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1. Εισαγωγή
Το πρόβλημα της εκτίμησης/πρόβλεψης του αναμενόμενου επιπέδου της σεισμικής βλάβης κτιρίων
ο/σ αποτελεί διαρκές αντικείμενο έρευνας σε Ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Προϊόντα της έρευνας
αυτής είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη μεθόδων για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας
υφιστάμενων κτιρίων ο/σ και την εκτίμηση του αναμενόμενου επιπέδου της σεισμικής βλάβης τους σε
μελλοντικούς σεισμούς. Καθώς πολύ μεγάλα ποσοστά του δομημένου περιβάλλοντος σε μικρά ή
μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής σεισμικότητας αποτελούνται
από κτίρια ο/σ, πολλά από τα οποία μάλιστα έχουν σχεδιαστεί με παλαιούς κανονισμούς, οι μέθοδοι
εκτίμησης του επιπέδου σεισμικής βλάβης που έχουν αναπτυχθεί δεν αφορούν μόνον σε μεμονωμένα
κτίρια αλλά και σε σύνολα κτιρίων. Για την περίπτωση μεμονωμένων υφιστάμενων κτιρίων ο/σ οι
σύγχρονοι κανονισμοί (π.χ. EN1998-3 2005, ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2013) συστήνουν και περιγράφουν
αναλυτικές μεθοδολογίες βάσει των οποίων επιτυγχάνεται η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας τους
με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Αντίστοιχα, για την περίπτωση συνόλων υφισταμένων κτιρίων όπου
η υψηλή ακρίβεια του επιπέδου εκτίμησης προσκρούει σε χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς,
έχουν προταθεί ειδικές μεθοδολογίες για την ταχεία (και αναγκαστικά) προσεγγιστική εκτίμηση της
φέρουσας ικανότητας, όπως μεθοδολογίες ταχέως οπτικού ελέγχου (π.χ. ΟΑΣΠ) ή την προσεγγιστική
εκτίμηση της τρωτότητας π.χ. με τις καμπύλες τρωτότητας (π.χ. Kappos et al. 2006).
Μία σχετικώς καινούργια προσέγγιση στο πρόβλημα της εκτίμησης του αναμενόμενου επιπέδου
βλάβης υφιστάμενων κτιρίων ο/σ αποτελεί η εφαρμογή μεθοδολογιών που εμπίπτουν στο πεδίο της
τεχνητής νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ). Η
προσέγγιση αυτή παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1990 (Molas and Yamazaki 1995), αν και η ιδέα
των ΤΝΔ έχει τις ρίζες της τη δεκαετία του 1940. Τα ΤΝΔ είναι σύνθετες υπολογιστικές δομές που
στηρίζονται στις βασικές αρχές λειτουργίας των βιολογικών νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Έτσι η λειτουργία τους στηρίζεται στην συνδυασμένη λειτουργία τεχνητών νευρώνων (οι οποίοι είναι
διακριτές υπολογιστικές μονάδες) με τη βοήθεια της οποίας επιτυγχάνεται η εκτέλεση σύνθετων
λειτουργιών του εγκεφάλου όπως π.χ. η μάθηση και η μνήμη. Επιπλέον, τα ΤΝΔ έχουν το
πλεονέκτημα της λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, όπως λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος για
την αναγνώριση μίας εικόνας ή ενός ήχου αρκεί να έχει προηγηθεί η παρουσίαση της εικόνας ή του
ήχου αυτού για να εκπαιδευτεί ο εγκέφαλος στην αναγνώριση τους. Οι δυνατότητες των ΤΝΔ έδωσαν
το κίνητρο για τη διερεύνηση της χρήσης τους και στην εκτίμηση/πρόβλεψη του επιπέδου σεισμικής
βλάβης κτιρίων. Έτσι σημαντικός αριθμός δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών έχει ως αντικείμενο
την πρόβλεψη του επιπέδου σεισμικής βλάβης κτιρίων με εφαρμογή ΤΝΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται
εδώ οι ερευνητικές εργασίες των Erkus (1999), Latour and Omenzetter (2009), Arslan (2010), Rofooei
et al. (2011) και Vafei et al. (2013). Από τις εργασίες αυτές προέκυψε σε γενικές γραμμές το

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

συμπέρασμα ότι τα ΤΝΔ έχουν τη δυνατότητα για σχετικά αξιόπιστες προβλέψεις του επιπέδου
σεισμικής βλάβης κτιρίων σε πραγματικό χρόνο, αρκεί να είναι διαθέσιμη μία επαρκούς μεγέθους
βάση δεδομένων προκειμένου να εκπαιδευτούν. Οι ερευνητικές εργασίες που εντοπίστηκαν από την
έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας αφορούν κυρίως σε διερευνήσεις είτε με τη χρήση επιπέδων
φορέων ο/σ, είτε με τη χρήση ενός μικρού δείγματος εκπαίδευσης, είτε τέλος με αποτίμηση της
σεισμικής συμπεριφοράς βάσει των κριτηρίων επιτελεστικότητας των σύγχρονων κανονισμών.
Έτσι στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται μία πιλοτική εφαρμογή των ΤΝΔ για την
πρόβλεψη του επιπέδου της σεισμικής βλάβης σε τρισδιάστατα ρεαλιστικής μορφής κτίρια ο/σ που
έχουν σχεδιαστεί με βάση τις διατάξεις των ΕΝ1992-1-1 (2005), EN1998-1 (2005). Για το σκοπό αυτό
επελέγησαν, σχεδιάστηκαν και αναλύθηκαν με τη μη γραμμική δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας 30
κτίρια ο/σ ορθογωνικής κάτοψης με διαφορετικές επιλογές συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους
όπως το συνολικό ύψος, η δομική εκκεντρότητα, καθώς και το ποσοστό της σεισμικής τέμνουσας
βάσης που παραλαμβάνουν τα τοιχώματα τους (όταν υπάρχουν) κατά τη διεύθυνση των δύο κάθετων
μεταξύ τους κατασκευαστικών αξόνων τους. Τα κτίρια αυτά αναλύθηκαν για 65 σεισμικές διεγέρσεις
που λήφθηκαν από σχετικές διεθνείς βάσεις δεδομένων. Από τις αναλύσεις αυτές υπολογίστηκε για
κάθε περίπτωση ο καθολικός δείκτης βλάβης τους σε όρους Μέγιστης Σχετικής Μετακίνησης Ορόφου
(ΜΣΜΟ). Έτσι δημιουργήθηκε μία μεγάλη βάση δεδομένων εκπαίδευσης με 1950 καταγραφές. Όσον
αφορά στις σεισμικές παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση των σεισμικών
διεγέρσεων έγινε επιλογή 14 από τις συνήθως χρησιμοποιούμενες (Kramer 1996). Χρησιμοποιήθηκαν
ΤΝΔ τύπου perceptron πρόσθιας τροφοδότησης με ένα εσωτερικό (κρυφό) επίπεδο νευρώνων και για
την εκπαίδευση τους χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Levenberg-Marquardt (Haykin 2010). Η
δυνατότητα αξιόπιστης πρόβλεψης του επιπέδου σεισμικής βλάβης των κτιρίων ο/σ από τα ΤΝΔ
ελέγχθηκε με τη βοήθεια σεναρίου στα πλαίσια του οποίου τα 30 κτίρια του δείγματος εκπαίδευσης
υποβλήθηκαν σε 10 σεισμικές διεγέρσεις διαφορετικές από τις 65 με τις οποίες εκπαιδεύτηκαν. Με
τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε η διερεύνηση της ικανότητας πρόβλεψης του επιπέδου βλάβης των 30
κτιρίων σε μελλοντικούς σεισμούς. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης έδειξαν ότι το επίπεδο
πρόβλεψης των ΤΝΔ είναι πολύ καλό σε περιπτώσεις που το δείγμα για το οποίο ζητείται η πρόβλεψη
είναι σχετικά μεγάλο και έχει σχετικά ομοιόμορφη κατανομή δεικτών βλάβης.
2. Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ)
Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) είναι σύνθετες υπολογιστικές δομές που στηρίζονται στις
βασικές αρχές λειτουργίας των βιολογικών νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έτσι έχουν την
δυνατότητα να εκτελούν διαδικασίες όπως η αναγνώριση προτύπων (αναγνώριση εικόνων), η
ταξινόμηση προτύπων (κατάταξη αντικειμένων σε κατηγορίες), η προσέγγιση άγνωστων
συναρτήσεων κ.α.
Ένα ΤΝΔ αποτελείται από διασυνδεδεμένες μεταξύ τους μονάδες επεξεργασίας που ονομάζονται
τεχνητοί νευρώνες (βλ. π.χ. Haykin 2010), (Σχ. 1α). Ο τεχνητός νευρώνας λαμβάνει την πληροφορία
με τη μορφή σημάτων (x1, x2,….,xm) στην είσοδο του (σήματα εισόδου) από γειτονικούς νευρώνες ή
από την είσοδο του ΤΝΔ και την μετατρέπει σε ένα σήμα εξόδου (yk) μέσω μίας συνάρτησης
ενεργοποίησης f (Σχ. 1α). Τα σήματα εισόδου εισάγονται στον τεχνητό νευρώνα μέσω των συνάψεων
του, πολλαπλασιάζονται με τις τιμές των αντίστοιχων συναπτικών βαρών (wk1, wk2,…., wkm) και
προτίθενται αλγεβρικά μαζί και με την πόλωση b μέσω ενός αθροιστή. Το αποτέλεσμα αυτής της
άθροισης uk αποτελεί το όρισμα της συνάρτησης ενεργοποίησης. Η συνάρτηση ενεργοποίησης
ανάλογα με τη μορφή της περιορίζει το μέγεθος του εξαγομένου σήματος του νευρώνα είτε στο
διάστημα [0,1] είτε στο διάστημα [-1,1].
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Σχ. 1 Ο τεχνητός νευρώνας (α), και η τυπική μορφή ενός πολυεπίπεδου ΤΝΔ Perceptron (β)
Προκειμένου να προσεγγίσουν τις λύσεις των προβλημάτων για τα οποία προορίζονται, τα ΤΝΔ
πρέπει να εκπαιδευτούν. Η εκπαίδευση των ΤΝΔ συνίσταται στον εντοπισμό των τιμών των
συναπτικών βαρών για τις οποίες ελαχιστοποιείται το σφάλμα που παράγεται στην έξοδο του δικτύου,
δηλ. βελτιστοποιείται η επίδοση του. Οι μέθοδοι (αλγόριθμοι) εκπαίδευσης κατατάσσονται γενικώς σε
δύο κατηγορίες: (α) τις μεθόδους επιβλεπόμενης μάθησης (μάθηση με εκπαιδευτή) και (β) τις
μεθόδους μη επιβλεπόμενης μάθησης (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. π.χ. Haykin 2010). Κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης οι τιμές των συναπτικών βαρών τροποποιούνται συνεχώς με
τρόπο που εξαρτάται από τον χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο εκπαίδευσης και με στόχο την τελική
σύγκλιση τους σε τιμές που βελτιστοποιούν την επίδοση του ΤΝΔ.
Από τις κατηγορίες ΤΝΔ που έχουν προταθεί κατά καιρούς, στην παρούσα εργασία έγινε
εφαρμογή των πολυεπίπεδων δικτύων Perceptron πρόσθιας τροφοδότησης (Multilayer Feedforward
Perceptron (MFP)). Τα συγκεκριμένα δίκτυα αποτελούνται από διασυνδεδεμένους νευρώνες που είναι
τοποθετημένοι σε επίπεδα τα οποία διακρίνονται σε επίπεδα εισόδου, εξόδου και εσωτερικά-κρυφά
(Σχ. 1β). Στα δίκτυα MFP όλοι οι νευρώνες του κάθε επιπέδου συνδέονται με όλους τους νευρώνες
του γειτονικού επιπέδου.
Για την εκπαίδευση των ΤΝΔ που χρησιμοποιήθηκαν έγινε εφαρμογή μεθόδου που ανήκει στην
κατηγορία των μεθόδων επιβλεπόμενης μάθησης και στην υποκατηγορία των αλγορίθμων
οπισθοδιάδοσης σφάλματος (back-propagation algorithms). Έτσι δημιουργήθηκε ένα σύνολο από n
διανύσματα εισόδων x=[x1 x2….xm]T (διανύσματα εκπαίδευσης) και n διανύσματα εξόδων-στόχων
d=[d1 d2….dn]T όπως θα παρουσιαστεί στην παράγραφο 4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
εκπαίδευσης τα n διανύσματα εκπαίδευσης x εισάγονται διαδοχικά στο δίκτυο μέσω του επιπέδου
εισόδου. Για κάθε ένα από αυτά το δίκτυο παράγει το αντίστοιχο διάνυσμα εξόδου o=[o1 o2….on]T.
Από τη σύγκριση των διανυσμάτων d και ο υπολογίζεται το σφάλμα e που παράγει το δίκτυο το οποίο
είναι συνάρτηση του διανύσματος των συναπτικών βαρών w: e(w)=d-o(w). Σε κάθε ένα από το
βήματα του αλγορίθμου εκπαίδευσης και με βάση το παραγόμενο σφάλμα e γίνεται κατάλληλη
τροποποίηση του διανύσματος των συναπτικών βαρών w μέχρι να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση της
τιμής του e. Επομένως μετά το πέρας της διαδικασίας εκπαίδευσης το ΤΝΔ περιέχει ένα διάνυσμα
συναπτικών βαρών w το οποίο για το σύνολο των διανυσμάτων x που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκπαίδευση αυτή αποδίδει το ελάχιστο σφάλμα. Ωστόσο επειδή το ζητούμενο δεν είναι η βέλτιστη
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απόδοση των ΤΝΔ για τα διανύσματα x που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση αλλά κυρίως για
άγνωστα στο δίκτυο διανύσματα που θα εισαχθούν μελλοντικά, συνήθως προτείνεται η τμήση του
δείγματος των διανυσμάτων εκπαίδευσης x σε υποσύνολα από τα οποία μόνον έναν χρησιμοποιείται
για την εκπαίδευση (δηλ. για τον τελικό προσδιορισμό του διανύσματος των συναπτικών βαρών w),
ενώ τα υπόλοιπα διανύσματα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της επίδοσης του δικτύου για εισόδους
άγνωστων διανυσμάτων (δηλ. διανυσμάτων για τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τον προσαρμογή
του διανύσματος των συναπτικών βαρών). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το φαινόμενο της
υπερπροσαρμογής (overfitting) σύμφωνα με το οποίο το δίκτυο έχει πολύ καλή απόδοση ειδικά για
διανύσματα εισόδου που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του, και πολύ κακή για άγνωστα σε
αυτό διανύσματα (βλ. π.χ. Hagan et al. 1996). Ακολουθώντας αυτή τη τεχνική επιτυγχάνεται η ορθή
γενίκευση των δικτύων.
3. Εφαρμογή των ΤΝΔ στο πρόβλημα της πρόβλεψης σεισμικής βλάβης κτιρίων ο/σ
Για την χρήση των ΤΝΔ ως εργαλείου για την πρόβλεψη του επιπέδου της σεισμικής βλάβης
υφιστάμενων κτιρίων ο/σ, θα πρέπει αρχικά να γίνει μία προσαρμογή του συγκεκριμένου
προβλήματος σε όρους προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν με αυτά. Στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας επελέγη η έκφραση του εξεταζόμενου προβλήματος ως προβλήματος προσέγγισης των
τιμών μίας άγνωστης συνάρτησης. Θεωρώντας ως εξαγόμενο της συνάρτησης αυτής τον καθολικό
Δείκτη Βλάβης (ΔΒ) των κτιρίων, ορίστηκαν αρχικά οι μεταβλητές της δηλ. οι παράμετροι που
επηρεάζουν το δείκτη αυτό. Επί της ουσίας θεωρήθηκε ότι ο καθολικός δείκτης βλάβης είναι τιμή
μίας συνάρτησης με όρισμα παραμέτρους που μπορούν να χωριστούν σε παραμέτρους που
εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (δομικές παράμετροι) και τα χαρακτηριστικά του
σεισμού (σεισμικές παράμετροι):
ΔΒ  f , 

(1)

Όπου:
[ΔΠ]=[δπ1 δπ2 … δπn] είναι το διάνυσμα των n δομικών παραμέτρων που επιλέγονται ως τα
χαρακτηριστικά των κτιρίων που θεωρούνται ότι επηρεάζουν το επίπεδο της σεισμικής βλάβης, και
[ΣΠ]=[σπ1 σπ2 … σπm] είναι το διάνυσμα των m σεισμικών παραμέτρων, δηλ. των παραμέτρων
περιγραφής μίας σεισμικής διέγερσης που θεωρείται ότι συσχετίζονται περισσότερο με το επίπεδο της
αναμενόμενης σεισμικής βλάβης.
Επομένως κατά το πρώτο βήμα εφαρμογής των ΤΝΔ θα πρέπει να οριστεί ο καθολικός δείκτης
βλάβης, αλλά και ποιες θα είναι (ποσοτικά και ποιοτικά) οι δομικές και οι σεισμικές παράμετροι που
θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάστρωση της εξίσωσης (1). Πέραν όμως των παραπάνω παραμέτρων,
θα πρέπει επίσης να οριστεί και μία σειρά από παραμέτρους με τις οποίες περιγράφεται ένα ΤΝΔ
όπως επίσης θα πρέπει να γίνει και η επιλογή των αλγορίθμων εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθούν.
Στην παρούσα παράγραφο θα γίνει αναφορά στις επιλογές των όλων των απαραίτητων παραμέτρων.
 Καθολικός Δείκτης βλάβης
Οι καθολικοί δείκτες βλάβης καθορίζουν το συνολικό επίπεδο σεισμικής βλάβης των κτιρίων και
μπορούν να ορισθούν με διάφορους τρόπους (Kappos 1997). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας
έγινε χρήση της Μέγιστης Σχετικής Μετακίνησης Ορόφου (ΜΣΜΟ) που αποτελεί έναν γενικώς
αξιόπιστο δείκτη βλάβης κτιρίων ο/σ (π.χ. Naeim 2011) και έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς
ερευνητές για την αποτίμηση της μη γραμμικής συμπεριφοράς των κατασκευών ο/σ (π.χ. Dimova and
Negro 2005). Η ΜΣΜΟ αντιστοιχεί στη μέγιστη σχετική μετακίνηση από τις σχετικές μετακινήσεις
των περιμετρικών πλαισίων ενός κτιρίου, και ο ορισμός της δίνεται με τη βοήθεια του Σχ. 2.
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Σχ. 2 Ορισμός της ΜΣΜΟ στην περίπτωση ενός κτιρίου ο/σ n ορόφων
Οι τιμές των ΜΣΜΟ μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορα επίπεδα βλάβης με τη βοήθεια του
παρακάτω Πίνακα 1 (Masi et al. 2011):
Πίν. 1 Σχέση μεταξύ της ΜΣΜΟ και του επιπέδου καθολικής σεισμικής βλάβης
ΜΣΜΟ (%)

<0.25

0.25-0.50

0.50-1.00

1.00-1.50

>1.50

Βαθμός βλάβης

Μηδενικός

Μικρός

Μέσος

Μεγάλος

Κατάρρευση

 Σεισμικές παράμετροι
Για την αποτίμηση της επίδρασης των σεισμικών διεγέρσεων στις κατασκευές έχουν προταθεί πολλές
παράμετροι οι οποίες προκύπτουν από την επεξεργασία των καταγραφών (επιταχυνσιογραφημάτων).
Πίν. 2 Οι σεισμικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη
Σεισμική παράμετρος

Διαδικασία υπολογισμού

Παρατηρήσεις/Σημειώσεις

Μέγιστη επιτάχυνση εδάφους: PGA

max|a(t)|

Μέγιστη ταχύτητα εδάφους: PGV

max|v(t)|

Μέγιστη μετακίνηση εδάφους: PGD

max|d(t)|

a(t), v(t) και d(t) είναι οι
χρονοϊστορίες των καταγραφών
της σεισμικής επιτάχυνσης,
ταχύτητας και μετατόπισης

Ένταση Arias: Ia

Ia =  π 2g   

t tot

0

a  t 2 dt

Ειδική πυκνότητα ενέργειας: SED
(Specific Energy Density)
Αθροιστική απόλυτη ταχύτητα: CAV
(Cumulative Absolute Velocity)
Ένταση φασματικής επιτάχυνσης: ASI
(Acceleration Spectrum Intensity)

ASI =  Sa  ξ = 0.05, T  dT

Ένταση Housner: HI

HI =  PSV  ξ = 0.05, T  dT

Ενεργός μέγιστη επιτάχυνση: EPA
(Effective Peak Acceleration)
Vmax/Amax (PGV/ PGA)
Δεσπόζουσα περίοδος διέγερσης: PP
(Predominant Period)

EPA = 1 2.5 Sa  ξ = 0.05,T 0.1

SED =

  v  t 
t tot

0

CAV = 

t tot

0

2

a  t  dt

0.5

0.1

2.5

0.1

0.5

Σημαντική διάρκεια διέγερσης: SD
(Significant Duration)

Sa: το φάσμα επιταχύνσεων
PSV: το φάσμα ψευδοταχυτήτων
ξ: ο λόγος απόσβεσης

max|v(t)|/max|a(t)|
PP = Τ maxSa  ξ = 0.05,T 

Ομοιόμορφη διάρκεια διέγερσης: UD
(Uniform Duration)
Οριοθετημένη διάρκεια διέγερσης: BD
(Bracketed Duration)

ttot: Η συνολική διάρκεια της
σεισμικής διέγερσης

dt

Ειδικός αλγόριθμος
(π.χ. SeismoSoft 2015)

UD: Ο συνολικός χρόνος κατά τον
οποίο η επιτάχυνση του εδάφους
είναι μεγαλύτερη από 5% του PGA
BD: Ο χρόνος που μεσολαβεί
μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας υπέρβασης του 5% του PGA
SD: Το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο το ολοκλήρωμα της έντασης
Arias λαμβάνει τιμές μεταξύ 5%
και 95% της μέγιστης τιμής του
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Αιτίες για την πρόταση του μεγάλου αριθμού των προτεινόμενων παραμέτρων για την περιγραφή
των σεισμικών διεγέρσεων αποτελούν αφενός η πολυπλοκότητα του φαινομένου του σεισμού και
αφετέρου η πολυπλοκότητα της απόκρισης των κατασκευών στις σεισμικές διεγέρσεις. Στον Πιν. 2
παρουσιάζονται 14 από τις σεισμικές παραμέτρους που έχουν κατά καιρούς προταθεί στη
βιβλιογραφία (βλ. π.χ. Kramer 1996) και ελήφθησαν υπόψη ως παράμετροι του προβλήματος στα
πλαίσια της παρούσας εργασίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι η δυνατότητα των
ΤΝΔ να λαμβάνουν μεγάλους αριθμούς παραμέτρων ως παραμέτρους εισόδου απαλλάσσει από την
ανάγκη να επιλεγεί μία συγκεκριμένη μόνο σεισμική παράμετρος η οποία ενδεχομένως να μην είναι
και η πλέον κατάλληλη για τη βέλτιστη δυνατή συσχέτιση του επίπεδου της σεισμικής διέγερσης με
το επίπεδο της καθολικής βλάβης των κτιρίων.
 Δομικές παράμετροι
Η απόκριση των κατασκευών ο/σ σε σεισμικές διεγέρσεις και ως εκ τούτου η αποτίμηση του
αναμενόμενου επιπέδου σεισμικής βλάβης είναι ένα πολυπαραμετρικό πρόβλημα στο οποίο
υπεισέρχεται με διαφορετικό βαθμό ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός δομικών παραμέτρων. Γι’ αυτό
άλλωστε το ερευνητικό πεδίο της απόκρισης των κτιρίων ο/σ υπό σεισμική διέγερση αποτέλεσε και
αποτελεί διαρκώς ένα πεδίο με πολλές ερευνητικές εργασίες διεθνώς αλλά και στον Ελληνικό χώρο.
Έτσι το πρόβλημα της επιλογής των κατάλληλων δομικών παραμέτρων που επηρεάζουν περισσότερο
τη συμπεριφορά ενός κτιρίου ο/σ σε σεισμική διέγερση δεν έχει μονοσήμαντη λύση. Και στο σημείο
αυτό η χρήση των ΤΝΔ δίνει μία μεγαλύτερη ευελιξία καθώς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί όποιος
αριθμός δομικών παραμέτρων είναι επιθυμητός (βλ. π.χ. Latour and Omenzetter 2009). Στα πλαίσια
της παρούσας εργασίας ως μία προσέγγιση στην επίλυση του προβλήματος ελήφθησαν υπόψη
τέσσερεις δομικές παράμετροι: (α) Το συνολικό ύψος των κτιρίων: Ηολ, (β) Η δομική εκκεντρότητα:
e0 (=απόσταση μεταξύ του γεωμετρικού κέντρου βάρους των κατόψεων και του ίχνους του
πραγματικού ή πλασματικού ελαστικού άξονα), (γ) Το ποσοστό της τέμνουσας βάσης που λαμβάνουν
τα τοιχώματα ο/σ (εφόσον υπάρχουν) κατά τη διεύθυνση του ενός κατασκευαστικού άξονα x: nΤx, και
(δ) Το ποσοστό της τέμνουσας βάσης που λαμβάνουν τα τοιχώματα ο/σ (εφόσον υπάρχουν) κατά τη
διεύθυνση του έτερου (και κάθετου ως προς τον άξονα x) κατασκευαστικού άξονα y: nΤy.
 Παράμετροι σχεδιασμού και εκπαίδευσης των ΤΝΔ
Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με την χρήση ΤΝΔ απαιτείται να καθοριστούν οι
παράμετροι με τις οποίες θα σχεδιαστούν και θα εκπαιδευτούν. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας
έγιναν για τις παραμέτρους αυτές οι παρακάτω επιλογές:
(1) Αριθμός των εισόδων των δικτύων: Ο αριθμός των εισόδων κάθε ΤΝΔ ισούται με τον αριθμό των
παραμέτρων οι οποίες υπεισέρχονται στο προς επίλυση πρόβλημα. Έτσι στην παρούσα περίπτωση
ο αριθμός των εισόδων τέθηκε ίσος με 18 δηλαδή ίσος με το άθροισμα των 4 δομικών
παραμέτρων και των 14 σεισμικών.
(2) Αριθμός των εξόδων των δικτύων: Ο αριθμός των εξόδων ενός δικτύου είναι ίσος με τον αριθμό
των παραμέτρων οι οποίες αποτελούν τα εξαγόμενα των συναρτήσεων που καλούνται να
προσεγγίσουν τα ΤΝΔ. Έτσι στην παρούσα περίπτωση ο αριθμός των εξόδων είναι ίσος με τη
μονάδα και αντιστοιχεί στον ζητούμενο καθολικό δείκτη βλάβης ΜΣΜΟ.
(3) Αριθμός των κρυφών (εσωτερικών) επιπέδων: Χρησιμοποιήθηκαν ΤΝΔ με ένα κρυφό επίπεδο. Η
επιλογή αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα δικτύων με ένα κρυφό επίπεδο
έχει τεκμηριωθεί από πολλές σχετικές ερευνητικές εργασίες (βλ. π.χ. Šipoš et al. 2013).
(4) Αριθμός των νευρώνων του κρυφού επιπέδου: Ο αριθμός των νευρώνων στο κρυφό επίπεδο των
ΤΝΔ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την βέλτιστη απόδοση των δικτύων. Ωστόσο ο βέλτιστος
αριθμός των νευρώνων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός για κάθε πρόβλημα ούτε και
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υπολογίζεται με μία απευθείας υπολογιστική διαδικασία. Έτσι η μόνη διαθέσιμη επιλογή είναι η
εκτέλεση μίας διαδικασίας δοκιμής-λάθους (trial and error). Έτσι στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας δημιουργήθηκαν δίκτυα με αριθμό νευρώνων στο εσωτερικό επίπεδο από 10 έως και 50
και επελέγη τελικώς το δίκτυο που εξάγει το μικρότερο σφάλμα όπως θα παρουσιαστεί και στην
παράγραφο 5.
(5) Συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων: Για τις συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων του
εσωτερικού επιπέδου των δικτύων έγιναν δύο εναλλακτικές επιλογές: Η μη γραμμική σιγμοειδής
συνάρτηση (logsig) και η συνάρτηση υπερβολικής εφαπτομένης tansig (Σχ. 1α). Οι συγκεκριμένες
συναρτήσεις εισάγουν μη γραμμικότητα στην συμπεριφορά των δικτύων καθιστώντας τα πιο
αποτελεσματικά. Όσον αφορά στην συνάρτηση ενεργοποίησης του νευρώνα του επιπέδου εξόδου
χρησιμοποιήθηκε η γραμμική συνάρτηση. Ο λόγος για αυτή την επιλογή συνίσταται στο γεγονός
ότι η τιμή του ΜΣΜΟ (που αποτελεί την έξοδο των δικτύων στην παρούσα διερεύνηση) μπορεί να
λάβει οποιαδήποτε πραγματική τιμή και όχι μόνον τιμές εντός των διαστημάτων [0,1] ή [-1,1].
(6) Παράμετροι αποτίμησης της απόδοσης των ΤΝΔ: Πρόκειται για τις παραμέτρους που «μετρούν» το
συνολικό σφάλμα που παράγουν τα δίκτυα. Στην παρούσα εργασία επελέγη το Μέσο
Τετραγωνικό Σφάλμα (ΜΤΣ) το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

1 N
2
   d i  oi 
N i=1

ΜΤΣ =

(2)

όπου Ν είναι ο αριθμός των διανυσμάτων που συνθέτουν το σύνολο των διανυσμάτων
εκπαίδευσης x, di είναι οι τιμές-στόχοι δηλαδή οι εκ των προτέρων υπολογισμένες τιμές της
εξόδου των δικτύων (οι τιμές του ΜΣΜΟ υπολογισμένες με τη μέθοδο της μη γραμμικής
ανάλυσης χρονοίστοριας), και οi οι αντίστοιχες έξοδοι (τιμές του ΜΣΜΟ) που παράγουν τα
δίκτυα για κάθε ένα από τα διανύσματα εκπαίδευσης.
Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε και ο συντελεστής συσχέτισης R μεταξύ των προ-υπολογισμένων
τιμών των ΜΣΜΟ και των αντίστοιχων τιμών τους που παράγουν τα ΤΝΔ:

 o  o  d  d 
 o  o   d  d 
N

R=

i=1

i

i

N

i=1

2

i

i

i

i

N

i=1

i

2

(3)

i

Όπου 𝑜̅𝑖 και 𝑑̅𝑖 είναι οι μέσοι όροι των εξαγόμενων τιμών του ΜΣΜΟ από τα δίκτυα και των
τιμών-στόχων αντίστοιχα.
(7) Αλγόριθμος εκπαίδευσης: Χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης σφάλματος LevenbergMarquardt (αλγόριθμος LM, Marquardt 1963). Πρόκειται για έναν αλγόριθμο που έχει
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε εργασίες που αφορούν σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού (βλ. π.χ.
Latour and Omenzetter 2009, Šipoš et al. 2013).
(8) Συναρτήσεις κανονικοποίησης εισόδων και εξόδων των ΤΝΔ: Για την βέλτιστη απόδοση των
εξαγόμενων προβλέψεων οι τιμές των διανυσμάτων εισόδου κανονικοποιούνται προκειμένου να
αποκτήσουν τιμές εντός συγκεκριμένων κλειστών διαστημάτων. Στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας οι τιμές των διανυσμάτων εισόδου κανονικοποιήθηκαν στο κλειστό διάστημα [-1,1].
Αντίστοιχα οι τιμές που εξάγει το δίκτυο με βάση τις κανονικοποιημένες τιμές των εισόδων
υπόκεινται σε αντίστροφο μετασχηματισμό, προκειμένου να λάβουν τις τελικές-πραγματικές τους
τιμές (βλ. Matlab 2013).
(9) Κατάτμηση του δείγματος εκπαίδευσης: Προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της
υπερπροσαρμογής (overfitting, βλ. π.χ. Hagan et al. 1996) το συνολικό δείγμα εκπαίδευσης
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κατατμήθηκε σε τρία υποσύνολα: στο υποσύνολο εκπαίδευσης, στο υποσύνολο τεκμηρίωσης και
στο υποσύνολο ελέγχου σε ποσοστά 70%/15%/15%. Η σύνθεση των τριών αυτών υποσυνόλων
έγινε με αλγόριθμο τυχαίας επιλογής δειγμάτων (Matlab 2013).
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες δημιουργίας και εκπαίδευσης των ΤΝΔ που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκαν με εφαρμογή της υπομονάδας τεχνητών
νευρωνικών δικτύων (neural network toolbox) του λογισμικού MATLAB (Matlab 2013).
4. Διαδικασία δημιουργίας της βάσης δεδομένων εκπαίδευσης
Όπως σημειώθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, η χρήση των ΤΝΔ για την επίλυση προβλημάτων
απαιτεί την εκπαίδευση τους με τη χρήση δοκιμαστικών προβλημάτων με γνωστά δεδομένα και
γνωστά αποτελέσματα. Δηλαδή απαιτεί τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με διανύσματα εισόδου
και τα αντίστοιχα διανύσματα εξόδου (διανύσματα-στόχοι). Έτσι για την εκπλήρωση των στόχων της
παρούσας εργασίας απαιτήθηκε η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τιμές των ΜΣΜΟ που
προκύπτουν για κτίρια ο/σ που υπόκεινται σε πραγματικές σεισμικές διεγέρσεις. Για το σκοπό αυτό
επελέγησαν 30 κτίρια ο/σ ορθογωνικής κάτοψης LxxLy (βλ. Πιν. 3) με διαφορετικό συνολικό ύψος Ηολ
(Ηολ=3.2nορ, όπου nορ= αριθμός των ορόφων), δομική εκκεντρότητα e0, καθώς και ποσοστό της
σεισμικής τέμνουσας βάσης που παραλαμβάνουν τα τοιχώματα τους (όταν υπάρχουν) κατά τη
διεύθυνση των δύο κάθετων μεταξύ τους κατασκευαστικών αξόνων τους (nΤx και nΤy). Τα κτίρια αυτά
αναλύθηκαν για 65 σεισμικές διεγέρσεις που λήφθηκαν από σχετικές βάσεις δεδομένων (European
Strong-Motion Database 2003, και PEER 2003) με την μέθοδο της μη γραμμικής δυναμικής ανάλυσης
χρονοϊστορίας (non-linear time history analysis) και χρήση του λογισμικού Ruaumoko (Carr 2013).
Από τις αναλύσεις αυτές και μετά από κατάλληλη μετεπεξεργασία των αποτελεσμάτων υπολογίστηκε
για κάθε περίπτωση ο καθολικός δείκτης βλάβης σε όρους ΜΣΜΟ. Έτσι δημιουργήθηκε μία βάση
δεδομένων εκπαίδευσης για ΤΝΔ με 1950(=30x65) καταγραφές.
Πίν. 3 Οι τιμές των δομικών παραμέτρων των επιλεχθέντων κτιρίων ο/σ
No. nορ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7

Lx
(m)
13.5
20.0
20.0
15.0
19.0
19.0
15.0
21.2
21.2
17.0
20.2
20.2
15.0
20.2
20.2

Ly
(m)
10.0
14.0
14.0
10.0
16.2
16.2
15.0
18.7
18.7
12.5
15.2
15.2
10.0
15.2
15.2

eo
(m)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

nΤx
(%)
0.0
0.0
0.0
73.0
77.0
57.0
41.0
46.0
43.0
43.0
41.0
38.0
77.0
68.0
51.0

nΤy
(%)
0
0.0
0.0
76.0
80.0
64.0
41.0
50.0
46.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No. nορ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7
3
5
7

Lx
(m)
13.0
17.5
17.5
13.5
16.0
16.0
13.5
16.0
16.0
14.5
14.0
14.0
13.5
16.5
16.5

Ly
(m)
9.0
10.0
10.0
9.0
14.5
14.5
9.0
14.5
14.5
9.0
16.0
16.0
10.0
16.5
16.5

eo
(m)
0.98
2.58
2.39
4.65
4.19
3.79
2.23
2.65
2.49
3.53
3.01
3.01
6.73
6.29
5.96

nΤx
(%)
0.0
0.0
0.0
52.0
43.0
37.0
47.0
38.0
35.0
64.0
0.0
0.0
64.0
65.0
59.0

nΤy
(%)
0.0
0.0
0.0
46.0
42.0
36.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69.0
65.0
58.0
72.0
67.0

Τα επιλεχθέντα κτίρια μορφώθηκαν, προσομοιώθηκαν, αναλύθηκαν και διαστασιολογήθηκαν με
βάση τις συστάσεις των EN1992-1-1 και ΕΝ1998-1. Οι αναλύσεις των κτιρίων στα πλαίσια της
διαστασιολόγησης πραγματοποιήθηκαν με εφαρμογή ελαστικής δυναμικής φασματικής ανάλυσης.
Στο ακόλουθο Σχ. 3 παρουσιάζεται συνοπτικά με τη μορφή διαγράμματος ροής η διαδικασία που
ακολουθήθηκε για να διαμορφωθεί η απαιτούμενη βάση δεδομένων εκπαίδευσης.
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Σχ. 3 Βήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης της βάσης δεδομένων εκπαίδευσης των ΤΝΔ
Η βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε αποτελείται από:
(α) 1950 διανύσματα εκπαίδευσης x: Η διάσταση αυτών των διανυσμάτων είναι (18x1) και προκύπτει
από το άθροισμα των 14 σεισμικών και των 4 δομικών παραμέτρων που ελήφθησαν υπόψη.
(β) 1950 διανύσματα-στόχους d: Πρόκειται για τιμές των ΜΣΜΟ που προέκυψαν από τις αναλύσεις.
5. Εκπαίδευση και διερεύνηση του επιπέδου πρόβλεψης των ΤΝΔ
Μετά τη δημιουργία του δείγματος εκπαίδευσης που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο
ακολούθησε η εκπαίδευση των ΤΝΔ. Όπως ήδη σημειώθηκε δημιουργήθηκαν δύο εκδοχές ΤΝΔ
τύπου perceptron με διαφορετικές συναρτήσεις ενεργοποίησης για τους νευρώνες του εσωτερικού
τους επιπέδου. Για κάθε μία από αυτές τις δύο εκδοχές έγινε ξεχωριστή διερεύνηση του βέλτιστου
αριθμού των νευρώνων του εσωτερικού επιπέδου. Έτσι δημιουργήθηκαν δίκτυα με αριθμό νευρώνων
εσωτερικού επιπέδου από 10 έως και 50 με βήμα αύξησης το 2 (δηλ. με αριθμό νευρώνων
10,12,14,…,50). Δηλαδή δημιουργήθηκαν 21 ΤΝΔ με συναρτήσεις ενεργοποίησης logsig και 21 με
συναρτήσεις ενεργοποίησης tansig, και αξιολογήθηκαν με βάση τις τιμές του ΜΤΣ που παρήγαγαν.
Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης παρουσιάζονται στο Σχ. 4.
0.080
Logsig

Tansig

0.060
0.050

0.052
0.045

ΜΤΣ

0.070

0.040

0.030
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Αριθμός νευρώνων εσωτερικού επιπέδου
Σχ. 4 Αξιολόγηση της επίδοσης των ΤΝΔ με βάση το ΜΤΣ που παράγουν
Από το Σχ. 4 προκύπτει καταρχήν το συμπέρασμα ότι το βέλτιστο ΜΤΣ που αποδίδουν τα δίκτυα
εξαρτάται από την συνάρτηση ενεργοποίησης των νευρώνων του εσωτερικού επιπέδου, αλλά οι
σχετικές διαφορές που προκύπτουν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Πιο συγκεκριμένα το βέλτιστο ΜΤΣ
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ΜΣΜΟ (%) υπολογισμένη αναλυτικά

που προκύπτει από τη χρήση της συνάρτησης logsig (που αποδίδει το μικρότερο ΜΤΣ) είναι ίσο με
0.045 ενώ η αντίστοιχη τιμή στην περίπτωση χρήσης της συνάρτησης tansig είναι ίση με 0.052
(διαφορά περίπου 15%). Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι ο βέλτιστος αριθμός νευρώνων
εσωτερικού επιπέδου είναι ίσος με 18 στην περίπτωση χρήσης της συνάρτησης logsig και 16 στην
περίπτωση χρήσης της συνάρτησης tansig. Επομένως οι υψηλοί αριθμοί νευρώνων δεν συνεπάγονται
καλύτερη απόδοση των δικτύων.
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ΜΣΜΟ (%) προβλεπόμενη από τα ΤΝΔ (β)
ΜΣΜΟ (%) προβλεπόμενη από τα ΤΝΔ (α)
Σχ. 5 Διαγράμματα συσχέτισης των αναλυτικά υπολογισμένων και προβλεπόμενων τιμών των ΜΣΜΟ
Στο Σχ. 5 παρουσιάζονται τα διαγράμματα συσχέτισης των τιμών των ΜΣΜΟ που προκύπτουν
από την διαδικασία των επιλύσεων με τις μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις και των αντίστοιχων
τιμών που προβλέπονται από τα ΤΝΔ. Τα συγκεκριμένα διαγράμματα προέκυψαν από την εφαρμογή
των δικτύων με το βέλτιστο αριθμό νευρώνων στο εσωτερικό επίπεδο, για το σύνολο των 1950
περιπτώσεων του δείγματος εκπαίδευσης. Στο Σχ. 5 παρουσιάζονται επίσης οι τιμές του συντελεστή
συσχέτισης R (εξ. 3) καθώς και οι ευθείες παλινδρόμησης με τις εξισώσεις τους. Από το
συγκεκριμένο σχήμα προκύπτει καταρχήν το ίδιο συμπέρασμα που προέκυψε από το Σχ. 4 και αφορά
στο γεγονός ότι η χρήση της συνάρτησης logsig οδηγεί σε καλύτερη επίδοση το δίκτυο από ότι η
χρήση της συνάρτησης tansig. Και στην περίπτωση του σχήματος 5 όμως, οι διαφορές μεταξύ των
αποτελεσμάτων που αποδίδουν οι δύο συναρτήσεις δεν είναι μεγάλες (R=0.975 από τη συνάρτηση
logsig και R=0.964 από τη συνάρτηση tansig). Ένα ακόμα συμπέρασμα που προκύπτει αφορά στο
γεγονός ότι η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με τις προβλέψεις των δικτύων είναι
εξαιρετικά ικανοποιητική, γεγονός που τεκμηριώνεται και από την μελέτη των εξισώσεων των
ευθειών παλινδρόμησης η κλίση των οποίων είναι πάρα πολύ κοντά στις 45 μοίρες. Αυτό σημαίνει ότι
η πλειονότητα των σημείων των διαγραμμάτων βρίσκεται πολύ κοντά στον γεωμετρικό τόπο των
σημείων για τα οποία η πρόβλεψη του δικτύου είναι ακριβώς ίση με την αναλυτικά υπολογισμένη
τιμή της ΜΣΜΟ (βέλτιστη ευθεία). Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι μία αξιοσημείωτη διαφορά που
εντοπίζεται στην συμπεριφορά των δικτύων με τις συναρτήσεις logsig και tansig έγκειται στο γεγονός
ότι στην περίπτωση χρήσης της συνάρτησης logsig το δίκτυο παρουσιάζει μία σταθερά πολύ καλή
συμπεριφορά (μικρές αποκλίσεις από την βέλτιστη ευθεία) για τιμές της ΜΣΜΟ περίπου μέχρι 2%.
Αυτή η τιμή είναι λίγο μεγαλύτερη από την τιμή της ΜΣΜΟ που υποδηλώνει βλάβες στο όριο της
κατάρρευσης σύμφωνα με τον Πιν. 1. Επομένως για το εύρος τιμών της ΜΣΜΟ που αφορά σε βλάβες
έως και το επίπεδο κατάρρευσης η συνάρτηση logsig οδηγεί σε ιδιαίτερα αξιόπιστες προβλέψεις. Για
μεγαλύτερες τιμές δεν παρατηρείται η ίδια σταθερότητα. Ωστόσο θα μπορούσε να σημειωθεί ότι για
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Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα

τιμές της ΜΣΜΟ μεγαλύτερες του 2% επειδή αυτές αφορούν κατά κανόνα σε κατάρρευση δεν είναι
τόσο σημαντικό το επίπεδο ακρίβειας της πρόβλεψης αλλά η τάξη μεγέθους της προβλεπόμενης τιμής.
Αντίστοιχα όταν χρησιμοποιείται η συνάρτηση tansig το εύρος τιμών των πλέον αξιόπιστων
προβλέψεων μειώνεται και φτάνει μέχρι το 1% περίπου. Φυσικά και στην περίπτωση αυτή καλύπτεται
με καλή προσέγγιση ένα σημαντικό διάστημα από το εύρος των τιμών που μπορεί να λάβει η ΜΣΜΟ
μέχρι την τιμή που αντιστοιχεί θεωρητικά στην κατάρρευση. Ωστόσο θα πρέπει να καταγραφεί το
γεγονός ότι το εύρος του διαστήματος της μέγιστης αξιοπιστίας των προβλέψεων είναι μικρότερο από
την περίπτωση στην οποία χρησιμοποιείται η συνάρτηση logsig.
Η δυνατότητα αξιόπιστων προβλέψεων των ΤΝΔ ελέγχεται πιο ουσιαστικά όταν ο έλεγχος
πραγματοποιείται με δείγμα δεδομένων που δεν ανήκει στο δείγμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για
την εκπαίδευση τους. Με άλλα λόγια η αξιοπιστία των ΤΝΔ πρέπει να ελέγχεται με την κατάστρωση
σεναρίων που αφορούν σε ενδεχόμενη σεισμική διέγερση που δεν ανήκει στις διεγέρσεις που
χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της βάσης δεδομένων με τα οποία εκπαιδεύτηκαν. Αυτός είναι
έλεγχος της δυνατότητας γενίκευσης των προβλέψεων των δικτύων, δηλαδή της δυνατότητας
εξαγωγής αξιόπιστων αποτελεσμάτων για κάθε πιθανή μελλοντική περίπτωση, με βάση την
υπάρχουσα εκπαίδευση. Έτσι στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, προκειμένου να ελεγχθεί το
επίπεδο των προβλέψεων των ΤΝΔ που εκπαιδεύτηκαν με τη διαδικασία που παρουσιάστηκε
προηγουμένως, καταστρώθηκε ένα σενάριο πολλαπλών εκδοχών το οποίο περιλαμβάνει το
ενδεχόμενο δράσης στα 30 κτίρια ο/σ που επελέγησαν 10 σεισμικών διεγέρσεων διαφορετικών από
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση.
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Σχ. 6 Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (α) και συντελεστής συσχέτισης R (β) των προβλέψεων του
βέλτιστου ΤΝΔ για τις 10 σεισμικές διεγέρσεις ελέγχου ξεχωριστά, και το σύνολο τους (ΣΔ)
Στο Σχ. 6 παρουσιάζονται το ΜΤΣ και ο συντελεστής συσχέτισης R των προβλέψεων που αποδίδει
το βέλτιστα εκπαιδευμένο δίκτυο για κάθε έναν από τους 10 σεισμούς ελέγχου ξεχωριστά (δηλ. για
δείγμα 30 τιμών ΜΣΜΟ) αλλά και για το σύνολο του δείγματος (ΣΔ) και των 10 σεισμών το οποίο
αποτελείται από 300(=30x10) τιμές ΜΣΜΟ. Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη του
συγκεκριμένου σχήματος είναι ότι η σεισμική διέγερση (εκφρασμένη εδώ μέσω των 14 σεισμικών
παραμέτρων που ελήφθησαν υπόψη) μπορεί να μεταβάλλει δραστικά το επίπεδο πρόβλεψης του
δικτύου, καθώς οι τιμές του ΜΤΣ των 10 δειγμάτων μεταβάλλονται από 0.005 σε 0.191 ενώ οι
αντίστοιχες τιμές του R από -0.23 έως 0.72. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα δείγματα μεγέθους
30 τιμών που χρησιμοποιήθηκαν είναι μικρά και ευαίσθητα στην κατανομή των τιμών-στόχων των
ΜΣΜΟ. Για να γίνει αυτό κατανοητό παρατίθεται το Σχ. 7.
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ΣΔ

Σχ. 7 Κατανομή των κτιρίων των δειγμάτων των 10 σεισμικών διεγέρσεων ξεχωριστά αλλά και του
συνόλου τους στις 5 κατηγορίες τιμών των ΜΣΜΟ του Πιν. 1 (κατανομή των τιμών-στόχων)
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Στο Σχ. 7 παρουσιάζεται το ποσοστό κατανομής των τιμών-στόχων των ΜΣΜΟ των κτιρίων του
δείγματος των 10 σεισμών ξεχωριστά αλλά και στο σύνολο τους, στις 5 κατηγορίες του Πιν. 1. Η
συνδυασμένη μελέτη των Σχ. 6 και 7 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σεισμικές διεγέρσεις που
περιλαμβάνουν τιμές ΜΣΜΟ με πολύ μεγάλη απόκλιση από την ομοιόμορφη κατανομή στις 5
κατηγορίες του Πιν. 1, (δηλ. οι σεισμικές διεγέρσεις Νο. 3, 5 και 6 που περιλαμβάνουν τιμές-στόχους
που ανήκουν μόνον στην κατηγορία ΜΣΜΟ<0.25%) εμφανίζουν μεν πολύ χαμηλό ΜΤΣ αλλά πολύ
άσχημο συντελεστή συσχέτισης R. Η μικρή τιμή του ΜΤΣ σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί
παραπλανητική ένδειξη καλού επιπέδου προβλέψεων, καθώς το γεγονός είναι πολύ μικρή οφείλεται
στο ότι προέρχεται από μικρές τιμές της ΜΣΜΟ. Επομένως καλύτερο κριτήριο αξιολόγησης του
επιπέδου πρόβλεψης των δικτύων αποτελεί η μελέτη του συνδυασμού των τιμών ΜΤΣ-R. Έτσι
μελετώντας τον συνδυασμό των τιμών ΜΤΣ-R των διεγέρσεων με τις καλύτερες κατανομές (κατά
σειρά οι διεγέρσεις Νο. 10, 1, 9, 4) παρατηρούμε ότι ναι μεν εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές ΜΤΣ
(ΜΤΣ(10)=0.069, ΜΤΣ(1)=0.055, ΜΤΣ(9)=0.191 και ΜΤΣ(4)=0.018) από τις αντίστοιχες των
διεγέρσεων 3, 5 και 6, αλλά αποδίδουν προβλέψεις με πολύ καλύτερο συντελεστή συσχέτισης με τις
τιμές-στόχους. Ενδεικτικά είναι και τα διαγράμματα συσχέτισης της διέγερσης με την καλύτερη
κατανομή τιμών ΜΣΜΟ (διέγερση 10) και μίας εκ των διεγέρσεων με την πλέον «φτωχή κατανομή»
(διέγερση 3) που παρουσιάζονται στο Σχ. 8.
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Σχ. 8 Διαγράμματα συσχέτισης προβλεπόμενων και υπολογισμένων τιμών των ΜΣΜΟ για το δείγμα
του σεισμού με την καλύτερη κατανομή των τιμών-στόχων (α) και την χειρότερη (β).
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Από το σχήμα αυτό τεκμηριώνεται περαιτέρω το συμπέρασμα που προέκυψε προηγουμένως καθώς
το δείγμα ελέγχου του σεισμού Νο. 10 μπορεί μεν να αποδίδει μεγαλύτερο ΜΤΣ (και μάλιστα κατά
μία τάξη μεγέθους) από τον σεισμό Νο. 3, αλλά τα σημεία του δείγματος του βρίσκονται εγγύτερα
στον γεωμετρικό τόπο των σημείων για τα οποία η προβλεπόμενη από το δίκτυο τιμή της ΜΣΜΟ
είναι ίση με την αντίστοιχη αναλυτικά υπολογισμένη.
Ένα επίσης σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από την συνδυασμένη μελέτη των Σχ. 6 και 7
αφορά στην επιρροή του μεγέθους του δείγματος ελέγχου στην αύξηση του επιπέδου ικανότητας
πρόβλεψης των ΤΝΔ. Όπως προκύπτει από τα σχήματα αυτά, όταν αποτιμηθεί από το εκπαιδευμένο
ΤΝΔ συνολικά το δείγμα που συνίσταται από τις 10 σεισμικές διεγέρσεις ελέγχου (μεγέθους
30x10=300 τιμών-στόχων) οι τιμές του ΜΤΣ και του συντελεστή συσχέτισης R είναι: ΜΤΣ=0.044 και
R=0.86. Πρόκειται για τιμές που είναι πιο αποδεκτές από τις τιμές που αποδίδει το δίκτυο για τον
σεισμό με την καλύτερη κατανομή τιμών-στόχων (Σεισμός Νο. 10). Αυτό σημαίνει ότι τα δύο
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να λαμβάνονται από τα ΤΝΔ οι βέλτιστες δυνατές
προβλέψεις είναι αφενός το μεγάλο μέγεθος του δείγματος για το οποίο πρόκειται να γίνουν
προβλέψεις του επιπέδου βλάβης αλλά και η όσο το δυνατόν πιο ομαλή κατανομή των τιμών-στόχων
του δείγματος αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί και ένας ακόμα σημαντικός
παράγοντας που επηρεάζει το επίπεδο πρόβλεψης ενός εκπαιδευμένου ΤΝΔ. Ο παράγοντας αυτός
αφορά στην κατανομή των τιμών-στόχων του δείγματος εκπαίδευσης σε σχέση με την κατανομή των
τιμών-στόχων του δείγματος για το οποίο ζητείται να γίνει πρόβλεψη του επιπέδου βλάβης. Στην
παρούσα εργασία το χρησιμοποιούμενο ΤΝΔ εκπαιδεύτηκε με δείγμα εκπαίδευσης μεγέθους 1950
τιμών-στόχων το οποίο δημιουργήθηκε με μία διαδικασία που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 4. Η
κατανομή των τιμών-στόχων του δείγματος εκπαίδευσης (ΔΕ) μαζί με την κατανομή των τιμώνστόχων του συνολικού δείγματος ελέγχου (ΣΔ) αλλά και του σεισμού Νο. 10, στις 5 κατηγορίες
βλάβης του Πιν. 1 δίνεται στο ακόλουθο Σχ. 9.

Νο. 10

ΣΔ
ΔΕ
Σχ. 9 Κατανομή των κτιρίων των δειγμάτων εκπαίδευσης, ελέγχου και σεισμού Νο. 10 στις 5
κατηγορίες τιμών των ΜΣΜΟ του Πιν. 1 (κατανομή των τιμών-στόχων)

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα η κατανομή των ΜΣΜΟ του ΔΕ στις κατηγορίες του
Πιν. 1 είναι εγγύτερη στην κατανομή του ΣΔ αν και παρουσιάζονται αρκετές διαφορές. Αυτό σημαίνει
ότι όταν είναι διαθέσιμο ένα εκπαιδευμένο ΤΝΔ με δεδομένα που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος
τιμών δείκτη βλάβης με σχετικά ομοιόμορφη κατανομή των τιμών αυτών, τότε η αποτελεσματικότητα
των προβλέψεων του συγκεκριμένου δικτύου είναι κατά κανόνα καλύτερη για ένα δείγμα ελέγχου στο
οποίο υπάρχει επίσης μία καλή κατανομή των δεικτών βλάβης. Αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως στην
περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού όπου η πιθανότητα εμφάνισης μεγάλου εύρους δεικτών βλάβης
είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στην περίπτωση ενός σεισμού μέτριας έντασης. Δεν πρέπει τέλος να
λησμονείται το γεγονός ότι η συνεχής εκπαίδευση ενός ΤΝΔ κάθε φορά που είναι διαθέσιμα δεδομένα
από έναν νέο σεισμό, το καθιστά πιο αποτελεσματικό καθώς οι νέες τιμές των συναπτικών βαρών
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μετά τη νέα εκπαίδευση με το επιπλέον δείγμα από το νέο σεισμό του προσθέτουν επιπλέον «γνώση»
για καλύτερες προβλέψεις σε μελλοντικές σεισμικές διεγέρσεις.
6. Σύνοψη - Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν αποτελέσματα μίας πιλοτικής ερευνητικής προσέγγισηςδιερεύνησης στο πρόβλημα της πρόβλεψης του επιπέδου σεισμικής βλάβης κτιρίων ο/σ με εφαρμογή
Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ). Στα πλαίσια της διερεύνησης αυτής δημιουργήθηκε μία βάση
δεδομένων εκπαίδευσης ΤΝΔ αποτελούμενη από 30 κτίρια ο/σ με διαφορετικά μορφολογικά
χαρακτηριστικά (ύψος, δομική εκκεντρότητα, αριθμός τοιχωμάτων ο/σ) σχεδιασμένα με βάση τις
συστάσεις των ισχύοντων κανονισμών. Τα συγκεκριμένα κτίρια αναλύθηκαν με χρήση μη γραμμικών
δυναμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας για 65 σεισμικές διεγέρσεις που ελήφθησαν από διεθνείς βάσεις
δεδομένων. Από τις αναλύσεις αυτές υπολογίστηκε για κάθε περίπτωση η Μέγιστη Σχετική
Μετακίνηση Ορόφου (ΜΣΜΟ) η οποία χρησιμοποιήθηκε ως καθολικός δείκτης σεισμικής βλάβης.
Έτσι δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων αποτελούμενη από 1950 καταγραφές. Κατά τη
μοντελοποίηση του προβλήματος θεωρήθηκε ότι ο δείκτης βλάβης ΜΣΜΟ είναι μία συνάρτηση 14
σεισμικών και 4 δομικών παραμέτρων. Η συνάρτηση αυτή προσεγγίστηκε με τη βοήθεια ΤΝΔ τύπου
perceptron πρόσθιας τροφοδότησης με ένα εσωτερικό (κρυφό) επίπεδο νευρώνων. Η εκπαίδευση των
δικτύων αυτών έγινε με χρήση του αλγορίθμου Levenberg-Marquardt. Διαμορφώθηκαν δύο
κατηγορίες δικτύων με βάση τις συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων του εσωτερικού επιπέδου
(μη γραμμικές σιγμοειδείς συναρτήσεις logsig και μη γραμμικές συναρτήσεις υπερβολικής
εφαπτομένης tansig) και διερευνήθηκε ποια από τις δύο οδηγεί σε βέλτιστες προβλέψεις. Επιπλέον
πραγματοποιήθηκαν για κάθε μία από τις δύο αυτές περιπτώσεις, διερευνήσεις για τον αριθμό των
νευρώνων εσωτερικού επιπέδου που προκαλεί το μικρότερο σφάλμα στην πρόβλεψη. Η δυνατότητα
αξιόπιστης πρόβλεψης των δικτύων που εκπαιδεύτηκαν με το ως άνω περιγραφέν δείγμα εκπαίδευσης
ελέγχθηκε μέσω 10 σεισμών οι οποίοι δεν ανήκουν στο σύνολο των 65 σεισμικών διεγέρσεων που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση. Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:
 Οι συναρτήσεις ενεργοποίησης επηρεάζουν το επίπεδο της πρόβλεψης των δικτύων, όμως η
διαφορά στο επίπεδο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική (το ΜΤΣ για το δείγμα εκπαίδευσης είναι
ίσο με 0.045 και 0.052 με χρήση της συνάρτησης logsig και της tansig αντίστοιχα, διαφορά 15%).
 Ο αριθμός των νευρώνων του εσωτερικού επιπέδου επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο των
προβλέψεων των δικτύων. Ο βέλτιστος αριθμός των νευρώνων που προέκυψε από την παρούσα
διερεύνηση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος (16 στην περίπτωση χρήσης της συνάρτησης tansig και 18
στην περίπτωση χρήσης της συνάρτησης logsig).
 Η συσχέτιση των τιμών των ΜΣΜΟ που προέκυψαν από τις αναλύσεις με αυτές που προβλέπουν
τα εκπαιδευμένα δίκτυα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική κυρίως για τιμές των ΜΣΜΟ μέχρι 2% για
την περίπτωση χρήσης της συνάρτησης logsig και μέχρι 1% για την περίπτωση χρήσης της
συνάρτησης tansig. Τα δύο αυτά συγκεκριμένα διαστήματα τιμών της ΜΣΜΟ περιλαμβάνουν
τιμές θεωρητικά μέχρι το επίπεδο που αντιστοιχεί σε κατάρρευση.
 Το επίπεδο πρόβλεψης ενός εκπαιδευμένου ΤΝΔ για έναν ενδεχόμενο μελλοντικό σεισμό
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του δείγματος (αριθμού κτιρίων) για το οποίο
επιχειρείται η πρόβλεψη αλλά και από την σχετική κατανομή των δεικτών βλάβης τόσο του
δείγματος εκπαίδευσης όσο και του δείγματος για το οποίο επιχειρείται η πρόβλεψη.
 Τα ΤΝΔ επιτυγχάνουν καλύτερες προβλέψεις για μεγάλα σύνολα κτιρίων και όχι για μικρές
ομάδες ή μεμονωμένα κτίρια.
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