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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σα δαζνβηνκεηξηθά δεδνκέλα θαη θπξίσο ηα δεδνκέλα μπιψδε φγθνπ ησλ δαζηθψλ πφξσλ, 

παξέρνπλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

θαη εληνπίδνληαη ζην Γεκνηηθφ Γάζνο Νάνπζαο, απνηεινχληαη απφ κεηξήζεηο 250 θνξκψλ 

δέληξσλ ηα νπνία επηιέρζεθαλ κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία. Ζ εθηίκεζε ηνπ φγθνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ φγθνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

απιήο θαη πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

εθηίκεζε φγθνπ κε λεπξσληθά δίθηπα, ηα νπνία σο ζχγρξνλα ππνινγηζηηθά εξγαιεία, 

απνδίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζε παξφκνηεο δαζηθέο εθαξκνγέο. ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη 

κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε ζηεζηαία δηάκεηξν θαη ην νιηθφ χςνο πξνζαξκφδνληαη 

ζπλνιηθά 23 κνληέια εμηζψζεσλ. Αληίζηνηρα εθπαηδεχηεθαλ λεπξσληθά δίθηπα δηαθφξσλ 

αξρηηεθηνληθψλ (επίπεδα, αξηζκφο λεπξψλσλ αλά επίπεδν) κε δηαθνξεηηθνχο αιγνξίζκνπο 

νπηζζνδηάδνζεο ηνπ ιάζνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη απφ ηα 23 κνληέια κφλν ηα 

κεηαζρεκαηηζκέλα ή ζηαζκηζκέλα κνληέια δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθά ή θαιά απνηειέζκαηα ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ φγθνπ. Σα λεπξσληθά δίθηπα απφ ηελ άιιε, εηδηθά φηαλ εθπαηδεχηεθαλ κε 

βαζηέο αξρηηεθηνληθέο, εκθάληζαλ γεληθά κηθξφηεξε απφθιηζε θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ φγθνπ 

ησλ δέληξσλ. πκπεξαζκαηηθά, ηα λεπξσληθά δίθηπα μεπεξλνχλ γεληθά ηελ απφδνζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ εμηζψζεσλ-κνληέισλ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ μπιψδε φγθνπ ησλ δέληξσλ ηεο 

πεξηνρήο. 
 
Λέμεηο θιεηδηά: Μνληέια παιηλδξφκεζεο, Νεπξσληθά δίθηπα, Γεκνηηθφ Γάζνο Νάνπζαο. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο θνξκφο είλαη έλα δπλακηθφ ηκήκα ηνπ δέλδξνπ πνπ επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή 

αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή αμία θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπ δέλδξνπ σο κέινο κηαο 

δαζηθήο ζπζηάδαο. Ο φγθνο ηνπ θνξκνχ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή 

αμία ηνπ δέλδξνπ θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηνπ δάζνπο. Δμηζψζεηο κε δηάθνξεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έρνπλ εμεηαζηεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Πεξηζζφηεξν 

ζπλεζηζκέλεο θαη πξαθηηθέο είλαη εμηζψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηε ζηεζηαία δηάκεηξν, ην νιηθφ χςνο ή ζπλδπαζκνχο ηνπο θαη 

πξνθχπηνπλ κε εθαξκνγή απιή θαη πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζε έλα 

ζχλνιν δαζνβηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κνληέια πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

φγθνπ θνξκνχ θαη ην πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη δελ εμεηάδνπλ ππνζέζεηο γηα ηα 

δεδνκέλα ή γηα ηα ππφινηπα ηεο κεζφδνπ. Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ εμεηάζεη ηελ 

εθαξκνγή λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζηελ Γαζνπνλία (Diamantopoulou M., 2005, Maier, 

H.R. & Dandy G.C. 2000, M.P. Tiruveedhula, J. F. et.al., 2010)  

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη κνληέια εθηίκεζεο ηνπ φγθνπ κε ηε κέζνδν ηεο 

απιήο θαη πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Απφ ηα κνληέια απηά φκσο ηα 

πεξηζζφηεξα απνξξίπηνληαη είηε γηα ην πςειφ ζθάικα εθηίκεζεο είηε επεηδή ηα 

ππφινηπα ησλ εμηζψζεσλ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο ππνζέζεηο ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάδνπκε εάλ ε εθαξκνγή λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη 

ησλ κνληέισλ πνπ παξάγνληαη απφ απηή δίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα αθνχ δε 

ρξεηάδεηαη λα ηθαλνπνηνχλ επηπξφζζεηεο ππνζέζεηο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παιηλδξφκεζεο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα βξεζεί εάλ ε θαιχηεξε εμίζσζε εθηίκεζεο φγθνπ 

πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή απιήο ή πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ή 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ. 

 

2. ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία πξνέξρνληαη απφ κεηξήζεηο 

ζε θνξκνχο 250 δέλδξσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γάζνπο Νάνπζαο (Δηθφλα 1). ε θάζε 

δέλδξν κεηξήζεθαλ νη δηάκεηξνη ζην 1,3 κέηξα απφ ην έδαθνο θαη αλά δχν κέηξα 

δει. 3,3, 5,3, 7,3 θ.ν.θ.. Δπίζεο κεηξήζεθαλ νη δηάκεηξνη ζηα ζρεηηθά χςε δει. ζην 

0,1, 0,3, 0,5, 0,7, θαη 0,9 ηνπ νιηθνχ χςνπο. Σν νιηθφ χςνο (h) θάζε 

δέλδξνπ κεηξήζεθε κε θαηνπηξηθφ ξειαζθφπην (Philip M., 1994). Λακβάλνληαο 

ππφςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη ηκεκαηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ 

θάζε δέλδξνπ κε k αξηζκφ θνξκνηεκαρίσλ απφ ηνλ ηχπν: 

0
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i c
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                                                            (1) 
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Σν 0v  αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν απφ ην χςνο ησλ 0,3 κέηξσλ κέρξη ην ζηεζηαίν χςνο θαη 

ππνινγίζηεθε εθαξκφδνληαο ηνλ ηχπν ηνπ Smalian:  

2 2

0,3

4 2
o

d d
v l

 
                                                          (2) 

φπνπ d0,3 ε δηάκεηξνο ζην χςνο 0,3 κέηξα, d ε ζηεζηαία δηάκεηξνο θαη ην κήθνο ηνπ 

ηκήκαηνο δειαδή 1 κέηξν. 

Απφ ην χςνο ησλ 1,3 κέηξσλ σο ην χςνο ηεο ηειεπηαίαο κεηξεκέλεο δηακέηξνπ ν 

φγθνο ππνινγίζηεθε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο νγθνκέηξεζεο κε ηνλ ηχπν 

ηνπ Smalian:  

2 2

0

4 2

n
i

d d
v l

 
                                                            (3) 

φπνπ d0 ε δηάκεηξνο ζηε κεγάιε βάζε ηνπ θνξκνηεκαρίνπ i, dn ε δηάκεηξνο ζηε κηθξή 

βάζε ηνπ θνξκνηεκαρίνπ i θαη ην κήθνο ηνπ θνξκνηεκαρίνπ. 

Ο φγθνο ηνπ θνξπθνηεκαρίνπ ππνινγίζηεθε απφ ην χςνο ηεο ηειεπηαίαο κεηξεκέλεο 

δηακέηξνπ κέρξη ηελ θνξπθή κε ηνλ ηχπν ηνπ θψλνπ:  

21
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                                                              (4) 

φπνπ dc ε δηάκεηξνο ζηε βάζε ηνπ θνξπθνηεκαρίνπ θαη ην κήθνο ηνπ 

θνξπθνηεκαρίνπ. 

Δηθόλα 1. εκεία δεηγκαηνιεςίαο εληόο ηνπ Γεκνηηθνύ Γάζνπο Νάνπζαο 

 
3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  
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3.1 Δμηζώζεηο παιηλδξόκεζεο 

ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ 23 εμηζψζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ φγθνπ θνξκνχ. Με ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS (Ver.22) 

νη 23 εμηζψζεηο εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηνλ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ (R
2
), ηε 

ζπγγξακκηθφηεηα (VIF), ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ππνινίπσλ. Οη εμηζψζεηο πνπ 

εκθάληδαλ ζπγγξακκηθφηεηα απνθιείζηεθαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ γηαηί ε χπαξμε ζπγγξακκηθφηεηαο επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ. Παξαηεξήζεθε φηη ζε φζεο εμηζψζεηο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ 

ν φγθνο ε θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ δελ πξνζέγγηδε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Αληίζεηα ζε φζεο εμηζψζεηο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ν λεπέξηνο ινγάξηζκνο ηνπ 

φγθνπ ή ήηαλ ζηαζκηζκέλεο κε ζηαζκηθφ ην 1/d2 ή ην 1/d2h ε θαηαλνκή ησλ 

ππνινίπσλ πξνζέγγηδε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Δπεηδή νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

ζε φιεο ηηο εμηζψζεηο δελ είλαη ίδηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Furnival ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζή κεηαμχ ηνπο. Έπεηηα, ειέγρζεθε εάλ νη πέληε θαιχηεξεο 

εμηζψζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθαλ θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο απηψλ. Με ηε βνήζεηα ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή ζα 

εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο εμηζψζεηο θαη ζα γίλνπλ ζπγθξίζεηο 

κε ηελ απφδνζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα λεπξσληθά δίθηπα. 

Χο πξψην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεηξαγσληθφ κέζν ζθάικα ην 

νπνίν ππνινγίζηεθε απφ ηνλ ηχπν: 

2

1

ˆ( )n
i i

i

v v
MSE

n


                                                     (5) 

Δπφκελν θξηηήξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζαλ νη Farrar and Myrphy (1987), Li and 

Weiskittel (2010), ρξήζηκν γηα ηε ζχγθξηζε εμηζψζεσλ, είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 

κέζνπ ηεηξαγψλνπ ησλ ππνινίπσλ (RMSE) ην νπνίν φζν κηθξφηεξν είλαη ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε εμίζσζε. Τπνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ ηχπν: 
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                                                   (6) 

Σν ηξίην θξηηήξην γηα ηε ζχγθξηζε εμηζψζεσλ είλαη ην κέζν απφιπην ζθάικα (mean 

absolute error) ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ νη Ozcelik and Bal (2013), νη Tabacchi et al 

(2011), Li and Weiskittel (2010) θαη ηζνχηαη κε: 

       
1
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                                                        (7) 

Σέινο, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 
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                                               (8) 

ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο φπνπ vi είλαη ε i παξαηεξεζείζα ηηκή ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, îv  είλαη ε i εθηηκεζείζα ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, v  ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ησλ εθηηκεζεηζψλ ηηκήλ θαη n είλαη 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

θξηηήξην γηα εμηζψζεηο κε ηελ ίδηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Μάηεο 1994). 

 

3.2 Μεζνδνινγία εθπαίδεπζεο λεπξσληθώλ δηθηύσλ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν βαζηέο αξρηηεθηνληθέο 

ησλ ηξηψλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ επηπέδσλ. Σα επηπιένλ επίπεδα απνζπνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ δεδνκέλσλ, κνληεινπνηψληαο έηζη πνιχπινθα 

ζπζηήκαηα πην εχξσζηα, ρσξίο φκσο ε ρξήζε ηνπο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηά 

(Rumelhart et.al 1986). ηνλ αξηζκφ ησλ επηπέδσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαηαιήμακε 

κε ηελ ηερληθή δνθηκήο-ιάζνπο, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνλ αξηζκφ λεπξψλσλ πνπ 

πεξηέρεηαη ζε θάζε έλα απφ απηά ηα επίπεδα. Κξηηήξην ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ιάζνπο ηφζν ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζηα δεδνκέλα επαιήζεπζεο, 

έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξπξνζαξκνγή (overfitting) θαη ηα δίθηπα λα 
κπνξνχλ λα γεληθεχνπλ θαιχηεξα ηηο πξνβιέςεηο ηνπο. ηνλ πίλαθα 1 θαίλνληαη 

ζπλνπηηθά νη παξάκεηξνη ησλ δηθηχσλ, αλάινγα κε ηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο 

εηζφδνπ ηνπο. 

Πίλαθαο 1. ηνλ πίλαθα θαίλνληαη ζπλνπηηθά νη αξρηηεθηνληθέο ησλ δηθηύσλ πνπ 

εθπαηδεύηεθαλ, θαζώο θαη ν αιγόξηζκνο εθπαίδεπζεο πνπ επηζηξαηεύηεθε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε 

Δίζνδνη Αξηζκόο 

Δπηπέδσλ 

Αιγόξηζκνο 

Δθπαίδεπζεο 

Δπνρέο 

Δθπαίδεπζεο 

d1,3, h 1, 3, 4 SCG, LM 100-150 

d1,3 1, 3 SCG, LM 100 

Relative d, h 1, 3, 4 SCG-LM 200 

Relative d 1, 3, 4 SCG-LM 200 

Ζ εηθφλα 2 αληίζηνηρα, δείρλεη έλα παξάδεηγκα αξρηηεθηνληθήο δηθηχνπ πνπ 

εθπαηδεχηεθε. 
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Δηθόλα 2. Αξρηηεθηνληθή λεπξσληθνύ δηθηύνπ ηεζζάξσλ επηπέδσλ κε 6 

εηζόδνπο θαη κία έμνδν 

 

Χο αιγφξηζκνο νπηζζνδηάδνζεο ηνπ ιάζνπο θαηά ηελ εθπαίδεπζε επηιέρζεθε αξρηθά 

ν Levenberg-Marquardt (LM) (Levenberg, K., 1944), αιιά ζηε ζπλέρεηα 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Scaled Conjugate Gradient (SCG) (Moller M. F. 1993). Ζ 

αληηθαηάζηαζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε δηφηη ν LM, ελψ ζε δίθηπα ηνπ ελφο ή δχν 

επηπέδσλ εκθάληζε γεληθά θαιή απφδνζε, φηαλ εθαξκφζηεθε ζε πην βαζηά δίθηπα 

θάλεθε λα αδπλαηεί λα πξνβιέςεη ηθαλνπνηεηηθά ηνλ δεηνχκελν φγθν. Ο SCG, φκνηα 

κε ηνλ LM είλαη έλαο αιγφξηζκνο κε αξθεηά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππέξ-παξακέηξσλ 

πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ απφ ην ρξήζηε. Δπίζεο επηηπγράλεη ηαρχηαηε θαη εχξσζηε 

ζχγθιηζε ζε νιηθφ ειάρηζην θαη παξνπζηάδεη θαιή απφδνζε ζε βαζηά δίθηπα.  

πλνιηθά εθπαηδεχηεθαλ λεπξσληθά δίθηπα γηα ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο εηζφδσλ. 

Αξρηθά εθπαηδεχηεθαλ δίθηπα κε εηζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε παιηφηεξεο 

πεξηπηψζεηο (Razi and Athappilly, 2005, Vahedi, 2016), ηε ζηεζηαία δηάκεηξν (d1,3) 

θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δέληξσλ (h), ελψ ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε ε 

εθπαίδεπζε δηθηχσλ κε κία κφλν είζνδν, απηήλ ηεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ. 
Σέινο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φγθνπ εθπαηδεχηεθαλ δίθηπα κε εηζφδνπο ην χςνο 

θαη ηηο ζρεηηθέο δηακέηξνπο ησλ δέληξσλ, δειαδή ηε δηάκεηξφ ηνπο ζε 0,1, 0,3, 0,5, 

0,7, 0,9 ηνπ νιηθνχ χςνπο.  

Σα δεδνκέλα, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα δίθηπα, θαλνληθνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα 

(-1, 1) κε βάζε ηνλ ηχπν:  

min( )
1 2

max( ) min( )

i
i

x x e
x

x e x e

 
  

  
                                  (9) 

κε  ην εθάζηνηε ζηνηρείν θαη e κία κηθξή ζηαζεξά, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζε ςειφηεξα ή ρακειφηεξα δέληξα θαη ηαπηφρξνλα λα 

κελ ππάξρεη ζηνηρείν εηζφδνπ κε ηηκή 1 ή -1. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαζψο ηα λεπξσληθά δίθηπα αληαπνθξίλνληαη γεληθά θαιχηεξα ζε 

κηθξέο θαη ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο εηζφδνπο (Ioffe and Szegedy, 2015). Δπίζεο, 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξβνιηθή εθαπηνκέλε (tanh), πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξσληθψλ επηπέδσλ:  

tan ( )
x x

x x

e e
h x

e e









                                                (10) 

125



  

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δεδνκέλσλ (dataset ή ζεη δεδνκέλσλ) πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζε. ηελ παξνχζα 

εξγαζία γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ 

hold-out cross-validation (επηθπξσκέλε δηαζηαχξσζε). Σα δεδνκέλα δηαρσξίζηεθαλ 

ζε πνζνζηά: 70% ζεη εθπαίδεπζεο, 15% ζεη επαιήζεπζεο θαη 15% ζεη ειέγρνπ κε 

ηπραίν ηξφπν Γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πνιψζεηο ζηα δεδνκέλα θαηά ην 

δηαρσξηζκφ, ν ηειεπηαίνο πξαγκαηνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο δίλνληαο θάζε θνξά 

δηαθνξεηηθά ππν-ζεη δεδνκέλσλ. Σν ζεη εθπαίδεπζεο ήηαλ ε πεγή κάζεζεο ησλ 

δηθηχσλ, ην ζεη επαιήζεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ξπζκίζεηο ππεξ-παξακέηξσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο ην ζεη ειέγρνπ γηα ηνλ ηειηθφ έιεγρν 

απφδνζεο ησλ δηθηχσλ ζε μέλα γηα απηά δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 3 

δείρλνπλ ηε κέζε απφδνζε ησλ δηθηχσλ κε βάζε απνθιεηζηηθά ην ζεη ειέγρνπ. 

 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Γηα ηηο εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο πνπ παξνπζίαζαλ θαιέο ηηκέο ζην R2, δελ 

εκθάληζαλ ζπγγξακκηθφηεηα θαη ε θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ πξνζέγγηδε ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή ππνινγίζηεθε ν δείθηεο Furnival. Οη εμηζψζεηο 11-15 εκθάληζαλ 

ηε κηθξφηεξε ηηκή ζην δείθηε Furnival. Γηα ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκφζηεθαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη πξνέθπςε φηη ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα δίλεη ε εμίζσζε 13 θαζψο παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν RMSE, MSΔ θαη 

ΜΑΔ θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν R2. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ πέληε θαιχηεξσλ εμηζψζεσλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

2

0 1ln ln( )v b b d h   0,065 (11) 

0 1ln ln( )v b b dh   0,077 (12) 

0 1 2ln ln( ) lnv b b d b h    0,064 (13) 

0 12 2

1v
b b

d h d h
   0,061 (14) 

0 12

v
b b h

d
   0,065 (15) 

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα εμηζώζεσλ παιηλδξόκεζεο 

Δμίζσζε RMSE MSE R
2
 MAE 

11 7% 0,49% 0,9326 0,0488 

12 7,51% 0,56% 0,9225 0,062 

13 6,89% 0,47% 0,9348 0,0482 

14 7,66% 0,59% 0,9194 0,0509 
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15 7,95% 0,63% 0,9132 0,0525 

Αληίζηνηρα, ε απφδνζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη ε ππεξνρή ησλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ απέλαληη ζε κνλν-

επίπεδα λεπξσληθά δίθηπα, ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε SCG αιγφξηζκν 

νπηζζνδηάδνζεο. Ο LM αληίζηνηρα κε ίδην αξηζκφ επηπέδσλ παξνπζίαζε γεληθά πνιχ 

κεγαιχηεξν MSE θαη σο εθ ηνχηνπ πεξηνξηζηήθακε ζηελ εθπαίδεπζε κνλν-επίπεδσλ 

δηθηχσλ κε ρξήζε LM, ζηα νπνία θαη απνδίδεη θαιχηεξα.  

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηύνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό λεπξώλσλ ησλ θξπθώλ επηπέδσλ ηνπ δηθηύνπ. Ο 

αξηζκόο εηζόδσλ θαζνξίδεηαη από ην ζεη εθπαίδεπζεο θαη ην επίπεδν εμόδνπ 

έρεη πάληα έλα λεπξώλα. 

Αξρηηεθ

ηνληθή 
Δίζνδνη 

Δπν

ρέο 

Αιγόξη

ζκνο 
RMSE MSE R

2
 MAE 

20-10-5-

2 

d1,3, h 200 SCG 7,56% 0,57% 0,9117 0,0531 

10-5-2 d1,3, h 200 SCG 5,65% 0,32% 0,9498 0,0415 

10 d1,3, h 150 LM 6,1% 0,37% 0,9396 0,0439 

10-5-2 Relative d, 

h 

200 SCG 4,65% 0,076% 0,9993 0,0200 

20-10-5-

2 

Relative d, 

h 

200 SCG 4,52% 0,06% 0,9994 0,0186 

10 Relative d, 

h 

100 LM 23,28% 0,053% 0,9491 0,0698 

20-10-5-

2 

Relative d 200 SCG 8,8% 0,7% 0,9919 0,0650 

10-5-2 Relative d 200 SCG 7,36% 0,54% 0,9947 0,0599 

10 Relative d 100 LM 17,65% 3,12% 0,9697 0,1294 

10-5-2 d1,3 200 SCG 7,92% 0,63% 0,9077 0,0625 

10 d1,3 100 LM 7,53% 0,57% 0,9319 0,0632 

 

ε ζρέζε κε ηηο εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο 2, 3, θαζψο 

θαη ζηα δηαγξάκκαηα ηεο εηθφλαο 3, ηα λεπξσληθά δίθηπα απνδίδνπλ αξθεηά 

θαιχηεξα. Σα δίθηπα κε ίδηεο εηζφδνπο κε απηέο ησλ εμηζψζεσλ, ηηο d1,3, h, 
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μεπέξαζαλ γεληθά ηελ απφδνζε ησλ εμηζψζεσλ θαηά κέρξη θαη 1,24 RMSE. Με 

εηζφδνπο δηθηχσλ ηηο ζρεηηθέο δηακέηξνπο θαη ην χςνο, ε απφδνζε ησλ δηθηχσλ 

παξνπζίαζε αθφκα κεγαιχηεξε δηαθνξά απφ ηηο εμηζψζεηο. Αμηνζεκείσηα είλαη θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ δηθηχσλ κε κία κφλν είζνδν, απηήλ ηεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ. 

Αληαγσλίδνληαη ηελ απφδνζε ησλ εμηζψζεσλ θαη ηαπηφρξνλα εμαιείθνπλ ηε ρξήζε 

ηνπ χςνπο, σο επηπιένλ κέηξεζε θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. 

 

 

Δηθόλα 3. Αξηζηεξά, δηάγξακκα παξαδείγκαηνο παιηλδξόκεζεο πξαγκαηηθνύ κε 

εθηηκώκελνπ όγθνπ κε βάζε ηα λεπξσληθά δίθηπα. Γεμηά παξνπζηάδεηαη 

αληίζηνηρν δηάγξακκα κε βάζε ηηο εμηζώζεηο. 

 
 

 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε απηήλ ηελ εξγαζία εμεηάζηεθαλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ φγθνπ δέληξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκνηηθφ Γάζνο Νάνπζαο. Με βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ην δεηνχκελν πξνθχπηεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα κε 

ρξήζε εμηζψζεσλ παιηλδξφκεζεο, αιιά ηα λεπξσληθά δίθηπα γεληθά απνδίδνπλ πνιχ 

θαιχηεξα. Δηδηθά δε, κε βαζηέο αξρηηεθηνληθέο θαη φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

δηαζέζηκεο κεηξήζεηο, ε πξνζέγγηζε φγθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηθηχσλ κε ρξήζε κφλν ηεο 

ζηεζηαίαο δηακέηξνπ σο είζνδν, αληαγσλίδνληαη απηά ησλ εμηζψζεσλ παιηλδξφκεζεο 

κε εθπαίδεπζε ελφο ζρεηηθά απινχ δηθηχνπ. Σέινο, ηα λεπξσληθά δίθηπα εμάγνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο απεπζείαο απφ ηα δεδνκέλα, ρσξίο λα εηζάγνληαη επηπιένλ 

ππνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνί απφ ηνλ εξεπλεηή, θάηη πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απφδνζή ηνπο ηα θαζηζηά έλα ηζρπξφ εξγαιείν. πκπεξαζκαηηθά, αλάινγα κε ηελ 
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πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ηα πεξηζψξηα αθξίβεηαο-ρξφλνπ πξνζθέξνληαη αξθεηέο 

πξνζεγγίζεηο ζηνλ εξεπλεηή.  

 

ABSTRACT 

Forest attributes and more specifically timber volume data parameters, provide crucial 

information for the management of forest ecosystems. The dataset, which was 

randomly sampled for statistical analysis, includes measurements of 250 trees from 

the territory of the Municipal Forest of Naoussa. The volume estimation process was 

initially performed with equations based on applications of simple and multiple linear 

regression. Subsequently the tree volume was estimated with neural networks, which 

perform well in similar forest applications. Respectively neural networks of various 

architectures (layers, neurons per layer) and backpropagation algorithms were 

employed. Based on the results of our methodology, only transformed or weighted 

equation models produce satisfying results in the process of volume estimation. On 

the other hand, neural network performance on tree volume estimation, especially 

when trained with deeper architectures, surpasses regression equation models as their 

results diverge far less from the original volume.  

 

Keywords: Regression models, Neural networks, Municipal Forest of Naoussa 
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