ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΗΓΑ
«ΔΛΔΓΥΟ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ: ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ»
Ξελνδνρείν Achaia Beach Hotel, 19 -20 Φεβξνπαξίνπ, 2010
Παραζκεσή 19 Φεβροσαρίοσ:
19:00: Άθημε πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηώλ θαη ζπλεξγαηώλ ηνπο
20:00 – 21:00: πλάληεζε γλσξηκίαο κε κέιε ηνπ ΜΑΒΗΦΤ
21:00 - : Γείπλν ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ
άββαηο 20 Φεβροσαρίοσ (Αίζνπζα πλεδξίσλ ηνπ Achaia Beach Hotel):
9:00 - 10:00: Δγγξαθέο
10:00:
Υαηξεηηζκόο Πξπηαλείαο (Πξύηαλεο Καζεγεηήο ηαύξνο Κνπκπηάο)
10:00 - 10:30: Α. Μπούνηες, Πάηξα, «Μαζεκαηηθή Θεσξία Διέγρνπ Γπλακηθώλ
πζηεκάησλ»
10:00 - 10:30: Κώζηας Κράβαρες, Πάηξα, «Με Γξακκηθνί Παξαηεξεηέο γηα Σαπηόρξνλε
Δθηίκεζε Καηαζηάζεσλ θαη Γηαηαξαρώλ»
11:30 - 12:00: Γηάιεηκκα
12:00 - 13:00: Ηάζων Καραθύλλες, Υαληά, «Έιεγρνο Μνληέισλ Υεκεηνζηαηώλ»
13:00 - 14:00: Γ. Παπαβαζιλόποσλος, A. Υαραλαμπίδες, Δ.Μ.Π., «Mνληέια Πξόβιεςεο θαη
Διέγρνπ Γιπθόδεο ζε Γηαβήηε Σύπνπ 1 κε Μεζόδνπο Γπλακηθώλ πζηεκάησλ»
14:00 - 15:00: Γεύκα
15:00 - 15:30: Αγγελική ηαμάηε, Δ.Μ.Π., Αζήλα, «Δπζηάζεηα Υξνληθά Μεηαβαιιόκελσλ
πζηεκάησλ κε Με Φξαγκέλα Γπλακηθά σο πξνο ηνλ Υξόλν»
15:30 - 16:00: Γεμήηριος Μπόζκος, Δ.Μ.Π., Αζήλα, «ρεδίαζε Παξαηεξεηή γηα Υξνληθά
Μεηαβαιιόκελα πζηήκαηα κε Δθαξκνγή ζε πζηήκαηα Σεηξαγσληθήο Μνξθήο:
Πξώηα Απνηειέζκαηα»
16:00 - 17:00: Ανηώνες Σδές, Πάηξα, «Δθαξκνγέο Θεσξίαο Διέγρνπ ζε Ρνκπνηηθά πζηήκαηα»
17:00 - 17:30: Γηάιεηκκα
17:30 - 18:30: πήλιος Φαζόες, Πάηξα, «Statistical Time Series Methods for Structural Health
Monitoring (SHM): Overview of Principles and Current Trends»
18:30 – 19:30: πδήηεζε θαη ζρεδηαζκόο κειινληηθώλ ζπλεξγαζηώλ θαη δηνξγαλώζεσλ
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ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΟΜΗΛIΧΝ

MAΘΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
Σάζνο Μπνύληεο
Σκήκα Μαζεκαηηθώλ
Παλεπηζηήκην Παηξώλ
bountis@math.upatras.gr, tassos50@otenet.gr
ηε ζύληνκε απηή νκηιία ζα αλαθεξζνύλ νη βαζηθέο έλλνηεο θαη ζα ζθηαγξαθεζνύλ
νξηζκέλα από ηα βαζηθά καζεκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο καζεκαηηθήο ζεσξίαο ειέγρνπ
δπλακηθώλ ζπζηεκάησλ. Θα επηρεηξήζσ, κέζσ απιώλ παξαδεηγκάησλ, λα πεξηγξάςσ ηελ
ζεσξία απηή, όπσο ηελ δίδαμα ζε έλα πξνπηπρηαθό κάζεκα ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ,
επηζεκαίλνληαο ζηνηρεία ηεο πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα ελόο δηαηκεκαηηθνύ
πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζην αληηθείκελν «Έιεγρνο Γπλακηθώλ
πζηεκάησλ: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο». Ζ έκθαζε ζα είλαη ζηε γξακκηθή ζεσξία ειέγρνπ,
πνπ είλαη ε πιένλ απιή θαη πιήξεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο εθαξκνζκέλεο
επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία.

ΜΖ ΓΡΑΜΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΓΗΑ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΔΚΣΗΜΖΖ
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ
Κώζηαο Κξάβαξεο
Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ
Παλεπηζηήκην Παηξώλ
kravaris@chemeng.upatras.gr
Σν πξόβιεκα ηνπ ζρεδηαζκνύ παξαηεξεηώλ γηα κε γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα
παξνπζία εμσγελώλ δηαηαξαρώλ, έρεη κεγάιε ζεκαζία ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο. ηελ
παξνύζα νκηιία ζα ζπδεηεζεί έλα γεληθό κεζνδνινγηθό πιαίζην ζρεδηαζκνύ κε γξακκηθώλ
παξαηεξεηώλ γηα ηαπηόρξνλε εθηίκεζε θαηαζηάζεσλ θαη δηαηαξαρώλ, βάζεη κεζόδνπ
αθξηβνύο γξακκηθνπνηήζεσο ηνπ ζθάικαηνο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ παξαηεξεηή αλάγεηαη
ζηελ επίιπζε ζπζηήκαηνο ηδηόκνξθσλ κεξηθώλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. Θα εμεηαζζεί
επίζεο ε δπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ ηνπ παξαηεξεηή ζε δνκηθή (modular) κνξθή. Σέινο, ζα
παξνπζηαζζνύλ εθαξκνγέο ζε πξνβιήκαηα εθηίκεζεο θαηαζηάζεσλ θαη δηαηαξαρώλ ζε
βηνρεκηθνύο αληηδξαζηήξεο.
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ΈΛΔΓΥΟ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΥΖΜΔΗΟΣΑΣΧΝ
Ηάζσλ Καξαθύιιεο
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Πνιπηερλείν Κξήηεο
iasson.karafyllis@enveng.tuc.gr
Θα γίλεη αλαζθόπεζε ησλ ζηαζεξνπνηεηηθώλ λόκσλ αλάδξαζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα
αβέβαηα κνληέια ρεκεηνζηάηε κε έλα πεξηνξηζηηθό ππόζηξσκα θαη έλα κηθξνβηαθό είδνο
ηεο κνξθήο:
X (t )
(S (t r )) D(t ) b X (t )
S (t ) D(t ) S i S (t ) g (S (t )) X (t )
X (t ) [0, ) , S (t ) [0, ) , D(t ) [0,

)

όπνπ X (t) ε ζπγθέληξσζε ηνπ κηθξνβηαθνύ είδνπο, S(t) ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζξεπηηθνύ
πιηθνύ, b 0 ν ξπζκόο ζλεζηκόηεηαο, D(t) ν ξπζκόο αξαίσζεο, Si 0 ε ζπγθέληξσζε ηνπ
ζξεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ είζνδν, r 0 ε ζηαζεξά πζηέξεζεο θαη , g : [0, ) [0, )
θαηάιιειεο ζπλαξηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε εηδηθό ξπζκό αλάπηπμεο ηνπ κηθξνβηαθνύ
είδνπο. Θα δεηρζεί όηη ε κειέηε κνληέισλ ρεκεηνζηάηε έρεη δώζεη ηζρπξά θίλεηξα ώζηε ε
κε γξακκηθή καζεκαηηθή ζεσξία ειέγρνπ θαη επζηάζεηαο λα αλαπηύμεη λέα απνηειέζκαηα:
(1) ζε Lyapunov ζπλαξηήζεηο (δηαλπζκαηηθέο ή απιέο) θαη ζε Lyapunov ζπλαξηήζεηο
ειέγρνπ,
(2) ζε δηαλπζκαηηθά ζεσξήκαηα κηθξνύ θέξδνπο (Small-Gain Theorems),
(3) ζε κεζόδνπο ζρεδηαζκνύ ζηαζεξνπνηεηηθώλ αλαδξάζεσλ κε δηαθξηηή
δεηγκαηνιεςία (sampled-data feedback control).
Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηε κειέηε κνληέισλ ρεκεηνζηάηε κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζε κεγάιεο θιάζεηο κε γξακκηθώλ ζπζηεκάησλ.

ΔΤΣΑΘΔΗΑ ΥΡΟΝΗΚΑ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΜΖ
ΦΡΑΓΜΔΝΑ ΓΤΝΑΜΗΚΑ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ
Αγγειηθή ηακάηε
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
Σνκέαο Μαζεκαηηθώλ, Πνιπηερλεηνύπνιε Εσγξάθνπ
stamati@math.ntua.gr
Γίλνληαη ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηελ ηνπηθή αζπκπησηηθή επζηάζεηα ρξνληθά
κεηαβαιιόκελσλ ζπζηεκάησλ ηόζν ζπλερνύο ρξόλνπ όζν θαη δηαθξηηνύ, ηα δπλακηθά ησλ
νπνίσλ δελ είλαη ελ γέλεη θξαγκέλα σο πξνο ηνλ ρξόλν. Οη αληίζηνηρεο ζπλζήθεο
ζηεξίδνληαη ζε γεληθεύζεηο ηεο γλσζηήο, από ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, “averaging
approach”. Γίλνληαη εθαξκνγέο γηα ην πξόβιεκα ζηαζεξνπνίεζεο ζπζηεκάησλ κε ρξήζε
αλάδξαζεο.
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ΥΔΓΗΑΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΑ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΡΗΓΧΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΠΡΧΣΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μπόζθνο Γεκήηξεο
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
Σνκέαο Μαζεκαηηθώλ, Πνιπηερλεηνύπνιε Εσγξάθνπ
dmposkos@gmail.com
Γίλνληαη ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηε ζρεδίαζε παξαηεξεηή ρξνληθά κεηαβαιιόκελσλ
ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία ν αξρηθόο ρξόλνο θαη ε αξρηθή θαηάζηαζε ιακβάλνπλ ηηκέο ζε
ζπκπαγή ππνζύλνια ησλ ζεηηθώλ ρξόλσλ θαη ηνπ ρώξνπ θαηαζηάζεσλ αληίζηνηρα. Ζ
ππόζεζε ησλ ζπκπαγώλ αξρηθώλ ζπλζεθώλ επηηξέπεη ηε ζρεδηάζε παξαηεξεηή γηα κηα
επξύηεξε θιάζε ζπζηεκάησλ θαη εηδηθόηεξα ζπζηεκάησλ ηξηγσληθήο κνξθήο.

MΟΝΣΔΛΑ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΛΤΚΟΕΖ Δ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 1
ΜΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
Γεώξγηνο Παπαβαζηιόπνπινο θαη Α. Υαξαιακπίδεο
ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
yorgos@netmode.ntua.gr
πλνπηηθά ζηνηρεία γηα ην αθραξώδε Γηαβήηε θαη ηηο ππεξγιπθαηκίεο ζηνπο αζζελείο ζε
ΜΔΘ. Φπζηνινγία ηνπ πζηήκαηνο Ηλζνπιίλεο-Γιπθόδεο. Σερλεηό Πάγθξεαο.
Μαζεκαηηθά κνληέια ηνπ πζηήκαηνο Ηλζνπιίλεο-Γιπθόδεο. Αλαγλώξηζε πζηεκάησλ
ρξεζηκνπνηώληαο εηξέο Volterra. Σερληθέο ειέγρνπ γιπθόδεο. Model Predictive Control
θαη Switching Control γηα ηνλ έιεγρν γιπθόδεο. Αηζζεηήξεο γιπθόδεο θαη ζρεηηθά
πξνβιήκαηα. Δθηίκεζε γιπθόδεο. Σερληθέο εθηίκεζεο θαηάζηαζεο κε γξακκηθώλ
ζπζηεκάησλ. Βειηηώζεηο ησλ βαζηζκέλσλ ζην Φίιηξν Kalman κε γξακκηθώλ θίιηξσλ γηα
εηδηθέο θιάζεηο κε γξακκηθώλ ζπζηεκάησλ.
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΧΡΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Δ ΡΟΜΠΟΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
Αληώληνο Σδεο
Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ
Παλεπηζηήκην Παηξώλ
tzes@ece.upatras.gr
Κηλνύκελα κε-νινλνκηθά ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θάιπςε
θαη επηηήξεζε κηαο πεξηνρήο (area coverage / surveillance) απαηηνύλ πξνεγκέλεο ηερληθέο
ειέγρνπ γηα ηελ πην απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ αλάγθε αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ
ηνπο θαη ε πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο κηαο ειάρηζηεο πνηόηεηαο παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ
(QoS) ζην θαλάιη δεκηνπξγεί επηπξόζζεηα πξνβιήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα επηιύζεη ε
ζεσξία ειέγρνπ. ηελ νκηιία ζα παξνπζηαζηνύλ πξνζαξκνζηηθνί λόκνη ειέγρνπ γηα ηελ
απνδνηηθόηεξε θάιπςε ηεο πεξηνρήο από θηλνύκελα ξνκπόη βαζηδόκελνη ζηελ Voronoiδηαθξηηνπνίεζε ηεο.
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STATISTICAL TIME SERIES METHODS FOR STRUCTURAL HEALTH
MONITORING (SHM): OVERVIEW OF PRINCIPLES AND CURRENT TRENDS
πήιηνο Φαζόεο
Σκήκα Μεραλνιόγσλ θαη Αεξνλαππεγώλ Μεραληθώλ
Παλεπηζηήκην Παηξώλ
fassois@mech.upatras.gr
Statistical time series methods for Structural Health Monitoring utilize random excitation
and/or vibration response signals, statistical model building, and statistical decision making
for inferring the health state of a structure. This includes fault detection, identification
(localization), as well as magnitude estimation. The principles and operation of methods
that utilize the time or frequency domains on a periodic inspection basis are reviewed, and
the methods are classified into various categories under the general non–parametric and
parametric classes.
Representative methods from each category are outlined and their use is illustrated via
practical applications. Trends and open issues related to precise damage localization using
“remote” measurements, damage detection for time-varying structures, as well as under
varying environmental conditions are discussed.
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