
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ:  

Πηζαλνζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο 

δσήο δνκώλ από ζύλζεηα πιηθά ππό θνπσηηθή θόξηηζε ρξεζηκνπνηώληαο 

δεδνκέλα κε θαηαζηξνθηθνύ ειέγρνπ 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 162,706.50 € 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

 

 

Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο:  

Δξ. Θεόδσξνο Λνύηαο  

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο:  

Πξόγλσζε αζηνρίαο ζε πιηθά θαη ππνδνκέο  

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Μεραλνινγία 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Ειιάο 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: TU Delft, NL 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): http://accelerationproject.upatras.gr/  

http://accelerationproject.upatras.gr/
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ είλαη ε ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ηεο πξόηεξεο εξγαζίαο ηνπ ΕΥ ζην πεδίν ηεο 

πξόγλσζεο ηεο επεξρόκελεο δνκηθήο αζηνρίαο ζε θαηαζθεπέο από ζύλζεηα πιηθά ζπλδπάδνληαο πηζαλνζεσξεηηθά 

καζεκαηηθά κνληέια ηεο ππνβάζκηζεο θαη δεδνκέλα παξαθνινύζεζεο δνκηθήο αθεξαηόηεηαο. Απηή ε πξώηκε δνπιεηά 

έρεη δείμεη ηδηαίηεξα ππνζρόκελε δπλακηθή αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθηίκεζεο ηεο ελαπνκέλνπζαο 

σθέιηκεο δσήο ζε ζύλζεηεο δνκέο θαη κέζσ ηνπ έξγνπ ACCELERATION, ν ΕΥ κε ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα ζα 

βαζηζηεί ζε απηή ηελ θιεξνλνκηά θαη ζα επεθηαζεί ζε πην πεξίπινθεο δνκέο, θαη επίζεο ζα πξνηείλεη λέεο πην 

εμειηγκέλεο εθδόζεηο ησλ αξρηθώλ καζεκαηηθώλ κνληέισλ. Τξεηο νη θύξηνη ζηόρνη ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

Ι. Δηεξεύλεζε κε αλαιπηηθά θαη αξηζκεηηθά κνληέια ηεο κεραληθήο ηεο απνθόιιεζεο / απνζηξσκαηνπνίεζεο ζύλζεησλ 

πιηθώλ θαη ζπγθνιιεηώλ ζπλδέζκσλ γηα κηα επαξθή εμήγεζε ησλ θπζηθώλ κεραληζκώλ πνπ νδεγνύλ ζε βιάβε ιόγσ 

απνθόιιεζεο / απνζηξσκαηνπνίεζεο ζηα ζύλζεηα πιηθά  

II. Αλάπηπμε λέσλ πξνγλσζηηθώλ κεζνδνινγηώλ γηα ηελ πηζαλνηηθή εθηίκεζε ηεο ελαπνκέλνπζαο σθέιηκεο δσήο 

ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα παξαθνινύζεζεο ηεο δνκηθήο αθεξαηόηεηαο (SHM) θαζώο θαη γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ 

από ηα κνληέια πνπ εξεπλήζεθαλ ζηνλ πξνεγνύκελν ζηόρν 

III. Επηθύξσζε ησλ αλαπηπρζέλησλ πξνγλσζηηθώλ κεζνδνινγηώλ ζε αληηπξνζσπεπηηθό πεξηβάιινλ (π.ρ. ζηνραζηηθή 

θόξηηζε) κέζσ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ ζε δνθίκηα απμαλόκελεο πνιππινθόηεηαο (ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε δύν 

επηπέδσλ) 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Πξνηείλνπκε κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ ζπληήξεζε ησλ αεξνπνξηθώλ δνκώλ ε νπνία ζηε βάζε ηεο ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγηθά 

δεδνκέλα παξαθνινύζεζεο ηεο πγείαο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην πβξηδνπνηήζνπκε κε γλώζε ησλ θπζηθώλ κεραληζκώλ 

είηε από αλαιπηηθά είηε από αξηζκεηηθά κνληέια. Σηόρνο καο είλαη λα δείμνπκε ηε δπλαηόηεηα ηνπ Structural Health Monitoring 

(SHM) ζε ζπλδπαζκό κε αξηζκεηηθά κνληέια πςειήο πηζηόηεηαο θαη πηζαλνινγηθά καζεκαηηθά κνληέια γηα ηε δηάγλσζε 

βιάβεο θαη αθόκε πεξαηηέξσ ζηελ πξόγλσζε ηεο ελαπνκέλνπζαο σθέιηκεο δσήο ζύλζεησλ αεξνλαπηηθώλ θαηαζθεπώλ. 

Αξθεηά πξσηόηππα ζηνηρεία ελππάξρνπλ ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έξγνπ ACCELERATION. Οη πην 

αληηπξνζσπεπηηθέο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

• Δνθηκέο θόπσζεο πέξα από ην επίπεδν ηνπ κηθξνύ δνθηκίνπ κέζσ κηαο ηεξαξρηθήο πξνζέγγηζεο δνκηθώλ κνλάδσλ – 

Αλαβάζκηζε ζε αληηπξνζσπεπηηθέο δνκέο (επίπεδν-1) θαη (επίπεδν-2) 

• Σπλδπαζκόο κεηξήζεσλ Αθνπζηηθήο Εθπνκπήο θαη παξακόξθσζεο γηα ηελ πξόηαζε θαηλνηόκσλ δεηθηώλ βιάβεο 

• Επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ πηζαλνζεσξεηηθνύ κνληέινπ πξνβιέςεσλ ζε δπν θαηεπζύλζεηο πξνο βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ 

πξόβιεςεο  

• Αμηνιόγεζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ SHM ζε ζπλδπαζκό κε αξηζκεηηθά θαη πηζαλνζεσξεηηθά καζεκαηηθά κνληέια 

ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηάγλσζεο θαη πξόγλσζεο ηεο βιάβεο 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Ο ζεκαληηθόηεξνο θνηλσληθννηθνλνκηθόο αληίθηππνο ηνπ έξγνπ ACCELERATION ζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Ειιάδαο θαη, ππό ηελ επξύηεξε έλλνηα, ησλ βηνκεραληθώλ ηνκέσλ ηεο Επξώπεο πνπ αλαδεηνύλ 

λέεο επθαηξίεο ζηνλ ηξόπν ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκώλ, ησλ κεραλεκάησλ ή άιισλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ. Τν 

ACCELERATION εζηηάδεη ζηελ αεξνλαπηηθή βηνκεραλία, αιιά νη κεζνδνινγίεο εθαξκόδνληαη θαη ζε άιινπο ηερλνινγηθνύο 

ηνκείο. Η πξόγλσζε ηεο αζηνρίαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα ή ζηηο ππνδνκέο πνιηηηθνύ κεραληθνύ είλαη κηα 

ηερλνινγία ζε εκβξπτθό αθόκε ζηάδην, αιιά ε ζπληήξεζε βάζεη πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο είλαη ζαθώο ην κέιινλ. Τα 

πξνγλσζηηθά κεραλεκάησλ είλαη έλα βαζηθό ζηνηρείν ηνπ κειινληηθνύ εξγνζηαζίνπ όπνπ ζα είλαη απαξαίηεηεο αμηόπηζηεο 

κεζνδνινγίεο πξόγλσζεο βάζεη κεηξήζεσλ, όπσο απηέο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην έξγν ACCELERATION. Απηό 

επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ηελ εζηίαζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζηελ θαηλνηνκία σο βάζε γηα ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε θαη επεκεξία, θαζώο θαη ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνλ αληίθηππν ηνπ R&D ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ζηηο επελδύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο βηνκεραληθήο βάζεο. 

H πξνγλσζηηθή ζηελ Ιαηξηθή είλαη έλα κεγάιν πεδίν όπνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ απηέο νη κεζνδνινγίεο. Η Ειιάδα, 

παξά ην κέγεζόο ηεο θαη ηε ζρεηηθά κηθξή βηνκεραληθή ηεο δξαζηεξηόηεηα, κπνξεί λα παξακείλεη ζηελ πξώηε γξακκή απηώλ 

ησλ ηερλνινγηώλ θαη λα ζπλερίζεη λα πξσηνπνξεί ζηνλ ηνκέα απηό κε ηα επηηεύγκαηα Ειιήλσλ εξεπλεηώλ ζηε ρώξα ή ζην 

εμσηεξηθό. 



6 

 
Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η ρξεκαηνδόηεζε από ην ΕΛΙΔΕΚ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ην επηζηεκνληθό κνπ έξγν θαη ηελ αθαδεκατθή κνπ εμέιημε. 

Θα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο κνπ ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν επηηξέπνληαο ηε δηεμαγσγή 

αθξηβώλ θαη αλεπαλάιεπησλ πεηξακάησλ. Θα ρξεκαηνδνηήζεη ππνζρόκελνπο λένπο κεραληθνύο ζηελ πνξεία πξνο ηελ 

απόθηεζε δηδαθηνξηθνύ επηηξέπνληαο ηνπο λα κείλνπλ ζηε ρώξα. Επηπιένλ ζα κνπ επηηξέςεη λα θαιέζσ ηνπιάρηζηνλ 1 

κεηαδηδαθηνξηθό εξεπλεηή από Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνύ γηα λα ζπλερίζεη ηελ έξεπλα ηνπ ζηελ Ειιάδα. Οη δεκνζηεύζεηο 

από ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα πξνσζήζνπλ ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγσ ζην ζέκα ηεο πξόγλσζεο ηεο αζηνρίαο ζπλζέησλ 

πιηθώλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ην TU Delft ζα εληζρύζεη ζεκαληηθά ην εξεπλεηηθό κνπ πξνθίι αιιά θαη’ επέθηαζε απηό ηνπ 

ηκήκαηνο Μεραλνιόγσλ & Αεξνλαππεγώλ Μεραληθώλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λ. Σπγγξνύ 185 & Σάξδεσλ 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σκύξλε, Ειιάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


