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Índex 



Introducció: Motivacions 

Motivacions: 

• Raons ecològiques.  

• Àmbit d’estudi real i tangible.  

• Proximitat respecte l’objecte d’estudi.  

• Intentar assolir resultats posant en pràctica tot allò après en el màster. 



Introducció: Objectius 

Objectius: 

• Ser capaços d’elaborar models predictius satisfactoris per predir 

l’aigua emmagatzemada en embassaments. 

• Realitzar diferents models predictius segons les tipologies següents: 

• Xarxes neuronals 

• Support vector machines 

• Random forest 

• Contribuir al debat: univariant vs multivariant. 

• Fer prediccions futures que suposin un repte. 



Grans embassaments: alçada superior a 5 

metres i una capacitat superior als 100.000 m3 . 

 

Conques internes de Catalunya:  

Gestió autonòmica (ACA). 9 grans 

embassaments. Capacitat màxima de 694 hm3. 

 

Conques catalanes de l’Ebre: 

Gestió estatal (Confederación Hidrográfica del 

Ebro). Capacitat màxima de 3.803 hm3. 

Introducció: Context 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 



Introducció: Abast de l’objecte d’estudi 

 

Gestió, control i manteniment de reserves hidrològiques. 

La predicció del nivell d’aigua equival a la predicció d’una variable decisional en la gestió 

de la infraestructura. Ünes et al.(2015)  

Altres: 

• Irrigació de conreus, subministrament d’aigua i generació d’energia hidroelèctrica. 

Jun-He Yang et al.(2014)  

• Control de contaminació, navegació, turisme i control d’inundacions. Ünes et al.(2015)  

• Motius medioambientals, per assegurar un mínim de cabals de riu que permeti el 

desenvolupament de la biodiversitat, per exemple. També raons de manteniment i, 

per tant, de seguretat. Hipni et al. (2013) 

 



Models predictius: Punt de partida – Estat de l’art 

 

Xarxes neuronals: el model utilitzat per àmplia majoria en la lectura de 

l’estat de l’art. El model de xarxa neuronal feedforward backpropagation  és la 

que obté millors resultats. Rani i Parekh (2014), Ünes et al. (2015), Dogan et 

al. (2016) 

 

Support vector machines: l’alternativa més vista i comparada amb les 

xarxes neuronals. Normalment en surt guanyador, però també és l’objectiu 

dels autors. Hipni et al. (2013), Çimen i Kisi (2009)  

 

Random forest: menys habitual, però destacat pels autors que l’usen com a 

model a tenir en compte. Jun-He Yang et al.(2017) l’escull com a millor model 

en una comparativa on també inclou xarxes neuronals. 



Models predictius: Xarxes neuronals (1) 

 

Perceptró multicapa  (MLP):  

 

• Xarxa neuronal tradicional, on la informació 

sempre va endavant, sense bucles ni 

realimentacions (feedforward).  

• Totes les neurones d’una capa estan 

connectades amb totes les neurones de la 

capa següent.  

• S’entrenen amb propagació cap enrere 

(backpropagation).  

 

Font: Gironés et al.(2017) 

Arquitectura xarxa neuronal MLP 



Models predictius: Xarxes neuronals (2) 

 
Xarxes neuronals convolucionals: 

• Especialment usades en reconeixement d’imatges. 

• La idea és que cada subconjunt de neurones d’una capa porta a terme la 

mateixa tasca sobre un subconjunt diferent de la capa anterior. Finalment, 

tenim una capa que agrupa els resultats (pooling layer). 

• Camp receptiu local: les neurones d’una capa estan connectades a un 

subconjunt de la capa següent i reben com a entrada un subconjunt de 

sortides de la capa anterior. 

• En el cas de les sèries temporals, en lloc de tractar parts de la imatge, 

tractarem parts de seqüència. 

• Destaquen per la capacitat de descobrir característiques de dades en brut. 



Models predictius: Xarxes neuronals (3) 

 

Font: bloc de Christopher Olah  

Esquema unitat LSTM Xarxes neuronals recurrents – LSTM: 

 

• Les xarxes neuronals recurrents són aquelles que 

poden tenir bucles, o sigui, que la sortida d’una capa 

posterior pot ser l’entrada de capes anteriors. 

• Xarxes Long Short Term Memory (LSTM): 

• Cas particular de xarxa neuronal recurrent. 

• Dissenyades per aprendre dependències 

temporals a llarg termini. 

• El seu funcionament es caracteritza per: 

• Porta d’oblit 

• Porta d’entrada 

• Porta de sortida 

 

 

 

 



Models predictius: Support vector machines 

 
 

• Algoritme especialment adient per tasques de 

classificació. També útils en problemes de 

regressió. 

• Dades amb alta dimensionalitat. 

• Idea: càlcul d’un hiperplà separador òptim. 

• Funcions kernel:  

Transformen la dimensionalitat del problema, 

ampliant-la, de manera que transformem un 

problema no lineal en un problema lineal en aquest 

espai transformat. 

 

 

 

 

Font: Gironés et al.(2017) 

Esquema hiperplà òptim 



Models predictius: Random forest 

 
 

• Cas particular de bagging. 

• Múltiples arbres de decisió. 

• Sortida final combinació de les sortides del 

arbres: 

• Classe més assignada (classificació) 

• Mitjana aritmètica (regressió) 

• Idea de parametrització:  

Encaminar suficientment les dades com per 

generar coneixement, sense fragmentar tant com 

per tenir classificacions massa particulars. 

 

 

 

 

Font: www.kdnuggets.com  

Esquema Random forest 



Implementació del treball: Definició del projecte 

 

Predicció del volum d’aigua de l’embassament de Sau i el de la Baells 

 

• Entrada del model: variable i optimitzat segons el model. 

• Sortida: predicció de volum d’aigua a 15 dies. 

• El repte: la predicció, en passos temporals de la sèrie temporal, és la més 

llarga que hem vist, segons els articles de l’estat de l’art. 



Implementació del treball: Metodologia 

 
La pròpia d’un projecte de mineria de dades, amb les etapes següents: 

 

• Captura 

• Dades hidrològiques: Agència Catalana de l’Aigua 

• Dades meteorològiques: Meteocat 

• Preprocessament: 

• Deixar les dades en format de sèries temporals, consistents i sense 

errors. 

• Elaboració dels models 

• Avaluació del models i anàlisi de resultats 

• Revisions, conclusions, publicació 



Implementació del treball: Metodologia 

 
Eines de desenvolupament: 

 

• Entorn Python: 

• Spyder 

• Jupyter notebook 

• Llibreries: 

• Tensorflow: per les xarxes neuronals 

• Sklearn: llibreria de machine learning de Python 

• Github: 

• Podeu trobar tot el codi, gràfiques, taules i desenvolupaments a: 

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

 



Implementació del treball: Estratègies de predicció 

 
Estratègies de com afrontar la predicció a múltiples dies: 

• Estratègia múltiple input – múltiple output (MIMO) 

• Estratègia directa 

• Estratègia iterativa 

 

Altres estratègies: 

• Diferenciació de dades 

 

Estratègia MIMO 

Estratègia Directa 

Entrades Sortides 

X1, X2, X3,..., Xn Xn+1, Xn+2,..., Xn+15 

X2, X3, X4,..., Xn+1 Xn+2, Xn+3,..., Xn+16 

X3, X4, X5,..., Xn+2 Xn+3, Xn+4,..., Xn+17 

... ... 

Entrades Sortides 

X1, X2, X3,..., Xn Xn+15 

X2, X3, X4,..., Xn+1 Xn+16 

X3, X4, X5,..., Xn+2 Xn+17 

... ... 



Entrades Sortida 

X1, A1, B1,..., Z1 Xn+1, Xn+2,..., Xn+15 

X2, A2, B2,..., Z2 

X3, A3, B3,..., Z3 

... 

Implementació del treball: Tipus d’entrada 

 
Entrada univariant: 

Es prediu la sortida del model a partir de la mateixa sèrie temporal d’entrada, 

la del volum d’aigua en l’embassament. 

Entrada multivariant: 

Es prediu la sortida del model a partir de la mateixa sèrie temporal d’entrada i 

de múltiples variables més, afegint les dades meteorològiques:  

• Temperatura mitjana, precipitacions, humitat relativa i pressió atmosfèrica. 

Implicacions: 

• Estructura de les dades 

• Definició de l’entrada del model 

 

Quin plantejament és millor? Debat obert en la disciplina. 

Estructura multivariant 



Implementació del treball: Procés d’elaboració dels models 

 
Xarxes neuronals: 

Per assaig i error i amb el punt de partida de la informació dels articles de l’estat de 

l’art, es proven múltiples arquitectures i estratègies de predicció per determinar el  

millor candidat a optimitzar-se. 

Support vector machines: 

L’arquitectura és fixe, per tant, a partir dels paràmetres vistos en l’estat de l’art, es 

proven les diferents estratègies de predicció i es procedeix a optimitzar la que ha 

obtingut un millor resultat, per obtenir els paràmetres optimitzats del model. 

Random forest: 

Igual que el cas dels SVMs, amb la diferència que és un model que ja té un bon 

resultat per defecte. 

 



Implementació del treball: Optimització 

 
Procés que tracta, a través de múltiples iteracions, de trobar la millor 

combinació de paràmetres del model. 

3 versions: 

• Bucles for. Per les xarxes neuronals, optimitzant paràmetres 2 a 2. 

• Nombre de combinacions aleatòries de valors dels paràmetres (500).  

• Funcions RandomizedSearchCV() i GridSearchCV() de python. 

2 passos: 

• Rang ampli de valors, per situar-nos prop dels valors òptims. 

• Recerca exhaustiva al voltant dels millors valors obtinguts del pas anterior. 

Optimització dels paràmetres del model i del nombre de dies d’entrada. 



Avaluació dels models: Mètriques 

 
Mètriques d’avaluació: 

• RMSE: Arrel quadrada de l’error quadràtic mitjà 

• MAE: Error absolut mitja 

• R2 : Coeficient de determinació 

Durant tot el procés hem realitzat el mateix tipus de càlcul: 

• RMSE per dies 

• RMSE global 

 

 



Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

1.180 1.874 2.497 3.104 

Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

3.680 4.208 4.690 5.175 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 

5.631 6.064 6.441 6.774 

Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

7.082 7.400 7.691 5.296 

Avaluació dels models: Millor model Sau: SVM multivariant 

 

  

 
Taula RMSE per dies i total 



Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

0.591 0.778 0.981 1.235 

Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

1.500 1.759 2.006 2.276 

Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 

2.538 2.787 3.029 3.255 

Dia 13 Dia 14 Dia 15 Total 

3.510 3.752 4.003 2.508 

Avaluació dels models: Millor model la Baells: SVM multivariant 

 

  

 
Taula RMSE per dies i total 



Avaluació dels models: Comparació de models (1) 

 

  

 



Avaluació dels models: Comparació de models (2) 

 

  

 



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 

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 

Avaluació dels models: Altres mètriques 

 

  

 

Embassament de Sau 

Embassament de la Baells 



Model RMSE  
15è dia 

RMSE 
global 

MAE  
15è dia 

MAE  
Global 

R2  
15è dia 

R2  
global 

SVM-Multi-Sau 7.6907 5.2961 5.7391 3.6088 0.9130 0.9581 

SVM-Multi-Baells 4.0029 2.5085 2.4098 1.3506 0.9515 0.9811 

RF-Uni-Sau 9.1335 6.2832 6.9229 4.2043 0.8716 0.9396 

RF-Multi-Baells 4.9869 3.3500 3.5642 2.1372 0.9248 0.9662 

Avaluació dels models: Comparativa amb estat de l’art 

 

  

 
Millors i pitjors models 

de cada embassament 

Estat de l’art 

Investigació Unitats 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   



Conclusions 

 
• Haver elaborat models predictius satisfactòriament, amb una predicció prou a “llarg 

termini”. 

• El potencial i el camí per recórrer de l’anàlisi multivariant. 

• Complexitat de la qüestió sobre els factors a incloure en l’anàlisi multivariant. 

• El model SVM com a model a tenir en compte per aquests tipus de problemes; 

pels resultats obtinguts, baix cost computacional i simplicitat de disseny. 

• Estratègia de predicció MIMO com la millor per afrontar prediccions a més d’un pas 

temporal. 

• Com a punt crític i autocrític, la discordança entre els models realitzats i el propòsit 

perseguit.  



Línies de futur 

 

• Aprofundiment dels factors a tenir en compte en l’anàlisi multivariant. 

• Possible generalització dels models: de quina manera haurien de ser els models 

predictius sobre els embassaments per poder-se generalitzar i sortir de la gran 

particularitat i especificitat de cada pantà. 

• Seguir aprofundint en l’optimització d’algoritmes i paràmetres dels mateixos. 
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