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Resumo. Este trabalho apresenta alguns resultados dos esforços iniciais dos autores em avaliar
os efeitos que a escolha do tipo de função radial apresenta sobre o desempenho de RBFs (Radial
Basis Functions) em modelagem e identificação de sistemas dinâmicos não-lineares, buscando
preencher uma clássica lacuna da literatura. Como ponto de partida tentou-se evidenciar aspectos
práticos envolvidos no problema, ou seja, quais as implicações diretas que a escolha de um tipo
em especial de função de base tem no resultado final da aproximação. Ou, pelo menos, quais
requisitos estruturais recairão sobre os aproximadores, escolhida uma certa função.
Palavras–Chave: RBFs, Modelagem, Dinâmica Não-Linear.
1.

INTRODUÇÃO

A literatura em modelagem e identificação de sistemas tem se mostrado particularmente
fértil em aplicações de modelos RBF. Muito embora seja prática comum dizer que a escolha
do tipo de função de base não influencia na aproximação final (Sze, 1995), em alguns casos a
preferência por um tipo de não-linearidade justifica-se (Saranli and Baykal, 1998). Ao longo do
artigo são enunciadas propriedades de algumas das principais funções de base tratadas na literatura, bem como mencionadas vantagens explı́citas da escolha, dependendo das carac-terı́sticas
do problema. Em (Saranli and Baykal, 1998), por exemplo, os autores justificam as preferências
tomando como base o desempenho computacional obtido na avaliação das funções, especialmente em problemas que exigem adaptação em tempo real dos aproximadores. Com base nesse
critério é proposto um “novo” tipo de função radial (B-spline), com suporte (matematicamente)
compacto1 . De modo geral, a literatura é muito pobre quanto ao tratamento da questão da
escolha do tipo de função de base em RBFs. Entre os objetivos deste trabalho, além de reunir
parte das informações relevantes disponı́veis na literatura, está o de discutir e levantar questões
que possam trazer algumas evidências ou direções de investigação. O proble-ma selecionado
(reconstrução da dinâmica subjacente ao sistema de Lorenz) é particularmente complexo, tendo
sido necessária a utilização de aproximações com grande número de termos.
Este trabalho é organizado em seções de grande generalidade, a ver: reconstrução de
dinâmica através de expansões em uma base de funções radiais (com uma breve apresentação
de algumas funções de base); estudo de caso na modelagem do sistema de Lorenz.
1

Na realidade, ainda que teoricamente uma função gaussiana tenda a zero à medida que o argumento tende
ao infinito, seu decaimento é lento o suficiente para que não possa ser considerada função com suporte (matematicamente) compacto. Para as multiquadráticas inversas tal “deficiência” se mostra ainda mais evidente.

2.

A REPRESENTAÇÃO RBF

A representação matemática abordada neste trabalho é a que busca aproximar o sistema
não-linear por meio de uma expansão em uma base de funções radiais (a partir deste ponto
sendo chamada simplesmente de RBFs, do inglês Radial Basis Functions), originalmente proposta (no contexto de dinâmica não-linear) em (Broomhead and Lowe, 1988). Maiores detalhes,
especialmente quanto ao objetivo principal da análise apresentada neste relatório, serão dados
nas próximas subseções.
2.1 Bases de Funções Radiais (RBFs)
Aproximações por meio de RBFs podem ser representadas de forma genérica por (Sze, 1995)

fˆ(y) = θ0 +

Nc
X

θi φ(k y − ci k) + p(y) Nc < N.

(1)

i=1

sendo ci os centros das N funções de base φ(·) 2 , θ0 um termo constante e p(y) um polinômio
linear.
A equação (1) pode ser implementada através de uma rede neural de uma camada escondida.
A topologia deve ser composta por Nc nodos com funções radiais, com de entradas cada (y com
de colunas), e de um nodo linear na saı́da, computando uma soma ponderada das saı́das das
funções (acrescidas as saı́das dos termos do polinômio linear). O treinamento da rede consiste
em minimizar um função de erro através do ajuste dos centros ci e dos parâmetros (pesos) θi .
Tal ajuste pode ser implementado por meio de algoritmos baseados no gradiente descendente dos
sinais de erro (Poggio and Girosi, 1990). Entretanto, dada a forte não-linearidade das funções de
erro com respeito aos centros ci , métodos alternativos de treinamento devem ser considerados.
Particular atenção neste trabalho foi dada àqueles para os quais os centros são determinados
em uma etapa inicial, independente da estimação dos parâmetros. Uma vez fixados os centros a
estimação desses parâmetros é um problema linear, cuja solução por meio do critério de Mı́nimos
Quadrados mostra-se eficiente.
A escolha dos centros é uma etapa crucial para o sucesso da aproximação, sendo muitas vezes
realizada através da escolha aleatória de pontos na massa de dados (Broomhead and Lowe, 1988),
ou por meio de uma distribuição uniforme (no tempo ou no espaço de fases) (Smith, 1992). Nesta
última referência são discutidas algumas opções considerando o problema da reconstrução da
dinâmica, entre elas as distribuições aleatória e uniforme. Notoriamente, a literatura tanbém
não se mostra muito frutı́fera quanto a procedimentos (gerais) para a seleção de centros, sendo
uma questão ainda em aberto.
2.2 Tipos de Funções de Base
Uma importante classificação de funções radiais para RBFs utiliza como critério as propriedades de localização das mesmas. Nesse caso, uma função poderá ser classificada como local
ou global, dependendo do limite
lim φ(r),

r−→∞

(2)

sendo zero para uma função local, e um valor diferente de zero para uma função global. As
funções radiais discutidas neste trabalho, dispostas conforme a classificação discutida acima, são
listadas abaixo (Sze, 1995).
Funções locais
2
Os centros definirão a referência para o cálculo da distância euclidiana que serve de argumento para as funções
de base, em última instância ajudando a definir o campo de atuação das mesmas

• Gaussiana: φ(r) = e−r

2 /σ 2

,
1

• Multiquadrática inversa: φ(r) = (r2 + σ 2 )− 2 ,
Funções globais
• Cúbica: φ(r) = r3 ,
1

• Multiquadrática: φ(r) = (r2 + σ 2 ) 2 ,
• Thin-plate spline: φ(r) = r2 log(r),
• Logarı́timicas: φ(r) = log(r2 + σ 2 ),
3.

ESTUDO DE CASO

Nesta seção serão analisados os desempenhos comparativos de aproximações RBF com alguns tipos de função radial. Para tanto foi concebido um estudo de caso baseado no sistema de
Lorenz, um problema particularmente complexo e clássico na área de reconstrução de dinâmica
não-linear e caótica. Serão discutidas conexões entre alguns resultados aqui obtidos e outros
reportados na literatura. De todo modo, considera-se este estudo suficientemente abrangente
para estar lançando uma base investigativa melhor fundamentada para a questão da escolha da
função de base a compor um modelo RBF.
3.1 Sistema de Lorenz e o Método
O estudo de caso apresentado neste relatório é baseado no conhecido sistema de Lorenz,
comumente representado pelo seguinte sistema de equações diferenciais (Lorenz, 1963)
ẋ = σ [y − x] ,
ẏ = ρx − y − xz,
ż = xy − βz,

(3)

sendo σ,ρ,β > 0, parâmetros ajustáveis que escolhidos como 10, 28 e 8/3, respectivamente,
fazem com que o comportamento do sistema (3) exiba o conhecido atrator (estranho) de Lorenz,
que, reconstruı́do a partir da variável x, pode ser visto na figura (1) (esquerda). Os dados
utilizados na obtenção dos modelos RBF pertencem a uma janela aparentemente homogênea. A
aparente homogeneidade da janela de estimação é importante para justificar, até certo ponto, o
procedimento adotado para seleção dos centros das RBFs. Como se pretendia obter um número
considerável de modelos via ERR (Error Reduction Ratio) (Billings et al., 1989), optou-se por
utilizar um conjunto de candidatos mais ou menos reduzido (em torno de 300) distribuı́dos
uniformemente na série temporal original (uniforme no tempo).
As simulações foram concebidas com o intuito de estabelecer critérios comparativos de desempenho dos aproximadores com base em cada não-linearidade avaliada. Para tanto, tentou-se
avaliar não apenas o desempenho final de cada uma, mas, principalmente, os diferentes requisitos para alcançar tais resultados (i.e., dimensão de imersão, parâmetro de largura σ, número de
termos, etc.). Essas comparações foram feitas levando-se em conta o desempenho na predição
a longo-prazo (simulação livre; reconstrução da dinâmica subjacente). Um dos objetivos foi
o de analisar os atratores obtidos com RBFs de caracterı́sticas similares mas diferentes nãolinearidades. A análise foi feita considerando o cálculo de invariantes dinâmicos (maior expoente
de Lyapunov, dimensão de correlação e entropia aproximada). Uma das intenções era saber se
os resultados dinâmicos obtidos com as diferentes não-linearidades podiam exibir caracterı́sticas
(fractais, etc.) fundamentalmente diferentes.
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Figura 1: Da esquerda para a direita, respectivamente: dados utilizados na obtenção dos modelos RBF,
correspondendo a variável x do sistema de Lorenz; atrator gerado por uma aproximação via funções
cúbicas (considerando de = 10 e 120 termos); atrator gerado por uma aproximação via funções multiquadráticas inversas, sem a presença de termos lineares (de = 10, 200 termos e σ = 5). Em todos os casos
os atratores foram reconstruı́dos pelo método das coordenadas de atraso. No eixo horizontal tem-se x(k)
e no vertical x(k + 4).

3.2 Resultados Numéricos
Em geral, modelos cúbicos com poucos termos se mostraram instáveis na simulação livre,
independente da dimensão de imersão utilizada. Mas, para valores baixos de de , mesmo o uso
de um grande número de termos parece não ser suficiente. Na realidade, atratores próximos ao
original só puderam ser obtidos para de = 10, para um número de termos próximo ao limite a
partir do qual a matriz de regressores passa a ficar mal-condicionada. Convém ressaltar que a
inspeção visual dos atratores reconstruı́dos revelou que os modelos estáveis na simulação livre
que não representaram bem a dinâmica subjacente apresentaram regimes distintos: pontos fixos,
ciclos complexos, órbitas fechadas, atratores não-caóticos e algumas estruturas caóticas, o mesmo
valendo para todas as simulações. Na figura (1) (centro) pode ser visto o atrator correspondente
a um modelo cúbico. Em geral, um maior número de termos garante maior população de órbitas
(ou densidade de órbitas em cada região). Isso segue como decorrência natural de um maior
número de funções distribuı́das, uma vez que cada trecho do atrator original terá uma maior
probabilidade de possuir centros 3 .
Com as thin-plate splines os problemas numéricos apresentaram-se sensivelmente menores
(em frequência) que nas funções cúbicas. Como resultado, comparecem um maior número de
atratores que se aproximam (ao menos visualmente) do original. A explicação possı́vel pode
ser vista simplesmente através dos maiores valores obtidos no domı́nio por parte das funções
cúbicas, que, ainda que os dados sejam normalizados (como no caso anterior), apresentarão
maior tendência a esse tipo de problema. De todo modo, observou-se que as maiores oscilações
acontecem para dimensões de imersão menor. Notou-se também o desempenho para diferentes
tamanhos da janela de estimação, bem próximos entre si (ou seja, aparentemente a função foi
pouco sensı́vel ao tamanho da janela) e com melhoria contı́nua a medida que mais termos vão
sendo acrescidos ao modelo.
A principal caracterı́stica do desempenho das funções multiquadráticas quanto a reconstrução da dinâmica foi a possibilidade de obter atratores próximos ao original com dimensões
menores (por exemplo, 6, para a qual conseguiu-se o melhor modelo para o número de termos
utilizado como referência na comparação - 120). Quanto à influência do parâmetro adicional
(σ), vale ressaltar que quanto mais alto este, menor foi o número de termos a partir do qual o
problema passa a apresentar mal-condicionamento numérico, como seria de se esperar (de todo
modo, em se tratando de uma função global, tal resultado não costuma ser muito discutido na
literatura).
3
No entanto, naturalmente, um menor número de centros adequadamente distribuı́dos ao longo do atrator
produziria resultados similares. Mais uma vez ressalta-se que a seleção dos centros não é uma questão analisada
neste trabalho.

Os resultados obtidos com a utilização de funções logarı́timicas evidenciaram uma grande
instabilidade numérica para dimensões de imersão inferiores a 10, o que evidentemente se constitui em grande desvantagem para sua aplicação. Ao mesmo tempo, a variação com o tamanho
da janela de estimação mostrou-se relativamente estável, com melhoria contı́nua para o aumento
no número de termos, em todos os casos. Entretanto, os melhores desempenhos foram obtidos
com de = 4, para a qual compareceu, predominantemente, mal-condicionamento numérico (a
não ser para um pequeno número de termos). Como esperado, bons atratores só foram possı́veis
com dimensão de imersão igual a 10. A sensibilidade dos resultados ao valor do parâmetro σ
também mostrou-se considerável, ainda que para σ = 5 o desempenho tenha sido mais ou menos
estável ao longo da faixa de variação do número de termos (por sinal com uma pequena melhoria
com o aumento deste).
O desempenho das gaussianas mostrou-se particularmente atrelado a um grande número de
termos. De fato, para σ = 5, por exemplo, um bom atrator só apareceu para 280 termos, bem
acima do “limite” aqui estabelecido - 120. A sensibilidade ao parâmetro de largura também foi
evidenciada, especialmente o mal-condicionamento numérico para valores altos do mesmo. De
todo modo, para conseguir um bom atrator com o número de termos de referência foi necessário
utilizar uma largura igual a 10. Tal resultado pode ser visto como uma melhoria da capacidade
de extrapolação de aproximações com gaussianas, a partir de uma elevação de seus parâmetros de
largura. Entretanto, tal elevação deve ser feita de forma criteriosa, a fim de evitar o surgimento
de problemas numéricos na manipulação da matriz de regressores.
As funções multiquadráticas inversas alcançaram resultados semelhantes às gaussianas.
Mas, como era de se esperar, demonstraram maior tendência a instabilidade numérica com
a elevação do parâmetro σ, uma vez que, comparativamente as gaussianas, superfı́cies mais
aplainadas serão construı́das com menores valores do mesmo. Como exemplo de aproximações
com funções locais sem o uso de termos polinomiais (conforme sugerido pela teoria da regularização) tem-se o atrator da figura (1) (direita), obtido com dimensão de imersão igual a 10,
σ = 5 e janela de estimação de 2.000 pontos. Nota-se que a aproximação, ainda que possı́vel
(embora mais complicada de ser obtida, ou seja, mais termos sendo necessários - com modelos
intermediários exibindo pontos fixos e ciclos degenerados), aparentemente é menos suave.
Cálculo dos Invariantes Dinâmicos. Visualmente não foi possı́vel observar variações
significativas entre os melhores atratores resultantes das aproximações com cada tipo de nãolinearidade (exceto, naturalmente, uma diferente distribuição de órbitas ao longo dos mesmos).
Ou seja, a princı́pio, é possı́vel que todas as funções de base tenham condições de se ajustar
ao problema, o que se mostra de acordo com especulações apresentadas na literatura, que dão
conta de que a escolha do tipo de função em RBFs não é um fator crucial. Entretanto, foi
possı́vel observar diferenças sensı́veis quanto às caracterı́sticas (estruturais) necessárias para que
tais resultados fossem alcançados. Para tentar acessar melhor esse tipo de informação foram
calculados alguns invariantes dinâmicos, a partir das séries geradas pela simulação livre dos
modelos de referência. Tais resultados foram resumidos na tabela (1), para a qual MEL significa
“Maior Expoente de Lyapunov”, DC “Dimensão de Correlação” e EA “Entropia Aproximada”.
Nota-se, claramente, que não houve diferenças significativas, especialmente quanto a entropia aproximada. Os valores calculados a partir dos modelos ficaram sensivelmente próximos
aos obtidos com a série original. No geral, o atrator gerado através de funções cúbicas resultou
em valores mais próximos aos originais (visualmente o atrator corres-pondente também apresenta
um aspecto aparentemente mais próximo ao original), enquanto os mais distantes foram os obtidos a partir das multiquadráticas inversas (exatamente as que apresentaram maiores problemas
para reconstruir a dinâmica subjacente).
4.

COMENTÁRIOS FINAIS

Alguns elementos de natureza prática quanto à escolha da função de base em RBFs foram
evidenciados neste relatório. Afirmações vagamente apresentadas na literatura foram reunidas

Tabela 1: Invariantes dinâmicos calculados para os modelos de referência.

Função
MEL
DC
EA
Função
MEL
DC
EA
Função
MEL
DC
EA

Cúbica
0,02267
1,823
0,3632
Log
0,02123
1,802
0,3380
Gauss
0,01997
1,82
0,3510

Thin-plate
0,02196
1,804
0,3383
Pseudo
0,01575
1,781
0,3439
TanH
0,02097
1,697
0,3257

Multi
0,01968
1,787
0,3312
Mult Inv
0,01588
1,65
0,3149
Orig
0,02234
1,911
0,3390

e contextualizadas de acordo com os aspectos que tentou-se avaliar no estudo de caso aqui
apresentado.
No estudo de caso (sistema de Lorenz) observou-se que todas as funções de base pude-ram
alcançar resultados satisfatórios na aproximação da dinâmica, embora apresentando requisitos
(estruturais) diferentes. Caracterı́sticas como o surgimento de matrizes mal-condicionadas durante o processo de obtenção dos modelos foram avaliadas de acordo com a variação do tamanho
da janela de estimação, valor do parâmetro de forma da não-linearidade (σ) e dimensão de imersão. De modo geral, selecionando-se modelos de referência, não foram observadas diferenças
sensı́veis entre os atratores resultantes, avaliados via inspeção visual e cálculo de alguns invariantes dinâmicos. Acredita-se que uma investigação através da análise topológica possa revelar
detalhes mais finos dos atratores, ou seja, evidenciar diferenças mais sutis (do ponto de vista
visual, por exemplo) entre eles.
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