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Ε ιστημονικός Υ εύθυνος Καλλιγιαννάκη Ευαγγελία

Εκλαϊκευμένος τίτλος Πώς οι αρατηρήσεις μας βοηθούν

στην κατανόηση την ρόβλεψη και την ανακάλυψη

Ε ιστημονική Περιοχή Μαθηματικά και Ε ιστήμες της

Πληροφορίας

Φορέας Προέλευσης και Χώρα
Σαουδική Αραβία

Φορέας Υ οδοχής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ
Ινστιτούτο Υ ολογιστικώνΜαθηματικών ΙΥΜ

Συνεργαζόμενος Φορέας

Τίτλος Ερευνητικού Έργου

Στατιστική συμ ερασματολογία με στοχαστικές διαφορικές
εξισώσεις και εφαρμογές σε ολύ λοκα στοχαστικά

συστήματα

Ποσό Χρηματοδότησης ευρώ

Διάρκεια Χρηματοδότησης μήνες

Φορέας Χρηματοδότησης ΕΛ ΙΔ Ε Κ. 



Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

Στατιστική συμ ερασματολογία με στοχαστικές διαφορικές

εξισώσεις και εφαρμογές σε ολύ λοκα στοχαστικά

συστήματα

Υ άρχει σήμερα μια τεράστια διαθεσιμότητα δεδομένων κυρίως λόγω των υψηλών ροδιαγραφών υ ολογιστικών υ οδομών ου

μ ορούν τα α οθηκεύουν και να τα διανέμουν Τα δεδομένα εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή φυσικών αρατηρήσεων

ειραματικών μετρήσεων και υ ολογιστικών ροσομοιώσεων Το ζητούμενο είναι να εξαγάγουμε τις ληροφορίες ου κρύβονται

στα δεδομένα οι ο οίες αράλληλα με τις ροηγούμενες γνώσεις μας α ό την ε ιστήμη και την τεχνολογία θα μας βοηθήσουν να

μοντελο οιήσουμε την διαδικασία ου εριγράφει το φαινόμενο ου μελετάμε όσο ιο α οτελεσματικά γίνεται

Η ερευνητική ομάδα θα εργαστεί για να ανα τύξει αυστηρές μαθηματικές μεθόδους και υ ολογιστικά εργαλεία ου θα

εριγράφουν την χρονική εξέλιξη συστημάτων χρησιμο οιώντας σύνολα δεδομένων Συγκεκριμένα μοντελο οιούμε την εξέλιξη

των συστημάτων με στοχαστικές χρονικές διαδικασίες οι ο οίες αντι ροσω εύουν την εγγενή τυχαιότητα των δεδομένων Για

αράδειγμα εριγράφουμε με μια στοχαστική διαδικασία την εξέλιξη ομάδων ατόμων αντί όλων των ατόμων ου ροκύ τει α ό

δεδομένα ου αράγονται α ό ροσομοιώσεις του συστήματος όλων των ατόμων Ε ίσης θα μελετήσουμε στοχαστικές

διαδικασίες ου είναι σε θέση να οσοτικο οιήσουν την αβεβαιότητα αριθμητικών ροβλέψεων καιρού για την αραγωγή

αιολικής και ηλιακής ενέργειας α ό διαθέσιμες αρατηρήσεις



Ο Αντίκτυ ος στην Κοινωνία

Στόχος του έργου είναι μέσω της χρήση υ ολογιστικών εργαλείων και αρατηρήσεων να ροτείνει

μοντέλα ου μ ορούν να εριγράψουν ένα ευρύ φάσμα φυσικών οικονομικών και κοινωνικών

φαινομένων Η δυνατότητα να εριγράψουμε και να εκτιμήσουμε την αβεβαιότητα σε διαδικασίες

ό ως χ στην ρόβλεψη της αραγωγής καθαρής ενέργειας έχει άμεσο αντίκτυ ο στην βελτίωση

της οιότητας και τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας

Ε ίσης η ρόβλεψη της συμ εριφοράς υλικών ό ως τα χ τα λαστικά μ ορεί να οδηγήσει στην

βέλτιστη χρήση τους και ανακύκλωση τους Έτσι το έργο μ ορεί να συμβάλει στην οικονομική και

οικολογική βελτίωση της κοινωνίας μας έμμεσα μέσω των μαθηματικών εργαλείων ου μ ορεί το

έργο να ροσφέρει στις ε ιστήμες ή άμεσα μέσω της μελέτης των συγκεκριμένων εφαρμογών στην

ε ιστήμη υλικών και στην ρόβλεψη αραγωγής καθαρής ενέργειας



Η χρηματοδότηση του ΕΛ ΙΔ Ε Κ είναι μια καινοτόμα δράση για την χώρα μας για την ο οία είμαι

ιδιαίτερα υ ερήφανη ου μου α ονεμήθηκε Κατ αρχήν η χρηματοδότηση αυτή μου έδωσε την

ευκαιρία να ε ιστρέψω στην Ελλάδα ου ήταν και η ε ιθυμία μου τα τελευταία χρόνια Ε ίσης

μου δίνει την δυνατότητα να οργανώσω και να κατευθύνω μια ερευνητική ομάδα για την

διεκ εραίωση των στόχων μου ως ε ιστημονικά υ εύθυνος του έργου Με αυτή τη μορφή η

χρηματοδότηση μου ροσφέρει την ελευθερία να ροωθήσω και να εξελίξω τα ερευνητικά μου

ενδιαφέροντα

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Ευαγελλία Καλλιγιαννάκη

Η χρηματοδότηση του ΕΛ ΙΔ Ε Κ
σημαίνει



Λ Συγγρού Σάρδεων
Τ Κ Νέα Σμύρνη Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


