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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε δπλαηόηεηα ρξήζεο Εμειηγκέλσλ
Παξακέηξσλ Σεηζκηθήο Έληαζεο (ΕΠΣΕ) σο παξακέηξσλ εηζόδνπ ζε Τερλεηά
Νεπξσληθά Δίθηπα (ΤΝΔ) ηύπνπ Perceptron γηα ηελ πξόβιεςε ηνπ επηπέδνπ
ζεηζκηθήο βιάβεο θηηξίσλ ν/ζ κε βάζε ηε δηαηύπσζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο
αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ γηα 3 θαη 5 θαηεγνξίεο ζεηζκηθήο βιάβεο. Αξρηθά έγηλε κία
εθηεηακέλε δηεξεύλεζε ηεο δηακόξθσζεο ΤΝΔ πνπ εμάγνπλ ηηο βέιηηζηεο
πξνβιέςεηο ηνπ επηπέδνπ ζεηζκηθήο βιάβεο θηηξίσλ ν/ζ έρνληαο σο εηζόδνπο 5 ΕΠΣΕ
θαη 4 δνκηθέο παξακέηξνπο. Σε δεύηεξν ζηάδην, νη πξνβιέςεηο απηώλ ησλ δηθηύσλ
ζπγθξίζεθαλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο δηθηύσλ ηα νπνία έρνπλ σο εηζόδνπο 14
Σπκβαηηθέο Παξακέηξνπο Σεηζκηθήο Έληαζεο (ΣΠΣΕ) θαη 4 δνκηθέο παξακέηξνπο
όκνηεο κε απηέο ησλ ΤΝΔ πνπ έρνπλ σο εηζόδνπο ΕΠΣΕ. Τν θπξηόηεξν ζπκπέξαζκα
πνπ πξνέθπςε από ηε δηεξεύλεζε είλαη όηη ε ρξήζε ησλ 5 ΕΠΣΕ ζε ζρέζε κε ηε
ρξήζε ησλ 14 ΣΠΣΕ δελ δηαθνξνπνηεί ηδηαίηεξα ην πνζνζηό ησλ νξζώλ πξνβιέςεσλ.
Επηπιένλ, απνδείρηεθε όηη ε ζεώξεζε 3 θαηεγνξηώλ βιάβεο (ζηε ινγηθή «πξάζηλν»«θίηξηλν»-«θόθθηλν») νδεγεί ζε νξζέο πξνβιέςεηο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 95%
ησλ εμεηαδόκελσλ δεηγκάησλ.
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ΕΙΑΓΩΓΗ

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ παξαηεξείηαη παγθνζκίσο κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο
ηεο αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ κε ζηόρν λα ιεθζνύλ νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο
ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε απηώλ πνπ επιήγεζαλ από ζεηζκό ή ηελ ελίζρπζή ηνπο, έηζη
ώζηε λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζύγρξνλσλ πξνδηαγξαθώλ αζθάιεηαο. Ιδηαηηέξσο
ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε δπλαηόηεηα ηαρείαο εθηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ ζεηζκηθήο βιάβεο κεγάισλ
νκάδσλ θηηξίσλ ζε πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα κεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, θαζώο είλαη
απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ βιαβώλ
απηώλ.
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Γηα ηελ ηαρεία θαη (εθ ησλ πξαγκάησλ) πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο
ζπλόισλ πθηζηακέλσλ θηηξίσλ, όπνπ ε πςειή αθξίβεηα ηνπ επηπέδνπ εθηίκεζεο πξνζθξνύεη ζε
ρξνληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο πεξηνξηζκνύο, έρνπλ πξνηαζεί εηδηθέο κεζνδνινγίεο, όπσο
κεζνδνινγίεο ηαρέσο νπηηθνύ ειέγρνπ ή ε πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε ηεο ηξσηόηεηαο π.ρ. κε ηηο
θακπύιεο ηξσηόηεηαο[1]. Μία ζρεηηθώο λέα πξνζέγγηζε ζην πξόβιεκα ηεο εθηίκεζεο ηνπ
αλακελόκελνπ επηπέδνπ βιάβεο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (ν/ζ)
απνηειεί ε εθαξκνγή κεζνδνινγηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζην πεδίν ησλ Τερλεηώλ Νεπξσληθώλ Δηθηύσλ (ΤΝΔ). Τα ΤΝΔ, ηα νπνία είλαη
ζύλζεηεο ππνινγηζηηθέο δνκέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ βηνινγηθώλ
λεπξώλσλ ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ, έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν, αξθεί λα έρεη πξνεγεζεί ε εθπαίδεπζε ζηελ αλαγλώξηζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ησλ πξνηύπσλ απηώλ (βι. π.ρ. [2]). Επηπιένλ, ηα ΤΝΔ κπνξνύλ
λα ζπζρεηίζνπλ κεγάιν αξηζκό παξακέηξσλ εηζόδνπ κε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο πνπ
παξάγνληαη σο έμνδνη (όπσο είλαη ην επίπεδν ηεο ζεηζκηθήο βιάβεο), επηηπγράλνληαο έηζη
ζεκαληηθή αθξίβεηα ζηα εμαγόκελα απνηειέζκαηα.
Η σο ηώξα ρξήζε ησλ ΤΝΔ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο βιάβεο πεξηνξίδεηαη ζηε
ζπζρέηηζή ηεο κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλήζεηο θαη απιέο παξακέηξνπο ζεηζκηθήο έληαζεο, ν
ππνινγηζκόο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ππόςε κόλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηέγεξζεο (βι. π.ρ. [3,
4]). Ωζηόζν, ε πνιππινθόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ε επηινγή ηεο
θαηάιιειεο παξακέηξνπ ζεηζκηθήο έληαζεο είλαη ηδηαηηέξσο θξίζηκε θαη θαζνξηζηηθή γηα ην
ηειηθό ζπκπέξαζκα ηεο εθηίκεζεο, νδήγεζε πνιινύο εξεπλεηέο λα πξνηείλνπλ ηε ρξήζε
παξακέηξσλ ζεηζκηθήο έληαζεο πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο εθηόο από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δηέγεξζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμεηαδόκελνπ θηηξίνπ(π.ρ. [5-9]).
Σηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή ησλ ΤΝΔ γηα ηελ πξόβιεςε ηνπ επηπέδνπ ηεο
ζεηζκηθήο βιάβεο θηηξίσλ ν/ζ ρξεζηκνπνηώληαο παξακέηξνπο ζεηζκηθήο έληαζεο πνπ
ιακβάλνπλ ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγήζεθε
κέζσ κε γξακκηθώλ δπλακηθώλ αλαιύζεσλ κία βάζε δεδνκέλσλ κε ζεηζκηθέο βιάβεο 30
ηύπσλ θηηξίσλ ν/ζ ιόγσ ηεο δξάζεο 65 ζεηζκηθώλ δηεγέξζεσλ. Δηεξεπλήζεθε ε αμηνπηζηία ησλ
ΤΝΔ ζηελ νξζή ηαμηλόκεζε ησλ επηιερζέλησλ θηηξίσλ ζε 3 ή 5 θαηεγνξίεο βιάβεο (επίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηνο σο πξόβιεκα αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ [10])νη νπνίεο βαζκνλνκήζεθαλ κε
ρξήζε ηεο Μέγηζηεο Σρεηηθήο Μεηαθίλεζεο Οξόθνπ (ΜΣΜΟ), [11]. Τα απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ ζπγθξίζεθαλ κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ αλαιύζεσλ ζηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηνύληαη Σπκβαηηθέο Παξάκεηξνη Σεηζκηθήο Έληαζεο (ΣΠΣΕ) [12], θαη νδήγεζαλ εθ
λένπ (ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγελέζηεξσλ δηεξεπλήζεσλ, π.ρ. [4]) ζην
ζπκπέξαζκα όηη ηα ΤΝΔ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αμηόπηζηα εξγαιεία επίιπζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο.
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ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΕΙΜΙΚΗ ΕΝΣΑΗ

Η ρξήζε παξακέηξσλ ζεηζκηθήο έληαζεο πνπ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θαηαζθεπήο έρεη κειεηεζεί από πνιινύο εξεπλεηέο. Οη Εμειηγκέλεο Παξάκεηξνη Σεηζκηθήο
Έληαζεο (ΕΠΣΕ) πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο έξεπλαο κπνξνύλ λα
πξνζδηνξηζηνύλ κε ηε βνήζεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηόζν ησλ ζεηζκηθώλ δηεγέξζεσλ όζν θαη
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ησλ θηηξίσλ. Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη παξάκεηξνη πνπ επηιέρηεθαλ (IntensityMeasures =
ΙΜ) θαη δίλνληαη ζύληνκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπο:
 Παξάκεηξνο πνπ πξνηάζεθε από ηνλ Kappos [5]:
IM Kappos 



T1 t

T1-t

SV (T)dT

(1)

 Παξάκεηξνο πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Cordovaetal. [6]:
 S (2T1 ) 
IMCordova et al  Sa (T1 )   a

 Sa (T1 ) 

0.5

(2)

 Παξάκεηξνο πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Bojorquez θαη Iervolino [7]:
IM Boj & Ier

 ΓΜΟ Sa (T1...2T1 )  
 Sa (T1 )  

Sa (T1 )



0.4

(3)

 Παξάκεηξνο πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Linetal. [8]:
IMLin et al  Sa (T1 )0.5  Sa (1.5T1 )0.5

(4)

 Παξάκεηξνο πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Yahyaabadi θαη Tehranizadeh [9]:
IMYah & Tehr-NC  0.8Sd2 (T1 )  0.2Sd2 (1.2T1 ) 

0.5

(5)

όπνπ Sv είλαη ε θαζκαηηθή ηαρύηεηα, Τ1 είλαη ε ζεκειηώδεο ηδηνπεξίνδνο ηεο
θαηαζθεπήο,t=0.2T1,Saθαη Sdείλαη ε θαζκαηηθή επηηάρπλζε θαη κεηαθίλεζε ηεο θαηαζθεπήο
αληηζηνίρσο θαη ΓΜΟ(Sa(T1)..Sa(2T1)) είλαη ν Γεσκεηξηθόο Μέζνο Όξνο ηεο θαζκαηηθήο
επηηάρπλζεο γηα ηδηνπεξηόδνπο κεηαμύ Τ1 θαη 2Τ1.
Οη παξαπάλσ ζεηζκηθέο παξάκεηξνη ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε κία από ηηο δύν νξηδόληηεο
ζπληζηώζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαγξαθώλ πνπ επηιέρηεθαλ. Σηε ζπλέρεηα, νη ηηκέο ησλ δύν
ζπληζησζώλ ζπλδπάζηεθαλ ζε κία κόλν ηηκή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Γεσκεηξηθό Μέζν Όξν
(ΓΜΟ) ησλ ηηκώλ ησλ δύν νξηδόληησλ ζπληζησζώλ [13]:
IM  1   2

(6)

όπνπ IM1andIM2 είλαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ζεηζκηθήο έληαζεο ησλ 2 νξηδόληησλ
ζπληζησζώλ ηεο δηέγεξζεο.
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ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΜΕ ΦΡΗΗ ΣΝΔ

Γηα ηε δηαηύπσζε θαη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε όξνπο ζπκβαηνύο κε ηελ ιεηηνπξγία
ησλ ΤΝΔ εθαξκόζηεθε κία δηαδηθαζία ε νπνία απνηειείηαη από ηα βήκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην Σρ. 1. Η δηαδηθαζία απηή έρεη εθαξκνζηεί επηηπρώο ζε πξνγελέζηεξεο
εξγαζίεο (βι. π.ρ. [4]) θαη πξνζαξκόζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο κόλνλ όζνλ αθνξά
ζηελ επηινγή ησλ ζεηζκηθώλ παξακέηξσλ γηα ηηο νπνίεο έγηλε εθαξκνγή ησλ ζρέζεσλ (1)-(5).
Επνκέλσο, σο είζνδνη ησλ δηθηύσλ επειέγεζαλ αθελόο νη 5 ΕΠΣΕ ησλ ζρέζεσλ (1)-(5) θαη
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αθεηέξνπ νη αθόινπζεο 4 δνκηθέο παξάκεηξνη: ην ύςνο ησλ θηηξίσλ Hνι, ε δνκηθή
εθθεληξόηεηα e0(=απόζηαζε κεηαμύ ηνπ γεσκεηξηθνύ θέληξνπ βάξνπο ησλ θαηόςεσλ θαη ηνπ
ίρλνπο ηνπ πξαγκαηηθνύ ή πιαζκαηηθνύ ειαζηηθνύ άμνλα) θαη ην πνζνζηό ηεο ζεηζκηθήο
ηέκλνπζαο βάζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα ηνηρώκαηα ν/ζ (εθόζνλ ππάξρνπλ) θαηά ηε δηεύζπλζε ησλ
δύν θάζεησλ κεηαμύ ηνπο θαηαζθεπαζηηθώλ αμόλσλ x θαη y: n Τx, nΤy. Έηζη, ηα δηαλύζκαηα
εηζόδνπ ησλ ΤΝΔ ζηελ παξνύζα εξγαζία έρνπλ δηαζηάζεηο 9x1.

Σρήκα 1: Δηαδηθαζία δηαηύπσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο εθηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ ζεηζκηθήο βιάβεο θηηξίσλ ν/ζ σο
πξόβιεκα Αλαγλώξηζεο Πξνηύπσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ κε ρξήζε ΤΝΔ

Η έμνδνο ησλ ΤΝΔ είλαη έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν δηάλπζκαπνπ θαζνξίδεη ην επίπεδν
βιάβεο ησλ θηηξίσλ. Γηα λα νξηζηεί ην δηάλπζκα απηό πξέπεη αξρηθά λα επηιεγεί ν δείθηεο
βιάβεο αιιά θαη ε πεξηγξαθή ηεο βιάβεο αλάινγα κε ην εύξνο ηηκώλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη
απηόο. Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο επειέγε ν δείθηεο «Μέγηζηε Σρεηηθή Μεηαθίλεζε
Οξόθνπ» (ΜΣΜΟ) πνπ απνηειεί έλαλ από ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνπο δείθηεο βιάβεο
θηηξίσλ ν/ζ.Γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ηηκώλ ηνπ δείθηε ΜΣΜΟ κε ζηάζκεο βιάβεο ζεσξήζεθε
όηη ηα θηίξηα ν/ζ θαηαηάζζνληαη ζηα 3 ή ηα 5 επίπεδα βιάβεο ηνπ Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1: Σρέζε κεηαμύ ΜΣΜΟ θαη επηπέδνπ ζεηζκηθήο βιάβεο – 5 ή 3 θαηεγνξίεο

ΜΣΜΟ (%)
Επίπεδο βλάβης

<0.25
0.25-0.50
Μεδεληθό Μηθξό
Μηθξό

0.50-1.00
Μέζν
Μέζν

1.00-1.50
Μεγάιν

>1.50
Καηάξξεπζε

Μεγάιν
(Μεδεληθέο ή εύθνια
(Σεκαληηθέο άιια
(Με
επηζθεπάζηκεο
βιάβεο)
επηζθεπάζηκεο βιάβεο) επηζθεπάζηκεο βιάβεο)

Έρνληαο νξίζεη ηηο θαηεγνξίεο βιάβεο πνπ νξηνζεηνύληαη από ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηνπ δείθηε
ΜΣΜΟ ζα πξέπεη λα γίλεη ε αληηζηνίρηζε ησλ θαηεγνξηώλ απηώλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο κνξθέο
ησλ δηαλπζκάησλ εμόδνπ ησλ ΤΝΔ. Ο ηξόπνο ηεο αληηζηνίρηζεο απηήο παξνπζηάδεηαη ζην Σρ.2.
Σύκθσλα κε ην ζρήκα απηό, νη δηαζηάζεηο ησλ δηαλπζκάησλ εμόδνπ είλαη ίζεο κε ηνλ αξηζκό
ησλ επηπέδσλ βιάβεο, ελώ ηα ζηνηρεία ηνπο ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 1 όηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε
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ΜΣΜΟ βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ησλ ηηκώλ ησλ επηπέδσλ βιάβεο ηα νπνία
αληηπξνζσπεύνπλ. Δηαθνξεηηθά ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 0.

Σρήκα 2: Δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ησλ δηαλπζκάησλ εμόδνπ ο κε ηα πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα βιάβεο γηα ηελ
πεξίπησζε: (α) 5 επηπέδσλ βιάβεο, (β) 3 επηπέδσλ βιάβεο

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δείγκαηνο εθπαίδεπζεο επειέγεζαλ 30 θηίξηα ν/ζ κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο
ησλ ηεζζάξσλ επηιερζέλησλ δνκηθώλ παξακέηξσλ (Ηνι, e0, nΤx θαη nΤy). Τα θηίξηα απηά
αλαιύζεθαλ γηα 65 ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο (πνπ επειέγεζαλ από δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ) κε
ηελ κέζνδν ηεο κε γξακκηθήο δπλακηθήο αλάιπζεο ρξνλντζηνξίαο. Από ηηο αλαιύζεηο απηέο θαη
κεηά από θαηάιιειε κεηεπεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ππνινγίζηεθε γηα θάζε πεξίπησζε ν
θαζνιηθόο δείθηεο βιάβεο ζε όξνπο ΜΣΜΟ αιιά θαη ηα αληίζηνηρα δηαλύζκαηα εμόδνπ (Σρ.
2). Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα δείγκα εθπαίδεπζεο κε 1950(=30x65) δείγκαηα. Τα επηιερζέληα
θηίξηα αλαιύζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ επξσθσδίθσλ. Οη αλαιύζεηο
γηα ην ζρεδηαζκό ησλ θηηξίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε εθαξκνγή ειαζηηθήο δπλακηθήο
θαζκαηηθήο αλάιπζεο.
Τν ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζύκθσλα κε ην Σρ. 1 είλαη ε
παξακεηξηθή δηεξεύλεζε γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα ΤΝΔ έηζη ώζηε
απηά λα έρνπλ ηελ βέιηηζηε ηθαλόηεηα πξόβιεςεο ηνπ επηπέδνπ ζεηζκηθήο βιάβεο γηα
πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί. Γηα ην ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθε κία
εθηεηακέλε παξακεηξηθή δηεξεύλεζε από ηελ νπνία πξνέθπςαλ (α) ν αξηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ
επηπέδσλ (ΕΕ) (ειέγρζεθαλ δίθηπα κε 1 ή 2 ΕΕ), (β) ν αξηζκόο ησλ λεπξώλσλ ζηα ΕΕ
(ειέγρζεθαλ δίθηπα κε αξηζκό λεπξώλσλ από 10 έσο θαη 60 αλά ΕΕ) θαη (γ) νη ζπλαξηήζεηο
ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξώλσλ ζηα ΕΕ θαζώο θαη ζην επίπεδν εμόδνπ (ειέγρζεθαλ νη
ζπλαξηήζεηο logsig θαη tansig, Σρ. 4). Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ ΤΝΔ
ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Οξζώλ Ταμηλνκήζεσλ (ΟΤ) ν νπνίνο είλαη ίζνο κε ην πνζνζηό ησλ
νξζώλ πξνβιέςεσλ/ηαμηλνκήζεσλ πνπ επηηπγράλεη έλα δίθηπν ζην ζύλνιν ησλ ηαμηλνκήζεσλ
πνπ πξαγκαηνπνηεί. Ο δείθηεο απηόο νξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακόξθσζεο ηνπ πίλαθα
αλάιπζεο ησλ ηαμηλνκήζεσλ (Confusion Matrix (CM), [4, 10]). Η γεληθή κνξθή ελόο ηέηνηνπ
πίλαθα δίλεηαη ζην Σρ.3.
Ο εληνπηζκόο ηεο βέιηηζηεο δηακόξθσζεο ησλ ΤΝΔ έγηλε κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε ΟΤ, ελώ
αθνινύζσο γηα ηα βέιηηζηα δίθηπα έγηλε έιεγρνο ηεο δπλαηόηεηαο ηνπο λα θάλνπλ νξζέο
πξνβιέςεηο ζε πεξηπηώζεηο δηαλπζκάησλ εηζόδνπ νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζην δείγκα κε ην
νπνίν εθπαηδεύηεθαλ (δπλαηόηεηα «γελίθεπζεο» ησλ δηθηύσλ). Γηα ηνλ έιεγρν γελίθεπζεο
έγηλε ρξήζε ησλ CM. Σεκεηώλεηαη εδώ όηη ηα εμαγόκελα απνηειέζκαηα αθνξνύλ ζηηο
ηαμηλνκήζεηο πνπ έγηλαλ από ηα δίθηπα γηα δηαλύζκαηα εηζόδνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζην δείγκα κε
ην νπνίν έγηλε ε εθπαίδεπζε ηνπο.
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Σρήκα 3: Γεληθή κνξθή ελόο CM γηα έλα πξόβιεκα ηξηώλ θαηεγνξηώλ ηαμηλόκεζεο

Γηα λα γίλεη απηό θαηαλνεηό ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ην ζπλνιηθό δείγκα εθπαίδεπζεο
ρσξίζηεθε ζε ηξία ηκήκαηα. Με ην πξώην ηκήκα (70% ησλ δεηγκάησλ, 1364 δηαλύζκαηα) έγηλε
ε θπξίσο εθπαίδεπζε δει. ε δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ ησλ ζπλαπηηθώλ βαξώλ ησλ λεπξώλσλ
[14]. Με ην δεύηεξν ηκήκα (15% ησλ δεηγκάησλ, 293 δηαλύζκαηα) έγηλε ν έιεγρνο ηνπ
πνζνζηνύ νξζώλ πξνβιέςεσλ ησλ δηθηύσλ ζε άγλσζηεο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ
εθπαηδεύηεθαλ (ηθαλόηεηα γελίθεπζεο ησλ δηθηύσλ). Τν ηκήκα απηό νλνκάδεηαη δείγκα
ειέγρνπ, απνηειεί πην αμηόπηζην θξηηήξην ηεο επίδνζεο ησλ δηθηύσλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ. Τέινο ην ηξίην ηκήκα ηνπ δείγκαηνο
(15% ησλ δηαλπζκάησλ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν απνθπγήο ηεο ππεξπξνζαξκνγήο
(overfitting) ησλ δηθηύσλ δει. ηνπ θαηλνκέλνπ λα εμάγνληαη πνιύ θαιά απνηειέζκαηα γηα ηα
δείγκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα άζρεκα απνηειέζκαηα γηα δείγκαηα άγλσζηα ζηα δίθηπα.
Σηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξακεηξηθήο δηεξεύλεζεο γηα ηελ
βέιηηζηε δηακόξθσζε ησλ δηθηύσλ ηα νπνία ηειηθώο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ
επηπέδνπ βιάβεο ησλ επηιεγκέλσλ θηηξίσλ. Όπσο πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πίλαθα, από ηα ζπλνιηθά 204 ΤΝΔ κε 1 ΕΕ λεπξώλσλ θαη ηα 20808 ΤΝΔ κε δύν ΕΕ πνπ
δηακνξθώζεθαλ θαη εθπαηδεύηεθαλ γηα θάζε κία από ηηο δύν θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ επηπέδσλ
βιάβεο (3 ή 5) επειέγεζαλ ηειηθώο ηα 4 βέιηηζηα κε θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνύ
ησλ νξζώλ ηαμηλνκήζεσλ (δείθηεο ΟΤ).
Πίλαθαο 2: Παξάκεηξνη δηακόξθσζεο ησλ ΤΝΔ πνπ απνδίδνπλ ηηο βέιηηζηεο πξνβιέςεηο

Αριθμός καηηγοριών
Σσναρηήζεις
Αλγόριθμος
Αριθμός ΕΕ Αριθμός νεσρώνφν/ΕΕ
βλάβης
ενεργοποίηζης
εκπαίδεσζης
1
30
tansig/tansig
SCG
5
2
20/18
logsig/tansig/tansig
SCG
1
32
tansig/tansig
RP
3
2
46/50
logsig/logsig/tansig
SCG

Από ηελ κειέηε ηνπ Πίλαθα 2 πξνθύπηεη κία ζεηξά ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπνξνύλ λα
ιεθζνύλ ππόςε ζε κειινληηθέο αληίζηνηρεο εθπαηδεύζεηο κε δηαθνξεηηθά ή/θαη πην εθηεηακέλα
δείγκαηα εθπαίδεπζεο. Τν πιένλ ζεκαληηθό εμ απηώλ είλαη όηη ε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη πην
πνιύ ηελ απόδνζε ησλ δηθηύσλ είλαη ε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξώλσλ ηνπ επηπέδνπ
εμόδνπ (ζπλαξηήζεηο fo(u)ζην Σρ. 4), θαζώο όπσο πξνέθπςε από ηελ παξακεηξηθή δηεξεύλεζε
ε ζπλάξηεζε ππεξβνιηθήο εθαπηνκέλεο (tansig) νδεγεί πάληα ζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα.
Επίζεο ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα είλαη ην όηη ν βέιηηζηνο αιγόξηζκνο εθπαίδεπζεο δελ είλαη
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πάληα ν ίδηνο, αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 5 επηπέδσλ βιάβεο είλαη πάληα ν SCG. Έηζη
πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη πάληα κία δηεξεύλεζε ηνπ βέιηηζηνπ αιγνξίζκνπ
εθπαίδεπζεο ζε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο. Τέινο, θαη ν αξηζκόο ησλ λεπξώλσλ ζηα
επίπεδα ησλ δηθηύσλ κπνξεί λα πξνθύςεη κόλν από παξακεηξηθέο δηεξεπλήζεηο θαζώο
ζύκθσλα θαη κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη απεπζείαο κέζνδνο (directmethod)
νξηζκνύ ηνπ.Η γεληθή κνξθή ησλ βέιηηζησλ ΤΝΔ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ
Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 4.

Σρήκα 4:Δηακόξθσζε ησλ βέιηηζησλ ΤΝΔ

4

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΕΚΣΙΜΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΙΜΙΚΗ
ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΣΑ ΒΕΛΣΙΣΑ ΣΝΔ

Σηελ παξνύζα παξάγξαθν δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο ησλ επηδόζεσλ ησλ ΤΝΔ
πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξακεηξηθή δηεξεύλεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξάγξαθν 3
(Πίλαθαο 2). Τα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα
πνπ πξνέθπςαλ από πξνβιέςεηο ΤΝΔ ζηα νπνία σο ζεηζκηθέο παξάκεηξνη εηζόδνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ΣΠΣΕ (βι. [4, 15]).
Έηζη ζην Σρ. 5 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ πξνβιέςεσλ (ηηκέο ηνπ δείθηε ΟΤ, Σρ.
3) πνπ εμάγνπλ ηα βέιηηζηα δηακνξθσκέλα δίθηπα ηνπ Πίλαθα 2 ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα
πνζνζηά νξζώλ πξνβιέςεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε δηθηύσλ ηα νπνία πξνέθπςαλ από
αληίζηνηρεο παξακεηξηθέο δηεξεπλήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο αλαθνξέο [4]θαη [15]. Θα
πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο γίλεηαη ρξήζε 14 ΣΠΣΕ (βι. [12]) θαη 4
δνκηθώλ (ηα δηαλύζκαηα εηζόδνπ απηώλ ησλ δηθηύσλ έρνπλ δηαζηάζεηο 18x1). Οη 4 δνκηθέο
παξάκεηξνη είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, γεγνλόο πνπ
δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ
επηθέξεη ζην επίπεδν ησλ πξνβιέςεσλ ησλ δηθηύσλ ε ρξήζε ΣΠΣΕ ή ΕΠΣΕ.
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Σρήκα 5:Πνζνζηά νξζώλ πξνβιέςεσλ (ΟΤ) ησλ ΤΝΔ κε εηζόδνπο εμειηγκέλεο (ΕΠΣΕ) θαη ζπκβαηηθέο ζεηζκηθέο
παξακέηξνπο (ΣΠΣΕ) γηα ηελ πεξίπησζε (α) ηεο ζεώξεζεο 3 επηπέδσλ βιάβεο θαη (β) 5 επηπέδσλ βιάβεο.

Τα βαζηθόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ην Σρ. 5 είλαη:
 Η ρξήζε ησλ ΕΠΣΕ δελ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ην επίπεδν ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ
ησλ δηθηύσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ εμάγνληαη κε ηε ρξήζε ΣΠΣΕ. Έηζη, ζε θακία
από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Σρ. 5 νη δηαθνξέο δελ μεπεξλνύλ ην 1%.
 Η πξνζζήθε ηνπ δεύηεξνπ ΕΕ ζηα δίθηπα απμάλεη ζε θάζε πεξίπησζε ην επίπεδν ησλ νξζώλ
πξνβιέςεσλ. Η αύμεζε απηή είλαη ειαθξώο κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ 5 επηπέδσλ
βιάβεο. Ωζηόζν, ε αύμεζε πνπ επηηπγράλεηαη από ηελ πξνζζήθε ηνπ δεύηεξνπ ΕΕ
λεπξώλσλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλάινγε ηεο αύμεζεο ηνπ ππνινγηζηηθνύ θόζηνπο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ παξακεηξηθή δηεξεύλεζε ηνπ βέιηηζηνπ δηθηύνπ ζηηο πεξηπηώζεηο
δηθηύσλ κε 1 ή 2ΕΕ.
 Η πην αδξνκεξήο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βιαβώλ (3 έλαληη ησλ 5 επηπέδσλ ζεηζκηθήο
βιάβεο) νδεγεί γεληθά ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό νξζώλ πξνβιέςεσλ (άλσ ηνπ 90%),
γεγνλόο πνιύ ζεκαληηθό αλ ιεθζεί ππόςε ην γεγνλόο όηη ηα ΤΝΔ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα κία πξώηε θαη ζε ζρεδόλ πξαγκαηηθό ρξόλν εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ
ζεηζκηθήο βιάβεο κεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό.
 Γεληθώο νη πξνβιέςεηο ησλ δηθηύσλ αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 5 επηπέδσλ βιάβεο (είηε
κε ΣΠΣΕ είηε κε ΕΠΣΕ) είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθέο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη δίθηπα κε 2 ΕΕ
(ζε θάζε πεξίπησζε ΟΤ>85%).
Πέξαλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηελ ζύγθξηζε ηνπ απόιπηνπ
πνζνζηνύ νξζώλ πξνβιέςεσλ ησλ δηθηύσλ κέζσ ηνπ δείθηε ΟΤ (Σρ. 3), κηα πην ιεπηνκεξήο
απνηίκεζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ΤΝΔ κπνξεί λα πξνθύςεη κόλνλ από ηελ κειέηε ησλ πιήξσλ
πηλάθσλ αλάιπζεο ησλ ηαμηλνκήζεσλ (CM). Έηζη, ζην Σρ. 6 παξνπζηάδνληαη ηα CM γηα όιεο
ηηο εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ Σρ. 5.
Από ην Σρ. 6 πξνθύπηνπλ ηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα:
 Η ζεώξεζε ησλ ΕΠΣΕ δελ κεηαβάιεη ξηδηθά ην επίπεδν αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ
ΤΝΔ ζε ζρέζε κε ηε ζεώξεζε ησλ ΣΠΣΕ. Επνκέλσο, ηα επόκελα ζπκπεξάζκαηα αθνξνύλ
θαη ηηο δύν απηέο ζεσξήζεηο.
 Η βειηίσζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ΤΝΔ κε ηελ πξνζζήθε δεύηεξνπ ΕΕ δελ ζπλίζηαηαη
κόλνλ ζηελ αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ νξζώλ πξνβιέςεσλ αιιά θαη ζηελ αύμεζε
ηνπ πνζνζηνύ ησλ νξζώλ πξνβιέςεσλ αλά επίπεδν βιάβεο (αύμεζε ηηκώλ ησλ δεηθηώλ R
θαη P).
 Η ζεώξεζε 3 έλαληη επηπέδσλ 5 επηπέδσλ βιάβεο νδεγεί ζε πην κεγάια πνζνζηά νξζώλ
πξνβιέςεσλ ηόζν ζπλνιηθά όζν θαη αλά θαηεγνξία βιάβεο. Έηζη, ν ζπλδπαζκόο ΤΝΔ κε 2
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ΕΕ θαη ε ζεώξεζε 3 επηπέδσλ βιάβεο νδεγεί ζε επηηπρή πξόβιεςε ηνπ επηπέδνπ βιάβεο ζε
πνζνζηά πεξίπνπ 95%.
 Ο αξηζκόο ησλ ηαμηλνκήζεσλ πνπ θάλνπλ ηα ΤΝΔ ζε επίπεδα ζεηζκηθήο βιάβεο πνπ δελ
είλαη γεηηνληθά ηνπ νξζνύ (π.ρ. θαηάηαμε ζην επίπεδν 3 ελώ ην νξζό είλαη ην επίπεδν 1)
είλαη γεληθώο ειάρηζηνο (βι. γθξίδα θειηά κε θόθθηλα γξάκκαηα). Γίλεηαη κάιηζηα
ακειεηένο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ΤΝΔ κε δύν θξπθά επίπεδα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε εηθόλα
ησλ βιαβώλ πνπ απνδίδνπλ ηα δίθηπα δελ πεξηέρεη ζηξεβιώζεηο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ
ζε εληειώο ιάζνο ζπκπεξάζκαηα, αλ θαη απνδίδεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κεηά από έλαλ
ζεηζκό.
Τρεις καηηγορίες ζειζμικής βλάβης

Πένηε καηηγορίες ζειζμικής βλάβης

Σρήκα 6: ΜεηξώαCM γηα όιεο ηηο εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο κε 3 θαη 5 θαηεγνξίεο ζεηζκηθήο βιάβεο
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε δπλαηόηεηα ρξήζεο Εμειηγκέλσλ Παξακέηξσλ
Σεηζκηθήο Έληαζεο (ΕΠΣΕ) σο παξακέηξσλ εηζόδνπ ζε Τερλεηά Νεπξσληθά Δίθηπα (ΤΝΔ)
ηύπνπ Perceptron γηα ηελ πξόβιεςε ηνπ επηπέδνπ ζεηζκηθήο βιάβεο θηηξίσλ ν/ζ κε βάζε ηε
δηαηύπσζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ γηα 3 θαη 5 θαηεγνξίεο ζεηζκηθήο
βιάβεο. Γηα ην ζθνπό απηό έγηλε κία εθηεηακέλε δηεξεύλεζε ηεο δηακόξθσζεο ΤΝΔ πνπ
9

εμάγνπλ ηηο βέιηηζηεο πξνβιέςεηο ηνπ επηπέδνπ ζεηζκηθήο βιάβεο θηηξίσλ ν/ζ έρνληαο σο
εηζόδνπο 5 ΕΠΣΕ θαη 4 δνκηθέο παξακέηξνπο. Οη πξνβιέςεηο απηώλ ησλ δηθηύσλ ζπγθξίζεθαλ
κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο δηθηύσλ ηα νπνία έρνπλ σο εηζόδνπο 14 ζπκβαηηθέο
παξακέηξνπο ζεηζκηθήο έληαζεο (ΣΠΣΕ) θαη 4 δνκηθέο παξακέηξνπο όκνηεο κε απηέο ησλ ΤΝΔ
πνπ έρνπλ σο εηζόδνπο ΕΠΣΕ. Τν θπξηόηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε από ηε δηεξεύλεζε
είλαη όηη ε ρξήζε ησλ 5 ΕΠΣΕ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ 14 ΣΠΣΕ δελ δηαθνξνπνηεί ηδηαίηεξα
ην επίπεδν ησλ νξζώλ πξνβιέςεσλ ησλ ΤΝΔ. Επνκέλσο, ηα ζπκπεξάζκαηα από ηε δηεξεύλεζε
ησλ ππόινηπσλ δύν βαζηθώλ δηεξεπλώκελσλ παξακέηξσλ, όπσο ν βέιηηζηνο αξηζκόο ησλ
εζσηεξηθώλ επηπέδσλ λεπξώλσλ θαη ν αξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ ζεηζκηθήο βιάβεο, είλαη θνηλά
θαη γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο. Έηζη, όπσο πξνέθπςε από ηηο αλαιύζεηο, ε πξνζζήθε δεύηεξνπ
εζσηεξηθνύ επηπέδνπ λεπξώλσλ δελ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ην επίπεδν ησλ νξζώλ
πξνβιέςεσλ ησλ δηθηύσλ, ελώ ε ζεώξεζε 3 θαηεγνξηώλ βιάβεο (ζηε ινγηθή «πξάζηλν»«θίηξηλν»-«θόθθηλν») νδεγεί ζε νξζέο πξνβιέςεηο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 95% ησλ
εμεηαδόκελσλ δεηγκάησλ. Τέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην ζπκπέξαζκα όηη ε ρξήζε
ΕΠΣΕ δελ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΣΕ είλαη
ζεκαληηθό θαζώο ηεθκεξηώλεη θαη από δηαθνξεηηθή «νδό» ην ζπκπέξαζκα πξνγελέζηεξσλ
εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ην νπνίν ηα ΤΝΔ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αμηόπηζηε θαη ζε
ζρεδόλ πξαγκαηηθό ρξόλν εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ζεηζκηθήο βιάβεο θηηξίσλ ν/ζ κεηά από έλαλ
ηζρπξό ζεηζκό.
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