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Σκοπός της παρουσίασης

• Η παρουσίαση δεν επικεντρώνεται στην επιστημονική πτυχή της συνεργασίας 
μου με τον Μάκη.
• Αποσκοπει στο να αναδείξει την διαμορφωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσω 

της κοινής προσπάθειας για την κατανόηση φυσικών προβλημάτων.
• Να αναδείξει την αδιόρατη επίδραση του Δασκάλου στην βιοτή του Μαθητή.  
• Να ανάδειξει ότι ο δρόμος έχει την αξία και όχι ο προορισμός.



Η συνάντηση 

• Ιούλιος 1985 – Μεσημέρι- Δώμα
• Αναζήτηση Διπλωματικής
• Λουκάκης vs Αθανασούλης
• Το γκρέμισμα του στερεότυπου “Kαθηγητής Πανεπιστημίου»
• Η επιλογή και το ξεκίνημα της συνεργασίας



Διπλωματική Εργασία - η πρώτη συνεργασία
«Υδροδυναμική ανάλυση συστήματος επιπλεόντων ή/και βυθισμένων 

σωμάτων»

• Μελέτη της αλληλεπίδρασης συστήματος επιπλεόντων ή/και βυθισμένων σωμάτων και 
κυματισμών βαρύτητας, στις δύο διαστάσεις. 
• Προβλήματα σκέδασης και ακτινοβολίας
• Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συνοριακών 

ολοκληρωτικών εξισώσεων με χρήση κατάλληλων συναρτήσεων Green. 

• Η Εργασία ήταν επέκταση της Διπλωματικής του Ηλία Ευθυμιάδη στην περίπτωση πολλών 
σωμάτων.



Διδακτορική διατριβή
«Συμβολή στη μελέτη του μόνιμου προβλήματος διαταραχής ομοιόμορφης 

ροής με ελεύθερη επιφάνεια. Γραμμικό και μη-γραμμικό πρόβλημα»

• Προσδιορισμός της αλληλεπίδρασης ομοιόμορφης ροής με επιπλέοντα ή /και βυθισμένα σώματα, ανωμαλίες του
πυθμένα ή εντοπισμένες κατανομές πίεσης πάνω στην ελεύθερη επιφάνεια. Απώτερος στόχος ήταν η αναπτυχθείσα
μεθοδολογία να μεταφερθεί στις τρεις διαστάσεις όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του
προβλήματος υπολογισμού της αντίστασης κυματισμού πλοίου. Για το σκοπό αυτό, σκόπιμα απεφεύχθη η χρήση
οποιασδήποτε θεωρητικής παραδοχής ή μεθοδολογικού εργαλείου το οποίο δεν θα παρείχε άμεση δυνατότητα
μεταφοράς στις τρεις διαστάσεις.

• Στο πρώτο μέρος της διατριβής προτείνεται μια ισοδύναμη μεταβολική διατύπωση του προβλήματος, στηριγμένη
στην Αρχή του Hamilton, και ένα αριθμητικό σχήμα επίλυσης του μη-γραμμικού προβλήματος στηριγμένο στην
ανωτέρω διατύπωση.

• Στο δεύτερο μέρος της Διατριβής γίνεται χρήση του προτεινόμενου αριθμητικού σχήματος για την επίλυση
διαφόρων περιπτώσεων διαταραχής ομοιόμορφης ροής.



Διδακτορική διατριβή

Το φυσικό πρόβλημα



Διδακτορική διατριβή

Το υβριδικό πρόβλημα



Διδακτορική διατριβή

Η Μεταβολική Διατύπωση



Διδακτορική διατριβή

Το αριθμητικό σχήμα:



Ενδεικτικά αποτελέσματα



Ενδεικτικά αποτελέσματα



Η πρόκληση



Η πρόκληση



Αλλαγή πλεύσης -Πάλι κύματα!!!



Τρέχον ερευνητικό πεδίο -Μέγιστη αντοχή ενισχυμένων πλακών

F

F

Ζητούμενο: Η θέσπιση μιας συνεπούς διδικασίας αριθμητικής επίλυσης!!! 



Σχετική απαίτηση Κανονισμών CSR



Ομοιότητες - Διαφορές

• Πολλαπλή μη-γραμμικότητα
(υλικού και γεωμετρίας) 

• Ενεργειακό ισοζύγιο
Ελαχιστοποίηση της συνολικής 

δυναμικής ενέργειας
• Μεταβολική διατύπωση
• Στοχαστικότητα

• Ασταθής συμπεριφορά
• Χρήση ανώτερης τάξης 

μεταβολών του συναρτησιακου της 
συνολικής δυναμικής ενέργειας για 
τον έλεγχο της ευστάθειας



Παράμετροι που επηρεάζουν την λύση

Φυσικές παράμετροι
• Αρχικές παραμορφώσεις 

(Τύπος -κατανομή-μέγεθος)

• Οριακές συνθήκες
• Επιβολή μετατόπισης ή δύναμης?
• Μη γραμμικότητα υλικού

Αριθμητικές παράμετροι
• Μαθηματική μοντελοποίηση των αρχικών 

παραμορφώσεων
• Μοντελοποίηση μη-γραμμικής συμπεριφοράς 

του υλικού
• Επαναληπτικό σχήμα επίλυσης 

(Newton-Raphson, Arc length, ??)

• Θεώρηση αριθμητικής απόσβεσης
• Πυκνότητα πλέγματος
• Κριτήρια σύγκλισης



Ενδεικτικά αποτελέσματα



Ενδεικτικά αποτελέσματα



Η de facto αποκατάσταση της Υδροδυναμικής σήμερα

• Η θεσμοθέτηση περιορισμού των αερίων ρύπων των πλοίων ανεβάζει την 
Υδροδυναμική στο βάρθρο της
• Παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα στη σχεδίαση 

εξατομικευμένων υδροδυναμικών συστημάτων για την αύξηση της 
ενέργεικής απόδοσης των πλοίων (energy saving devices).
• Αερολίπανση (Air lubrication) της γάστρας για μείωση της αντίστασης 

τριβής
• Αιολική ενέργεια (rotor sails).



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


