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1 MOTIVATION

• Ambitious goals:
1. build a model that relates lightning density  
with climatic parameters to understand the
consequences to electrical protection of
transmission lines in Amazon Region caused by
climate change (use of IPCC scenarios)

• 2. use of neural network to have a prediction
software to help the weather study in Amazon
Region



STARNET correction methodology:

  A Detection Efficiency and Location Erro: function
of instataneous sensor distribution

CriteriaSensors

STARNET real time – june 2011 



STARNET correction
 Objective: to build uniforme the monthly lightning

density maps to compare with different climatological
parameters; 

 1 configuration = quantity and location of active
sensors

  the loss of information - best network 
configuration (maximum of active sensors) - other
configurations (lower number of active sensors).

 Participation Factor - each station – each configuration

 Number of observed lightning is normalized in relation to 
the best configuration



O participation pattern of each station is a function of 
network configuration



Modelo de correção dos dados da STARNET: 
Cobertura da rede

5 sensors 6 sensors 7 sensors

 1 correction factor for 
each configuration



Modelo de correção dos dados da STARNET:  
Correção dos dados reduzidos / Exemplo
• Exemplo de correção de 

uma distribuição diárias 
por um área de 600 km2

centrado no aeroporto de 
Belém 

• Fatores de correção:
0,23 para uma 
configuração com 4 
sensores ativos

5 
sensores

4 
sensores



STARNET correction methodology:

  A Detection Efficiency and Location Erro: function
of instataneous sensor distribution

CriteriaSensors

STARNET real time – june 2011 



Monitoramento mensal das atividade de raios no 
Estado do Pará: Boletim mensal

Estado dos 
arquivos

Densidade [raios/km2]

Distribuição diáriaDistribuição 
horária

Rede STARNET, dados em tempo real, mês de setembro 
2011, Estado do Pará

Precipitação acumulada [mm] 
produto RPCH

Evento 
forte

Pico de 
ocorrência



Distribuição espacial das ocorrências de raio com 
precipitações horária acumulada (mm) estimada a partir dos 

dados do produto (2B41RT) do satélite TRMM 

Distribuição horária UTC

Estado horário da rede 
STARNET

Dados observacionais da rede STARNET, dia 04/06/2011, de 12:00 ate 24:00 UTC

Daily starnet during CHUVA campaign Belém



Lightning prediction software

 Use of radiosonde at Belem airport – 5 different
severity classes to the afteroon

Nível da 
previsão

Numero de ocorrência 
de raios nuvem-solo

0 0
1 < 70
2 [70-220]
3 [220-370]
4 >370

Fecha da 
previsão

Nível de previsão de 
ocorrência

Precisão de 
previsão

Observação rede 
STARNET

Qualidade 
da rede 

STARNET
04/06/2011 3 Bom 306 Bom

Resultado da previsão para o dia 
04/06/2011, 12:00 ate 18:00 UTC



Atividade Elétrica durante as Linhas de 
Instabilidade : EFM

Exemplo de variação do campo elétrico

Descargas atmosféricas NS (nuvem-
solo) = inversão instantânea do 

campo elétrico de grande 
amplitude (>1 kV/m)

 FM=sensor que registra as variações do campo elétrico vertical 
(V/m)

 O campo elétrico do ceu claro = 100 V/m e o campo elétrico de uma 
tempestade pode alcançar 20 kV/m





Processo de aprendizado da rede neural

O aprendizado em uma rede neural ocorre por processos interativos de ajustes

dos pesos sinápticos e níveis de bias dos neurônios que compõem a rede.
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2.1.2 Mapas auto-organizáveis

Os mapas auto-organizáveis são redes neurais artificiais que tem como princípio

a aprendizagem competitiva, simulando processos específicos do cérebro

humano no aprendizado mediante respostas sensoriais (KOHONEN, 1990,

2001). Este tipo de rede neural recebeu o nome de rede de Kohonen em

homenagem ao seu desenvolvedor Teuvo Kohonen.

Caracteriza-se como uma rede alimentada para frente, com treinamento

não-supervisionado, onde normalmente os neurônios apresentam-se em uma

camada simples, dispostos em uma estrutura uni ou bidimensional.



2.1.3 Mapas auto-organizáveis recorrentes

O mapa auto-organizável (Self-Organizing Map – SOM) original é caracterizado

pelo tratamento de dados estáticos. Ele não considera a sequência temporal dos

dados, sendo a saída da rede neural dependente apenas dos dados de entrada

presentes (KOHONEN, 1990, 2001). Entretanto existem algoritmos que realizam

o processamento temporal para o mapa auto-organizável, como por exemplo:

Mapa de Kohonen Temporal (Temporal Kohonen Map – TKM) e Mapa Auto-

Organizável Recorrente (Recurrent Self-Organizing Map – RSOM). 8 anos de

dados (2003 a 2010)



3 NEURAL NETWORK 

Algoritmo

Rede Neural do Tipo Mapa Auto-Organizável
Versão Recorrente (RSOM)

Área de Estudo (Belém)

Reconhecer Padrões de Tempo Severo e 
Prever Tempestades de Raios

Processamento de Dados (2003-2010)

Treinamento da Rede (3 classes de severidade)

Avaliação (Projeto Chuva 2011)



3.1 ÁREA DE ESTUDO 

• A Figura 5 mostra um exemplo 

dos índices de instabilidade 

atmosférica calculados a partir de 

uma radiossondagem, realizada 

em 01 de janeiro de 2010 às 12:00 

UTC (9h00 no horário local).

Figura 5 – Informações da estação SBBE (Aeroporto de Belém) e índices de instabilidade.

FONTE: Dados da Pesquisa (Universidade de Wyoming).

3 METODOLOGIA



3.2 ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

A análise de componentes principais (Principal Component Analysis) é um

método de estatística multivariada. Basicamente o objetivo desta análise é

encontrar combinações lineares, de p variáveis aleatórias X1, X2,..., Xp,

denominadas de componentes principais Z1, Z2,..., Zp.

Assim, cada componente principal será resultante de parcelas proporcionais das
p variáveis aleatórias, conforme equação:

3 METODOLOGIA
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Quatro variáveis relacionadas às 

condições de tempo severo tinham 

consideráveis valores numéricos 

dos respectivos coeficientes na 

combinação linear destes 

componentes principais:

• Índice SWEAT (SWET);

• Energia Potencial Convectiva 

Disponível (CAPE);

• Nível de Convecção Livre (LFCT);

• Água Precipitável (PWAT).

Figura 3 – Variância explicada pelas componentes principais.

FONTE: Dados da Pesquisa.

3.2 ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

3 METODOLOGIA



3.4 NORMALIZAÇÃO DOS DADOS

3 METODOLOGIA

Após o processo de limpeza realizou-se a normalização dos dados. Esta ação foi

necessária para reduzir a magnitude das discrepâncias entre os valores das

variáveis dos vetores de entrada, sendo aplicada a normalização min-max, que

transformou os valores originais das variáveis de entrada em valores

normalizados no intervalo [0, 1].

AA

Avalor
valor

original

onormalizad
minmax

min








3.5 FORMAÇÃO DE AGRUPAMENTOS

3 METODOLOGIA

Agrupamentos (clusters) foram construídos utilizando a técnica K-médias

(K-means), sendo gerados três clusters, contendo 697, 484 e 593 exemplos,

para os clusters 1, 2 e 3, respectivamente. A Figura 4 mostra as características

dos três grupos gerados de acordo com as quatro variáveis analisadas.



Figura 4 – Características dos Clusters 1, 2 e 3.

FONTE: Dados da Pesquisa.

3 METODOLOGIA

3.5 FORMAÇÃO DE AGRUPAMENTOS



Figura 5 – Dias de trovoadas e chuva (Cluster 1).

FONTE: Dados da Pesquisa.

3.5 FORMAÇÃO DE AGRUPAMENTOS
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Figura 6 – Dias de trovoadas e chuva (Cluster 2).

FONTE: Dados da Pesquisa.

3.5 FORMAÇÃO DE AGRUPAMENTOS

3 METODOLOGIA



Figura 7 – Dias de trovoadas e chuva (Cluster 3).

FONTE: Dados da Pesquisa.

3.5 FORMAÇÃO DE AGRUPAMENTOS

3 METODOLOGIA



FONTE: Dados da Pesquisa.

Figura 8 – Rotulagem dos neurônios da rede RSOM em diferentes grades.

4.1 ROTULAGEM DOS NEURÔNIOS APÓS O TREINAMENTO DA REDE

4 RESULTADOS



4 RESULTADOS

4.2 CLASSIFICAÇÃO RSOM - 07 A 27/06/2011 - PROJETO CHUVA - BELÉM

Figura 9 – Variações do Campo Elétrico (Field Mill – Aeroporto – 07/06/2011 – Projeto Chuva)

FONTE: Dados da Pesquisa.

Comparando a classificação da Rede Neural Artificial (RSOM) com dados de

Field Mill (Aeroporto), com os níveis de precipitação do INMET – Estação Belém

e com a Rede de Detecção de Raios STARNET, percebeu-se acurácia de

76,19% nas previsões do classificador RSOM. Para o dia 07/06/2011 o

classificador RSOM previu classe “3” de severidade (maior severidade deste

classificador).



5 CONCLUSION

After the correction of Starnet Data:

During Belem CHUVA Campaign: Neural Artificial Network

(RSOM) presented an accuracy of 76,19% in the results

compared with FM and precipation data.

07/06/2011 – severity classe “3” de severidade
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