria una 

comparació justa, ja que les dades són les que són i, per exemple, les dades del pantà 

de Sau han sigut molt més difícils de modelar que les de la Baells. Per tant, amb uns 

resultats pitjors, pot tenir més mèrit el resultat del millor model de Sau que el del millor 

model de la Baells. 

Ens remetrem a les investigacions vistes en l’estat de l’art per intentar tenir un punt de 

comparació. Pràcticament tots els models vistos en la literatura analitzada prediuen el 

nivell d’aigua en metres sobre el nivell del mar (m.s.n.m.). Això explicaria els seus 

resultats amb valors de RMSE propers a zero. 

Resumim en una taula els articles principals que hem analitzat amb les seves 

prediccions realitzades, en quins intervals i els resultats: 
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Investigació Unitat Intervals Timesteps RMSE R2 Altres 

Rani i Parekh (2014) m.s.n.m 135-148 10 0.82 0.95  

Üneş et al. (2015) m.s.n.m 23.5-24.6 1 0.057 0.893  

Onidmu i Murase 

(2007) 

m.s.n.m 1886-1888 4   0.12(%MSE) 

Kilinç i Cigizoglu 

(2005) 

Volum (hm3) 47-153 1 7.63 0.86  

Dogan et al. (2016) m.s.n.m 1647-1650 1 0.035 0.93  

Çimen i Kisi (2009) m.s.n.m 1647-1650 1 0.073 0.985  

Taula 63: Resultats dels models dels articles destacats de l’estat de l’art 

A la columna Timesteps, tenim els valors futurs predits de la sèrie temporal 

corresponent de cada model proposat. 

Per exemple, amb un rang de valors que va de 1647 a 1650 metres, on les prediccions 

es mouen en 3 metres, per força l’error serà més petit que en prediccions sobre rangs 

de valors més amplis. I podem comprovar mirant la taula que el rang de valors més 

ampli és de 12 metres, on ja veiem un error molt més gran que en els altres casos on 

l’interval que es mouen les dades del nivell de l’embassament en metres sobre el nivell 

del mar és de dos o tres metres. Per tant, això justifica aquests valors de RMSE 

minúsculs, als quals no ens podem comparar. Així, quan estem predient el volum, com 

en el cas de Kilinç i Cigizoglu (2005), llavors ja no tenim aquests rangs de valors tan 

curts, com passa en el cas dels metres sobre el nivell del mar, i l’error augmenta, com 

podem veure en la investigació que acabem de citar o en el nostre propi treball, on 

tenim que l’embassament de la Baells té un volum en hectòmetres cúbics que es mou 

entre 16 i 118 hm3 o el de Sau, que es mou entre 9.5 i 165 hm3. 

Així, per comparar-nos amb aquests models, podem fer-ho amb l’única investigació 

que fa la predicció sobre el volum i també a través del coeficient de determinació, que 

ens avalua la capacitat explicativa del model, per tant, sense l’afecte de la 

desproporció que ens causa la predicció del nivell d’aigua amb metres sobre el nivell 

del mar. 

I, mirant els valors de R2, podem veure que els nostres models, com a mínim, estan al 

mateix nivell que els vistos a l’estat de l’art. El pitjor model que hem obtingut pel que fa 

al valor de R2, el Random forest univariant de Sau, té un R2 global de 0.94, que és 

millor que 3 dels 5 resultats que veiem a la taula. El nostre millor model, el SVM 

multivariant de la Baells, amb un R2  de 0.981, és millor que tots ells menys Çimen i 

Kisi (2009), que el guanya per 4 mil·lèsimes, amb 0.985. Però, aquest últim model citat 

fa una predicció a un time step, llavors l’hauríem de comparar amb el valor de R2 que 

obtenim pel primer dia del nostre model, que és de 0.99. De totes maneres, tot i els 

valors obtinguts, és difícil concloure les comparacions en termes de millor o pitjor, ja 

que cada investigació té les seves peculiaritats que fa que sigui difícil extreure 

conclusions en aquestes termes. Per exemple, Çimen i Kisi (2009), té moltes menys 

dades que nosaltres, al fer una predicció mensual, però a un sol time step futur. 

Si comparem els nostres resultats amb l’únic article d’investigació que hem vist que ha 

realitzat la predicció sobre el volum d’aigua, el de Kilinç i Cigizoglu (2005), veiem que 

ha obtingut un RMSE de 7.63 hm3. Pel rang de valors en que es mou el volum d’aigua 
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en aquest cas, de 47 a 153 hm3, seria més just comparar-lo amb els models del pantà 

de Sau, que es mouen entre 9.5 i 165 hm3, pels quals obtenim un millor model amb un 

RMSE de 5.30 hm3 i un pitjor model de 6.28 hm3 de RMSE. Per tant, a priori, 

semblarien millors els nostres models. Evidentment, com hem dit, cal relativitzar les 

conclusions de millor o pitjor, per les característiques de les dades que té cada 

embassament i per les peculiaritat d’estudi que fa cadascú, per exemple, el cas que 

ens estem comparant utilitza realment molt poques dades, amb 492 observacions 

mensuals. 

Pel que hem dit, preferim concloure que els models que hem obtingut estan, com a 

mínim, al nivell dels analitzats a l’estat de l’art, que no pas dir quins són millors o 

pitjors. Però, comparacions al marge, el que és més important és que creiem haver 

posat sobre la taula prou alternatives com per intentar elaborar bons models, des de 

les diferents transformacions de dades, com l’aplicació de diferents estratègies de 

predicció i l’ús de diferents tipus de models. En tots els casos, hi ha hagut una gran 

diferència entre els resultats de Sau i els de la Baells. 

També cal destacar que els models amb millor resultat global són aquells que tenen 

millor resultats al quinzè dia de predicció, concretament, i en general en la predicció a 

més llarg termini. És lògic que sigui d’aquesta manera, ja que en la predicció a més 

llarg termini és on acumulem més errors, per tant, una millora en aquests dies més 

llunyans suposa una millora destacada en el model global. D’aquí que hem cregut 

interessant mantenir la distinció dels errors dia a dia i de forma global. En la part 

simètrica de la reflexió, els models amb millor resultat global no tenen perquè ser els 

que afinen més la predicció a un dia, com és el cas dels MLP multivariant, que ja hem 

vist que comencen essent dels pitjors per acabar pràcticament igualats amb el millor, 

tant en els últims dies de predicció com en el resultat global. 

En l’apartat d’avaluació dels models és on, a part d’avaluar els resultats, es posen 

sobre la taula possibles revisions. En aquest cas, la revisió no aniria en el sentit de 

buscar configuracions diferents de models i paràmetres, ja que les proves que hem fet 

han sigut moltes i exhaustives, però sí que ens hagués agradat poder comptar amb els 

cabals d’entrada i sortida. Cosa que no ha sigut possible, perquè en els intervals de 

temps on teníem dades meteorològiques les dades de cabals eren molt dolentes. Per 

tant, el punt de revisió que proposaríem seria buscar les dades de tal manera que les 

dades de cabals i meteorològiques coincidissin amb bona qualitat en franges 

temporalment prou grans com per poder-les tractar. És plausible pensar que les dades 

de cabals d’entrada i sortida haguessin ajudat a la predicció multivariant, sobretot les 

d’entrada, que reflecteixen l’efecte sobre l’embassament de la pluja o les nevades. 

Així, podríem pensar que l’efecte de la pluja, el cabal d’entrada, pot ser més rellevant 

com a dada que la pròpia pluja. Això ens obriria el debat més difícil de l’anàlisi 

multivariant, que és saber amb quins atributs cal tractar, qüestió gens fàcil, ja que, per 

exemple, hem vist que l’acumulació de sediments pot variar la capacitat d’un 

embassament. 

L’altre punt a considerar no és una revisió, és una limitació: el cost computacional 

elevadíssim que tenen aquests models a l’hora d’optimitzar-se, en concret i 

especialment, les xarxes neuronals i, dins d’aquestes, les LSTM. I això condiciona a 

l’hora d’optimitzar paràmetres. Per tant, en un escenari on ens podem permetre el luxe 

de tenir més temps i màquines més potents, llavors potser podem optimitzar els 
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models amb uns rangs més amplis, primer, i més precisos, després. I, evidentment, els 

resultats poden ser més afinats. Però amb una capacitat de càlcul de 20 xarxes 

neuronals LSTM al dia, com ha sigut el cas, costa molt fer màniga ampla a l’hora 

d’optimitzar. Pels altres tipus de models diferents a les xarxes neuronals, aquest cost 

computacional no ha sigut un entrebanc tan gran. 

Per la resta, donaríem els resultats com a vàlids i les comparacions amb els articles de 

l’estat de l’art així ens ho reafirmen. Això no vol dir que siguin els millors models 

possibles. Les possibilitats de configuració i parametrització són infinites, més en el 

cas de les xarxes neuronals, per tant segur que es poden trobar combinacions de 

paràmetres millors o tocar una tecla més encertada que una altra. El que sí que podem 

dir és que són resultats prou estables, per tant, si per diferents camins arribes sempre 

a resultats molt semblants, podem pensar que els resultats són prou òptims. 
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5. Conclusions 

Després de valorar els resultats obtinguts en l’apartat avaluació de models, en aquest 

capítol de conclusions farem un grau més d’abstracció, per valorar altres aspectes més 

enllà dels models i els seus resultats. 

D’entrada, referent als objectius que ens havíem marcat, creiem haver-los assolit, ja 

que hem pogut realitzar de manera prou satisfactòria els diferents models predictius 

sobre els embassaments que ens havíem proposat, així ens ho indica la comparació 

amb els models vistos en l’estat de l’art. Al mateix temps que hem pogut contribuir en 

el debat sobre la millor manera d’afrontar aquest tipus de problema, a través de 

l’anàlisi univariant o multivariant, on aquesta última ha mostrat, almenys amb les dades 

que hem tractat, més potencial i, sobretot, més camí per recórrer. 

A continuació aprofundirem una mica més a través de les diferents conclusions que 

creiem més rellevants sobre el present treball. 

La primera conclusió és que les dades són com són. Tautologia amb la qual 

expressem que la ciència de dades és una disciplina complexa on, una cosa és el 

potencial de les eines que fem servir per intentar descobrir coneixement i, l’altra, 

trobar-ne en la pràctica. Ho hem vist exemplificat en que dues sèries temporals que 

expressen el mateix fenomen de llocs diferents, el volum de l’embassament de Sau i el 

de la Baells, per tant, amb una lògica semblant, han estat apreses pels models de 

manera molt més satisfactòria en un cas que en un altre. Provant multituds de variants 

de diferents tipologies, des de diferents models, estratègies d’enfrontar el problema, 

transformacions de dades, etc., la distància entre els models d’una sèrie i de l’altra ha 

sigut sempre insalvable. 

La segona conclusió és que la via multivariant, que és amb la que hem obtingut millors 

resultats, té tan potencial com complexitat. Més enllà del primer sentit comú d’incloure 

dades meteorològiques, cal un anàlisi molt més profund per veure quines dades són 

les que haurien de formar part dels atributs explicatius del volum d’aigua. Els 

fenòmens meteorològics semblen raonables que hi siguin. Però a partir d’aquí, 

podríem obrir moltes vies de debat: potser les dades de l’estació meteorològica més 

propera no són les que ens interessen, perquè en interessa més la neu caiguda al 

Pirineu durant l’hivern, per exemple; o els sediments que es desprenen de les 

muntanyes i canvien la capacitat dels embassaments, com hem vist; o decisions 

humanes, tasques de manteniment, decisions com buidar un pantà per omplir el 

següent de la mateixa conca, són exemples que hem vist i que amplien la complexitat 

de l’elecció dels factors explicatius més enllà de la pròpia sèrie temporal . Per tant, per 

no caure amb simplificacions, potser és millor tenir en compte només la sèrie temporal 

que volem predir, que d’alguna manera ja inclou totes aquestes causes, ja que n’és 

l’efecte, que seria l’argument principal que defensaria un partidari de la via univariant. 

En tot cas, el debat continua obert. 

La tercera conclusió, seguint la línia dels millors resultats obtinguts, és que els SVMs 

se’ns presenten com els candidats ideals a considerar per modelar problemes com el 

que hem tractat, tant pel poder d’aprenentatge i, per tant, predictiu, com per l’abismal 

diferència de cost computacional que tenen envers les xarxes neuronals. Model, el 
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SVM, que en tot cas s’ha situat per sobre de les xarxes neuronals, tant en l’anàlisi 

multivariant com en l’univariant. També és veritat que els resultats de les xarxes 

neuronals han quedat molt a prop dels SMVs, però el cost computacional no té punt de 

comparació. 

La quarta conclusió és la necessitat de buscar un equilibri entre un model sense errors 

i un model útil. I aquí també entra la dificultat de predir a més llarg termini. Ho hem 

provat a 15 dies vista, recollint els resultats de cada dia vista per separat. Hem vist que 

les diferències d’errors a mesura que prediem a més dies vista augmenten. Haguéssim 

pogut triar una via més cridanera, transformant les dades a mitjanes mensuals i 

predient a dos passos temporals futurs. Estaríem predient a 2 mesos i a dos passos 

temporals, per tant, molt probablement amb un error molt més petit i una predicció molt 

menys concreta, la mitjana mensual. En el fons, dependria de l’interès que hi pugui 

tenir l’òrgan gestor de la infraestructura. En un context de treball final de màster, 

escollir la simplificació a mesos, creiem que no és allò més adequat, perquè té més 

dificultat i interès la predicció diària a més dies vista, o sigui, a més passos temporals 

futurs. 

Aquesta quarta conclusió la posem en relació amb l’interès d’aquest tipus de projectes, 

focalitzat, com hem vist, en una millor i més eficient gestió dels recursos hidrològics i 

també d’altres àmbits on aquest recurs té influència, com l’energia, el turisme, 

l’economia, etc. D’alguna manera, podríem dir que hi ha una falta de concordança 

entre aquests discursos i el poder predictiu dels models que es plantegen, tant pels 

articles revisats en l’estat de l’art, com pel mateix present treball. Predir la mitjana del 

mes següent o la predicció exacte del dia següent o de 10 o 15 dies vista, no és el que 

hom imagina quan llegeix que aquests models predictius són una eina indispensable 

per la gestió i planificació d’aquestes infraestructures o recursos naturals. 

Una cinquena conclusió és sobre el propi treball, segurament massa extens i incloent 

masses models. Potser centrar-se en un model,  inclús en un aspecte d’un model, 

també pot ser un camí interessant a tenir en compte. 

Com a línies de futur a explorar, no hi ha dubte que l’aprofundiment sobre quins factors 

hauríem de tenir en compte en un anàlisi multivariant de predicció de volums d’aigua 

en embassament és el repte més important que planteja el present treball. Hem vist 

que l’anàlisi multivariant sembla tenir més potencial que l’anàlisi predictiu a partir de la 

mateixa sèrie temporal que volem predir. La inclusió de dades meteorològiques 

segurament és necessària, però és una simplificació massa evident del problema com 

per abordar aquest anàlisi multivariant de forma profunda. Com hem dit, anteriorment, 

la complexitat d’aquesta qüestió és evident i, potser, inabordable per la gran quantitat 

de factors que hi poden intervenir i de naturalesa molt diferent. Però és un aspecte 

totalment clau si es vol afrontar una predicció a més llarg termini de les que hem fet i 

vist. L’exemple de la neu al Pirineu a l’hivern com a factor explicatiu de l’aigua que hi 

pot haver en un embassament a la primavera, ens sembla més que il·lustrador 

d’aquesta problemàtica. 

Una línia d’investigació que creiem interessant i que no hem vist en cap article seria 

l’estudi sobre fins a quin punt el model elaborat per un embassament ens pot ser útil 

de cara a una possible generalització. O, dit d’una altra manera, de quina manera 
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podem enfocar el modelatge d’un embassament perquè aquest tingui la possibilitat de 

poder-se generalitzar, sortint de la particularitat de cada cas. 

Evidentment, es pot seguir aprofundint en el refinament dels models proposats, però 

creiem que té molt més interès específic i originalitat les dues línies de futur que 

acabem de mencionar. També són d’una complexitat molt més elevada i, per tant, amb 

risc de no obtenir-ne resultats concloents o satisfactoris. 

Acabem amb la sensació que un problema aparentment acotat, ha acabat essent un 

problema que planteja preguntes que les seves respostes poden anar molt més enllà 

de sèries temporals de volums d’aigua i meteorològiques. En definitiva, al nostre 

entendre, estem davant d’un problema predictiu d’una notable complexitat. 
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Annex 1: Preprocessament embassaments 

En aquest apartat veurem el preprocessament de les dades dels altres embassaments 

que, finalment, no hem considerat en el present treball. 

Embassament de Riudecanyes 

Les gràfiques resultants de les dades del pantà de Riudecanyes són: 

 

Figura 48: Gràfiques sèries temporals hidrològiques de Riudecanyes 

Podem veure que tenim dades poc consistents abans de l’any 1999, amb uns volums 

que tot i moure’s dins d’uns valors possibles, tenen unes fluctuacions molt estranyes. A 

partir de l’any 1999, aparentment, semblen unes dades correctes tant de volum com 

de les seves dades relacionades, el percentatge i el nivell, aquest últim amb algun 

error puntual que es mostra en els pics verticals que es veuen en la gràfica. Tenim els 

cabals bastant mal informats, com podem veure tant en les gràfiques com en la taula 

que mostrem a continuació:  
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Taula 64: Qualitat de les dades hidrològiques embassament de Riudecanyes 
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Embassament de Foix 

A continuació, les gràfiques corresponents a l’embassament de Foix: 

 

Figura 49: Gràfiques sèries temporals hidrològiques de Foix 
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En aquest cas, trobem una incoherència evident abans de l’any 2002, amb valors de 

volum d’aigua per sobre de la capacitat, amb percentatges al voltant del 150%. A partir 

de 2002, ja semblen unes dades coherents. Tot i això, veiem un descens vertical 

sobtat en el volum d’aigua a l’any 2017, que també es troba en les dades de nivell i 

percentatge, però que tendim a pensar que ha de ser un error, ja que és un sol valor 

en un sol dia on es perd un 40% d’aigua per tornar-lo a recuperar al dia següent, i això 

és impossible. L’arreglarem posant el terme mig entre el valor del dia anterior i el del 

dia següent. Podem comprovar que les dades de cabals, sobretot les de cabal 

d’entrada, segueixen essent les dades més problemàtiques que tenim. En aquest 

embassament, a més, se’ns afegeixen dues variables “cabal sortida riu” i “cabal 

ambiental”, que no podem considerar ja que comencen a estar significativament 

informades a partir de principis del present any 2018. 

La taula resum del pantà de Foix és la següent: 

 

Taula 65: Qualitat de les dades hidrològiques embassament de Foix 
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Embassament de Siurana 

Per l’embassament de Siurana, tenim les següents gràfiques de les seves variables: 

 

Figura 50: Gràfiques sèries temporals hidrològiques de Siurana 

En aquest cas, no tenim dades de percentatge. Les dades de volum semblen 

correctes. A més hem pogut documentar la sequera de l’any 200010. Per tant, el volum 

d’aigua sembla correcte en tot l’interval de temps que considerem. 

La taula que correspon a les gràfiques anteriors és la següent: 

 

 

                                                

10
 http://www.ccma.cat/el-temps/reserves-daigua-sota-minims-als-pantans-de-riudecanyes-i-

siurana/noticia/2816785/ 
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Taula 66: Qualitat de les dades hidrològiques embassament de Siurana 
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Embassament de Darnius Boadella 

A continuació, mostrarem la gràfica corresponent a l’embassament de Darnius 

Boadella:

 

Figura 51: Gràfiques sèries temporals hidrològiques de Darnius Boadella 

En aquest cas, les dades semblen totalment correctes. Només tindríem precaució amb 

les dades de cabals d’entrada, amb alguns valors erronis evidents, pels quals ens 

remetem als mateixos comentaris que ja hem fet en l’exemple complet de 

l’embassament de Sau, en el cos de la present memòria. Tenim una variable més a 
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partir de 2011, la de “cabal sortida riu”, que entenem com una sortida diferent a la 

principal. 

Mirem la taula: 

 

Taula 67: Qualitat de les dades hidrològiques embassament de Darnius Boadella 

Podem comprovar que, de moment, semblen unes de les dades més correctes i 

completes que hem pogut veure, juntament amb les dades de l’embassament de Sau. 
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Embassament de la Llosa del Cavall 

Per l’embassament de la Llosa del Cavall, obtenim les següents gràfiques: 

 

Figura 52: Gràfiques sèries temporals hidrològiques de la Llosa del Cavall 

És l’embassament més nou, inaugurat al 1998, per tant, les dades comencen en 

aquest any. No s’observen valors erronis en les gràfiques referents als volums i 

tampoc s’observen valors gaire estranys en els cabals. Per exemple, hem pogut 

comprovar que només tenim 7 valors negatius en el cabal d’entrada, a part d’algun 

valor que ens falta de l’any 2017. Per tant, dades de bona qualitat a tenir en compte, 

també pel que fa als cabals. 

Corroborem el que acabem de dir amb les dades de la taula: 
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Taula 68: Qualitat de les dades hidrològiques embassament de la Llosa del Cavall 
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Embassament de Susqueda 

Seguim amb les gràfiques del pantà de Susqueda: 

 

Figura 53: Gràfiques sèries temporals hidrològiques de Susqueda 

En principi, no s’observa cap incorrecció sobre les dades de volum,  en cap de les tres 

gràfiques. Pels cabals, ens remetem als mateixos comentaris que hem fet fins ara 

sobre la presència de valors nuls i la impossibilitat dels cabals d’entrada negatius. 

Mirem la taula resum: 
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Taula 69: Qualitat de les dades hidrològiques embassament de Susqueda 
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Embassament de Sant Ponç 

I, per últim, acabem mostrant les dades del pantà de Sant Ponç: 

 

Figura 54: Gràfiques sèries temporals hidrològiques de Sant Ponç 

Com en la majoria de casos que hem vist, els volums tornen a semblar correctes i els 

cabals continuen amb alguns problemes. En aquest cas, el problema més que evident 

és que tenim el cabal d’entrada a zero durant aproximadament 7 anys. És el primer 

cas que trobem un valor desinformat d’aquesta manera, a zero. També tenim una 

variable més, informada a partir d’abril de 2007, que correspon al cabal de la central 

hidroelèctrica, que inclou un error puntual evident. 

La taula corresponent a aquest embassament és la següent: 
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Taula 70: Qualitat de les dades hidrològiques embassament de Sant Ponç 

 

Annex 2: Altres estadístiques  

En aquest annex afegim un conjunt d’estadístiques que hem analitzat i que per la seva 

extensió no hem incorporat en el cos de la memòria. Corresponen totes a 

l’embassament de Sau. Pel cas de l’embassament de la Baells, hem comprovat que 

segueixen la mateixa lògica. 

Mostrarem una taula on trobem les mitjanes mensuals per any hidrològic, que és 

aquell que va d’octubre a setembre de l’any següent per l’embassament de Sau: 

 

Taula 71: Mitjanes mensuals per any hidrològic del volum d’aigua en hm
3
 de Sau (1a part) 



131 
  

 

Taula 72: Mitjanes mensuals per any hidrològic del volum d’aigua en hm
3
 de Sau (2a part) 

Mostrem, només, els últims 11 anys, per no sobrecarregar el document. Tenint en 

compte que els valors de les mitjanes, desviacions estàndards i coeficients 

d’estacionalitats corresponen al conjunt complet de dades, a partir de l’any 1986. 

També cal tenir en compte que mostrem els anys hidrològics. Cada any de les 

columnes correspon a l’any on comença l’any hidrològic. 

Mirant les mitjanes dels mesos, ens reafirmem que l’estacionalitat ens ve més per la 

falta de tendència, el volum del pantà de Sau no tendeix a augmentar ni a disminuir, 

que no pas a un comportament clarament estacional amb mitjanes semblants per 

cadascún dels períodes, ja que els anys de sequera ens marquen un canvi molt 

significatiu amb els valors que obtenim. 

Això és veu perfectament en la gràfica següent, on apareixen els valors de la taula 

anterior: 
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Figura 55: Gràfica de les mitjanes mensuals per any hidrològic del volum d’aigua de Sau 

Per tant, es veu clarament que, més que mitjanes semblants per mesos, tenim que les 

mitjanes dels mesos segueixen la lògica dels anys de sequera o no. També cal tenir 

en compte que és difícil de determinar els períodes estacionals, o sigui, sabem que a 

la primavera sol ploure i entre la pluja i el desglaç s’omplen els pantans, però això no 

passa exàctament els mateixos mesos de cada any. 

Refarem la taula anterior agrupant per trimestres: 
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Taula 73: Mitjanes trimestrals per any hidrològic del volum d’aigua en hm
3
 de Sau 

Com era d’esperar, obtenim unes mitjanes més estables, però seguim amb el 

predomini d’anys de sequera o de no sequera que és la lògica que ens determina les 

dades que tenim. Acabem de corroborar aquest aspecte amb la gràfica que correspon 

a la taula anterior: 
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Figura 56: Gràfica de les mitjanes trimestrals per any hidrològic del volum d’aigua de Sau 

Si les mitjanes trimestrals fossin semblants, tindríem una gràfica més o menys plana 

per a cada línia, que correspon als trimestres. Però la forma de la gràfica ens demostra 

que els trimestres segueixen la lògica dels anys de sequera o de més pluja, vairant 

segons sigui el cas de cada any. 
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Annex 3: Descomposició sèries temporals 

meteorològiques 

En aquest annex veurem la descomposició de les sèries temporals de les dades 

meteorològiques que hem incorporat a l’anàlisi multivariant. 

Embassament de Sau 

Descomposició de la sèrie temporal de temperatura mitjana: 

 

Figura 57: Descomposició sèrie temporal temperatura mitjana de Sau 

Tenim anys més freds i més calorosos, com els 2015 i 2017, però l’estacionalitat de la 

temperatura per les estacions de l’any sembla clara. 



136 
  

Descomposició de la sèrie temporal de temperatura màxima 

 

Figura 58: Descomposició sèrie temporal temperatura màxima de Sau 

Igual que el cas anterior, la sèrie s’explica per tenir anys més o menys calorosos. 

Curiosament no tenim el segon pic a l’any 2017, que hem vist en la gràfica de la 

temperatura mitjana, que deu venir per tenir temperatures mínimes més altes i no pas 

per l’efecte de les temperatures màximes. 
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Descomposició de la sèrie temporal de temperatura mínima 

 

Figura 59: Descomposició sèrie temporal temperatura mínima de Sau 

Podem veure com, efectivament, el segon pic de tendència de la temperatura mitjana 

és causat per la temperatura mínima més alta; el primer pic, era causat per la 

temperatura màxima. Per tant, estem davant de variables clarament correlacionades i 

d’alguna manera incloses en la temperatura mitjana, ja que formen part del seu càlcul. 
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Descomposició de la sèrie temporal de precipitacions 

 

Figura 60: Descomposició sèrie temporal precipitacions de Sau 

La tendència ens marca els anys de més o menys pluja, dins d’un interval de valors 

que es manté estable. Si mirem els rangs de valors de les gràfiques, veiem com 

aquesta sèrie temporal s’explica, bàsicament, a partir de la seva component aleatòria.  
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Descomposició de la sèrie temporal de humitat relativa 

 

Figura 61: Descomposició sèrie temporal humitat relativa de Sau 

Segurament la humitat relativa és un fenomen meteorològic més variant i menys 

estable i determinat que la temperatura, que clarament és cíclica per les estacions de 

l’any. És la possible interpretació que fem de la dificultat d’interpretar la periodicitat 

d’aquesta gràfica. 
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Descomposició de la sèrie pressió atmosfèrica 

 

Figura 62: Descomposició sèrie temporal pressió atmosfèrica de Sau 

Sèrie temporal que s’explica bàsicament per la tendència, cosa que podem comprovar 

pels intervals de valors baixos de les component aleatòria i periòdica. 
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Embassament de la Baells 

Tornem a fer el mateix anàlisi, ara amb les dades del pantà de la Baells i ja només 

considerant la temperatura mitjana, ja que en el decurs del treball hem descartat la 

temperatura mínima i màxima. 

Descomposició de la sèrie temporal de temperatura mitjana 

 

Figura 63: Descomposició sèrie temporal temperatura mitjana de la Baells 

La periodicitat anual torna a ser evident. Aquí destacaríem que sí que s’observa una 

tendència a un increment de les temperatures, almenys en els últims 11 anys de 

dades, que són les que tractem. Tendència que, d’altra banda, no hem observat en el 

cas de Sau. 
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Descomposició de la sèrie temporal de precipitacions 

 

Figura 64: Descomposició sèrie temporal precipitacions de la Baells 

Sèrie temporal que, mirant el rang de valors de les gràfiques, s’explica bàsicament a 

través de la seva component aleatòria; la gràfica de les pluges, sense descompondre, 

pràcticament té la mateixa forma i valors que la gràfica del component residual. 
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Descomposició de la sèrie temporal de humitat relativa 

 

Figura 65: Descomposició sèrie temporal humitat relativa de la Baells 

En aquest cas, no tenim una tendència clara, amb variacions que es mouen entre 

mínim i màxims semblants. La component residual, perd pes en la sèrie en relació a 

les precipitacions. 
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Descomposició de la sèrie pressió atmosfèrica 

 

Figura 66: Descomposició sèrie temporal pressió atmosfèrica de la Baells 

Sèrie temporal que s’explica bàsicament per la tendència, si mirem els seus valors, 

que basculen entre un mínim i un màxim, sense tendència creixent ni decreixent, com 

és lògic pel fenomen atmosfèric que descriu. 


