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1 Γενικά 
 
1.1 Προσωπικά Στοιχεία 
 
Ημερομηνία Γέννησης: 28 Φεβρουαρίου 1967 
Επάγγελμα: Μέλος ΔΕΠ, ΑΠΘ  
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής,  

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
Γνωστικό Αντικείμενο: Προσαρμοστικός Έλεγχος 
Διεύθυνση (Εργασίας): Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Πολυτεχνική Σχολή 
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
54124, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο 2310-995820 
Fax no: 2310-995820 
e-mail: robi@eng.auth.gr, rovithak@auth.gr   
Οικ. κατάσταση: Έγγαμος, δύο (2) παιδιά 
 
 
1.2 Σπουδές 
 
1990 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. 
  
1994 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμ. Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
  
1995 Διδακτορικό Δίπλωμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών 
 
 
1.3 Υποτροφίες-Διακρίσεις-Βραβεία 
 
1998 Ετήσια Μεταδιδακτορική Υποτροφία από το ΙΚΥ για έρευνα στον τομέα Ηλεκτρονική, 

Μηχανολογία και θέμα «Αυτόματη Διάγνωση & Αποκατάσταση Βλαβών σε Δυναμικά 
Συστήματα με χρήση Νευρωνικών Δικτύων». 

 
 
1.4 Επαγγελματικοί Τίτλοι & Οργανώσεις 
 

 Senior Member του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), από το 
2002. 

 Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
από το 1990. 

 
 
1.5 Επαγγελματική Δραστηριότητα 
 
 
1991-1995 Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ), Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμ. 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. 
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1995-1997 Επιστημονικός Συνεργάτης σε Ερευνητικά Προγράμματα, Πολυτεχνείο Κρήτης, 

Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. 
  
1997-2002 Διδάσκων, ΠΔ 407/80, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών. 
  
1999-2002 Επιστημονικός Συνεργάτης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, 

Παράρτημα Χανίων. 
  
2002-2003 Διδάσκων, ΠΔ 407/80, Α.Π.Θ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών. 
  
2003-2008 Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών. 
  
2008-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών. 
 
 
 

2 Διδακτικό Έργο 
 
2.1 Α.Π.Θ. 

2.1.1 Προπτυχιακά μαθήματα – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ-Α.Π.Θ.) (2003- ) 

 
1. Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι  2ο Εξάμηνο 
    
2. Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (συνδιδασκαλία με τον κ. Ι. 

Θεοχάρη) 
3ο Εξάμηνο (2010) 

    
2. Ηλεκτρικές Μετρήσεις (συνδιδασκαλία με τον κ. Β. 

Πετρίδη) 
5ο Εξάμηνο 

    
3. Τεχνικές Βελτιστοποίησης (οργάνωση νέου μαθήματος στο 

πρόγραμμα σπουδών) 
6ο Εξάμηνο 

    
4. Προσομοίωση & 

Μοντελοποίηση 
Συστημάτων 

(οργάνωση νέου μαθήματος στο 
πρόγραμμα σπουδών) 

7ο Εξάμηνο 

    
5. Συστήματα Αυτομάτου 

Ελέγχου ΙΙ 
(συνδιδασκαλία με τον κ. Β. 

Πετρίδη) 
6ο Εξάμηνο 
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2.1.2 Μεταπτυχιακά μαθήματα 

 
1. Έλεγχος Συστημάτων με 

Νευρωνικά Δίκτυα 
(ΤΗΜΜΥ – Α.Π.Θ.) 2003 -  

    
2. Εύρωστος Μη – Γραμμικός 

Προσαρμοστικός Έλεγχος 
(ΤΗΜΜΥ – Α.Π.Θ.) 

(συνδιδασκαλία με κ. Ζ. Δουλγέρη)           
 

2005 - 

    
3. Μηχανική Μάθηση (Δι-ιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ): 
Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και 

Επικοινωνιών) 
(με κ. Α. Κεχαγιά, κ. Β. Καμπουρλάζο) 

2003 - 
2008 

    
4. Δυναμικά Σύνθετα 

Προσαρμοζόμενα 
Συστήματα και Έλεγχος 

(ΔΔΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα 
Υπολογιστών και Επικοινωνιών) 

(συνδιδασκαλία με κα. Ζ. Δουλγέρη) 

2004 -
2009  

    
5. Υπολογιστική Νοημοσύνη 

– Συστήματα Εμπνευσμένα 
από τη Βιολογία 

(ΔΔΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα 
Υπολογιστών και Επικοινωνιών) 

(συνδιδασκαλία με κ. Β. Πετρίδη, κ. Ι. 
Θεοχάρη) 

2005 - 
2011 

 
6. Προσαρμοστικός Έλεγχος (Τμήμα Μαθηματικών – Α.Π.Θ.  

Κατεύθυνση: Θεωρητική Πληροφορική και 
Θεωρία Συστημάτων & Ελέγχου ) 

 

2007 – 
2010 

 

2.1.3 Εργαστήρια 

 
 Οργάνωση του εργαστηρίου του μαθήματος «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ» 6ο 

Εξάμηνο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΗΜΜΥ. 
 

2.1.4 Συγγράμματα 

 
 Γ. Ροβιθάκης, «Τεχνικές Βελτιστοποίησης», Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, σελ. 300, 2007. 
 Γ. Ροβιθάκης, «Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Συστημάτων», σελ. 103, 2003. 

Σημειώσεις του αντίστοιχου προπτυχιακού μαθήματος. 
 Γ. Ροβιθάκης, «Αναγνώριση Συναρτήσεων με Νευρωνικά Δίκτυα», σελ. 90, 2003. 

Σημειώσεις για μέρος του μεταπτυχιακού μαθήματος «Μηχανική Μάθηση». 
 

2.1.5 Μεταφράσεις 
 

 Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, «Σύγχρονα Συστήματα Ελέγχου», Ενδέκατη 
Έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, σελ. 1324, 2009. (Επιμέλεια Μετάφρασης) 
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2.1.6 Καθοδήγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

 
Διδακτορικά που ολοκληρώθηκαν 
 

1. Χρήστος Χούμκοζλης, «Προσαρμοστικός Έλεγχος Συμφόρησης & Δικαιοσύνης σε 
Δίκτυα Υπολογιστών», Ιούνιος 2010. 
 

2. Χαράλαμπος Μπεχλιούλης, «Εύρωστος Έλεγχος Αφφινικών ως προς την Είσοδο 
Συστημάτων και Διασφάλιση Προδιαγεγραμμένης Απόκρισης Εξόδου», Σεπτέμβριος 
2011. 
 

3. Άρτεμις Κωσταρίγκα, «Έλεγχος Συστημάτων Υψηλής Αβεβαιότητας με Ανάδραση 
Εξόδου», Νοέμβριος 2012. 
 

Διδακτορικά σε εξέλιξη 
  

 Αχιλλέας Θεοδωρακόπουλος  
 

Συμμετοχή σε τριμελείς και επταμελείς εξεταστικές επιτροπές υποψηφίων διδακτόρων. 
 
 
2.2 Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών (1991-2002) 
 
Περισσότερα από 4 χρόνια αυτοδύναμο διδακτικό έργο με βάση το ΠΔ 407/80. 

2.2.1 Προπτυχιακά μαθήματα 

 
1. Θεωρία & Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχου  5ο Εξάμηνο 
   
2. Βέλτιστος Έλεγχος 8ο Εξάμηνο 
   
3. Ρομποτική 9ο Εξάμηνο 
   
4. Θεωρία & Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής 9ο Εξάμηνο 
 

2.2.2 Εργαστήρια 

 
Οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων στα μαθήματα: 
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1. Γραμμικά Συστήματα  4ο Εξάμηνο 
   
2. Θεωρία & Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχου 5ο Εξάμηνο 
   
3. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 6ο Εξάμηνο 
   
4. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 7ο Εξάμηνο 
   
5. Βέλτιστος Έλεγχος 8ο Εξάμηνο 
   
6.  Ρομποτική 9ο Εξάμηνο 
   
7. Θεωρία & Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής 9ο Εξάμηνο 
 

2.2.3 Ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) 

 
Επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα: 
 
1. Σήματα & Συστήματα 3ο Εξάμηνο 
   
2. Γραμμικά Συστήματα 4ο Εξάμηνο 
   
3. Θεωρία & Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχου 5ο Εξάμηνο 
 
 
2.3 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης 
 
Τρία χρόνια αυτοδύναμο διδακτικό έργο ως επιστημονικός συνεργάτης του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, Παράρτημα Χανίων. Μαθήματα 
που διδάχτηκαν: 
 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής 
 

1. Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 
2. Ηλεκτρικές Μετρήσεις 
3. Θεωρία Κυκλωμάτων Ι 

 
 Τμήμα Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 
 

1. Ηλεκτρικά Κυκλώματα 
2. Συστήματα Συλλογής Μετρήσεων & Ελέγχου 

 
 

3 Διοικητικό Έργο 
 

 Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών του ΤΗΜΜΥ – Α.Π.Θ., 
Σεπτέμβριος 2011 – σήμερα.  

 Μέλος της επιτροπής Προγράμματος Σπουδών & Ιστοσελίδας του ΤΗΜΜΥ – 
Α.Π.Θ., Σεπτέμβριος 2010 – σήμερα. 

 Μέλος της επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΤΗΜΜΥ – 
Α.Π.Θ., Σεπτέμβριος 2004 – Αύγουστος 2009. 
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 Πιστοποίηση στη χρήση υπολογιστών εκπαιδευτικών Α’- βάθμιας και Β’- βάθμιας  
εκπαίδευσης (ΚΕΠΙΣ). 

 Συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών για προμήθεια εξοπλισμών. 
 
 

4 Επιστημονική Δραστηριότητα 
 
4.1 Συντακτικές Δράσεις 
 

 Associate Editor IEEE Transactions on Neural Networks 2007 – 2010. 
 
 Μέλος του Conference Editorial Board του IEEE Control Systems Society από 

το 2005 – σήμερα. 
Η ανάθεση γίνεται από το Board of Governors του IEEE Control Systems Society 
κατόπιν θετικής εισήγησης του προεδρείου, με κατάθεση βιογραφικού και δύο 
συστατικών επιστολών. 
Ευθύνη του κάθε μέλους είναι να λειτουργεί ως Associate Editor στα δύο κυρίαρχα 
συνέδρια του IEEE Control Systems Society και συγκεκριμένα στο Conference on 
Decision and Control και στο American Control Conference. 
 
 Κριτής Επιστημονικών Εργασιών στα Περιοδικά 
 

1. IEEE Transactions on Automatic Control 
2. IEEE Transactions on Neural Networks 
3. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 
4. Automatica 
5. Adaptive Control & Signal Processing 
6. International Journal of Control 
7. International Journal of Systems Science 
8. IEE Proceedings on Control Theory and Applications 
9. ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control 

 
 Κριτής Εργασιών σε Συνέδρια 
 
Κριτής εργασιών επί σειρά ετών σε διάφορα συνέδρια μεταξύ των οποίων είναι και τα: 
 

1. IEEE Conference on Decision and Control (CDC) 
2. IEEE American Control Conference (ACC) 

 
που αποτελούν τα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια στην ευρύτερη περιοχή των συστημάτων 
αυτομάτου ελέγχου. 

 
4.2 Οργάνωση Συνεδρίων 
 

 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1st IEEE Mediterranean Symposium on New 
Directions in Control Theory and Applications, Chania, Greece, 1993. 

 Program Vice – Chair, 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, 
Thessaloniki, Greece, 2009.   

 
4.3 Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Συνεδρίων 
 

 IEEE International Symposium on Intelligent Control, 2005, 2006. 
 19th International Conference on Artificial Neural Networks, ICANN 2009. 
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 21st  Mediterranean Conference on Control and Automation, Platanias – Chania, 
Greece, 2013. 

 
 
4.4 Προεδρεύων Συνεδρίας 
 

1. “Adaptive Control by Neural Networks”, IFAC 18th World Congress, Milano, Italy, 
August 29-September 2, 2011.  

2. “Nonlinear Control III”, 19th Mediterranean Conference on Control and Automation, 
Corfu, Greece, June 20-23, 2011. 

3. “Adaptive Control I”, 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, 
Thessaloniki, Greece, June 24-26, 2009. 

4. “Intelligent Vehicles and Transportation Systems”, 17th Mediterranean Conference on 
Control and Automation, Thessaloniki, Greece, June 24-26, 2009. 

5. “Adaptive Control”, 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, 
Ajaccio, Corsica, France, June 25-27, 2008. 

6. “Neural Network Based Control”, 16th Mediterranean Conference on Control and 
Automation, Ajaccio, Corsica, France, June 25-27, 2008. 

7. “Neural Networks I”, European Control Conference 2007, Kos, Greece, July 2-5, 
2007. 

8. “Neural Networks I”, 15th Mediterranean Conference on Control and Automation, 
Athens, Greece, June 27-29, 2007. 

9. “Robotics 1”, 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, Ancona, 
Italy, June 28-30, 2006. 

10. “Methods in Remote and Network Control”, IEEE CDC-ECC, Seville, Spain, 12-15 
Δεκεμβρίου 2005. 

11. “Neural Networks  for Control I”, IEEE International Symposium on Intelligent 
Control, Limassol, Cyprus, June 27-29, 2005. 

12. “Neural Networks for Control II”, IEEE International Symposium on Intelligent 
Control, Limassol, Cyprus, June 27-29, 2005. 

13. “Neural Networks I”, IEEE CDC, Phoenix USA, 7-10 Δεκεμβρίου 1999. 
14. “Production Systems Life Cycle”, ASI’98, Βρέμη, Γερμανία, 14-17 Ιουλίου 1998. 
15. “Stability and Control of Nonlinear Systems – Part A”, 1st IEEE Mediterranean 

Symposium on New Directions in Control Theory and Applications, Chania, Greece, 
1993. 

 
4.5 Διαλέξεις και Σεμινάρια 
 

1. G.A. Rovithakis, "Introduction to Neural Networks in Control: Static Neural 
Networks for Control Applications", Advanced Summer Institute-ASI'93 In Integrated 
Manufacturing Systems and Industrial Automation, Patra, Greece, May 24-June 4, 
1993. 

2. G.A. Rovithakis, "Dynamical Multilayer and/or Recurrent Neural Networks for 
Control Applications", Advanced Summer Institute-ASI'93 In Integrated 
Manufacturing Systems and Industrial Automation, Patra, Greece, May 24-June 4, 
1993. 

3. G.A. Rovithakis, "Adaptive Control of Unknown Nonlinear Dynamical Systems via 
Dynamical Neural Networks", University of Notre Dame, Dept. of Electrical 
Engineering, December 3, 1993. 

4. G.A. Rovithakis, (T.U.C representative), "Research Activities of the Laboratory of 
Automation", Advanced Summer Institute-ASI'94 In Integrated Manufacturing 
Systems and Industrial Automation, Patra, Greece, June 24-July 1, 1994. 

5. G.A. Rovithakis, “Control with Neural Networks”, California State University, Los 
Angeles, USA, Dec. 14, 1998. 
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5 Ερευνητικό Έργο 
 
5.1 Συνοπτική Παρουσίαση 
 
Σ΄ ότι ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η ερευνητική μου δραστηριότητα, ομαδοποιώντας 
ταυτόχρονα τις σχετικές δράσεις. 

5.1.1 Προσαρμοστικός Έλεγχος Συστημάτων Υψηλής Αβεβαιότητας 

 
Το πρόβλημα του προσαρμοστικού ελέγχου συστημάτων υψηλής αβεβαιότητας αποτελεί 
φυσική εξέλιξη του μη-γραμμικού προσαρμοστικού ελέγχου με στόχο την αντιμετώπιση 
άγνωστων μη-γραμμικοτήτων. Απαρτίζεται από δύο επιμέρους προβλήματα: 

 Το πρόβλημα της μοντελοποίησης σε πραγματικό χρόνο (on-line system 
identification). 

 Το πρόβλημα του προσαρμοστικού ελέγχου του μη-γραμμικού μοντέλου και η 
ανάλυση ευρωστίας του. 

Βασική επιδίωξη είναι η σχεδίαση-ανάλυση «οικουμενικών» προσαρμοστικών ελεγκτών, 
ικανών να ελέγξουν μια εξαιρετικά ευρεία οικογένεια μη-γραμμικών συστημάτων. 
 
Μέρος του αντικειμένου της μοντελοποίησης σε πραγματικό χρόνο διδάσκεται στο 
προπτυχιακό μάθημα «Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Συστημάτων», ενώ το πρόβλημα 
του ελέγχου στα μεταπτυχιακά μαθήματα «Έλεγχος Συστημάτων με Νευρωνικά Δίκτυα», 
«Εύρωστος Μη – Γραμμικός Προσαρμοστικός Έλεγχος», «Προσαρμοστικός Έλεγχος». 
 
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Βιβλία: B 1, B 2. 
 Κεφάλαια σε βιβλία: BCh 4, BCh 6. 
 Άρθρα σε περιοδικά: J 12, J 14, J 16, J 21, J 26, J 29, J 31-J 33, J 35, J 37-J 43. 
 Άρθρα σε συνέδρια: C 10, C 14, C 17, C 19, C 20, C 25, C 32, C 36, C 39, C 50, C 

55, C 56, C 58, C 60, C 62-C 64, C 66-C 74. 
 
5.1.2 Έλεγχος Προδιαγεγραμμένης Απόκρισης Εξόδου 
 
Η ποιότητα απόκρισης της εξόδου αποτελεί σημαντικό ζήτημα του ελέγχου μη γραμμικών 
(άγνωστων) συστημάτων. Είναι επιθυμητό το σφάλμα εξόδου να συγκλίνει σε μια μικρή 
περιοχή του μηδενός, με μικρή υπερύψωση και ικανοποιητική ταχύτητα σύγκλισης. Η 
συντριπτική πλειονότητα των σχημάτων ελέγχου που έχουν προταθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία πετυχαίνουν τη σύγκλιση του σφάλματος εξόδου σε περιοχή το μέγεθος της 
οποίας είναι αβέβαιο. Επιπρόσθετα, η εκ των προτέρων επιβολή συγκεκριμένων ποσοτικών 
κριτηρίων επίδοσης κατά τη μεταβατική περίοδο (π.χ. ταχύτητα σύγκλισης και μέγιστη 
υπερύψωση) είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ακόμη και για πλήρως γνωστά μη γραμμικά 
συστήματα. Έρευνα στην περιοχή αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ελεγκτών 
με δυνατότητα εφαρμογής σε σημαντικές κλάσεις μη γραμμικών συστημάτων, των οποίων οι 
μη γραμμικότητες θεωρούνται άγνωστες, χρησιμοποιώντας ανάδραση καταστάσεων ή μόνο 
ανάδραση εξόδου. Οι προτεινόμενες λύσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το 
αν εμπλέκουν συστήματα προσέγγισης στη δομή του ελεγκτή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση 
μελετάται η ευρωστία του συστήματος κλειστού βρόχου ως προς δυναμικές αβεβαιότητες 
καθώς και εξωγενής διαταραχές που επιδρούν στην είσοδο ή στο άνυσμα κατάστασης.     
  
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Άρθρα σε περιοδικά: J 2, J 3,  J 4, J 6,  J 7, J 8, J 10, J 13, J 15. 
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 Άρθρα σε συνέδρια: C 1, C 4, C 5-C 8, C 12, C 15. 
 
5.1.3 Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων 
 
Η δημοσιευμένο μου έργο στην περιοχή, εστιάζεται μέχρι στιγμής: 

 Στον έλεγχο (με ή χωρίς προδιαγεγραμμένη απόκριση) δύναμης/θέσης ρομποτικού 
βραχίονα άγνωστου δυναμικού μοντέλου σε ελαστική επαφή με επίπεδη επιφάνεια με 
επίσης  άγνωστο μοντέλο δύναμης παραμόρφωσης. Είναι σημαντικό πως με την 
εμπλοκή της μεθοδολογίας προδιαγεγραμμένης απόκρισης είμαστε σε θέση να 
εγγυηθούμε εκ των προτέρων τη διατήρηση της επαφής του άκρου του βραχίονα με 
την επιφάνεια. 

 Στον έλεγχο προδιαγεγραμμένης απόκρισης θέσης ρομποτικών βραχιόνων ελαστικής 
σύνδεσης, άγνωστου δυναμικού μοντέλου με επίσης άγνωστη και πιθανώς χρονικά 
μεταβαλλόμενη ελαστικότητα. 

 
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Ερευνητικά Προγράμματα: RP 7. 
 Άρθρα σε περιοδικά: J 1  J 5, J 9, J 19. 
 Άρθρα σε συνέδρια: C 3, C 4, C 9, C 11, C 13, C 21, C 23. 

5.1.4 Προσαρμοστικός Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής 

 
Τα συστήματα παραγωγής έχουν την ιδιαιτερότητα να παριστάνονται ως συστήματα 
διακριτών γεγονότων (discrete event systems), μ’ αποτέλεσμα ο έλεγχος τους να καθίσταται 
πολύπλοκος και επίπονος.  
Η σχετική ερευνητική δραστηριότητα ξεκίνησε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 
“Hierarchical Management and Control in Manufacturing Systems”, ESPRIT Basic Research 
Project. Προτάθηκαν πρωτότυποι προσαρμοστικοί αλγόριθμοι μοντελοποίησης και ελέγχου, 
αναλύθηκαν θεωρητικά και ελέγχθηκαν πειραματικά σε δεδομένα που ελήφθησαν από 
Γερμανική βιομηχανική εγκατάσταση. 
 
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Ερευνητικά Προγράμματα: RP 2. 
 Βιβλία: B 2. 
 Κεφάλαια σε βιβλία: BCh 1, BCh 3, BCh 5. 
 Άρθρα σε περιοδικά: J 27, J 30, J 34, J 36. 
 Άρθρα σε συνέδρια: C 40, C 42-C 49, C 51, C 52, C 57, C 59, C 61. 

5.1.5 Αναγνώριση και Αποκατάσταση Βλαβών Δυναμικών Συστημάτων 

 
Το πρόβλημα εντοπίζεται, σε πρώτη φάση, στην έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση βλαβών, 
που αλλοιώνουν την ορθή συμπεριφορά ενός δυναμικού συστήματος και σε δεύτερη φάση 
(και εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό), στην αυτόματη αποκατάσταση των συνεπειών 
τους, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων ελεγκτών. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό ενός συστήματος 
αναγνώρισης και αποκατάστασης βλαβών αποτελεί η ποιοτική μοντελοποίηση σε πραγματικό 
χρόνο.  
Η ερευνητική μου δράση στο χώρο ξεκίνησε στα πλαίσια σχετικής μεταδιδακτορικής 
υποτροφίας του ΙΚΥ και συνεχίστηκε στο ερευνητικό έργο “DAMADICS” EC-RTN.  
 
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Ερευνητικά προγράμματα: RP 4. 
 Άρθρα σε περιοδικά: J 18. 
 Άρθρα σε συνέδρια: C 28, C 29, C 65.  
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 Τεχνικές αναφορές: TR 1. 

5.1.6 Μοντελοποίηση και Προσαρμοστικός Έλεγχος Δικτύων Υπολογιστών 

 
Επιχειρείται η προσέγγιση του προβλήματος του ελέγχου δικτύων υπολογιστών κάνοντας 
χρήση εργαλείων της θεωρίας των συστημάτων, είτε ο έλεγχος είναι στην πλευρά της πηγής, 
είτε στον δρομολογητή (router). Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών ποιότητας επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα ο χρόνος αποστολής 
δεδομένης εφαρμογής. 
 
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Βιβλία: B 1 
 Κεφάλαια σε βιβλία: BCh 2. 
 Άρθρα σε περιοδικά: J 11, J 17, J 20.  
 Άρθρα σε συνέδρια: C 16 , C 18, C 22, C 24, C 26, C 35, C 41. 

5.1.7 Δυναμικά Νευρωνικά Δίκτυα 

 
Η ανάγκη μοντελοποίησης δυναμικών συστημάτων, οδήγησε στο να προταθούν, στις αρχές 
της δεκαετίας του 90, τα αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα υψηλής τάξης (Recurrent High-Order 
Neural Networks, RHONN), καθώς και σε παραλλαγές τους για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του ελέγχου συστημάτων παραγωγής, καθώς και του ελέγχου δικτύων 
υπολογιστών. Η ανάλυση των μεθόδων εκμάθησης, η ευρωστία τους, καθώς και αλγόριθμοι 
εύρεσης δομής, αποτέλεσαν κεντρικά θέματα αρκετών δημοσιεύσεων. 
 
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Ερευνητικά Προγράμματα: RP 1, RP 2. 
 Βιβλίο: B 2. 
 Κεφάλαια σε βιβλία: BCh 1-BCh 5. 
 Άρθρα σε περιοδικά: J 20, J 30, J 36, J 38, J 43. 
 Άρθρα σε συνέδρια: C 41, C 42, C 44-C 49, C 51, C 52, C 57, C 59-C 62, C 69, C 

70, C 72, C 73. 
  

5.1.8 Μηχανική Μάθηση 

 
Η ενασχόλησή μου με το αντικείμενο της μηχανικής μάθησης επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη: 
 

 Συστημάτων και μεθόδων ταξινόμησης. 
 Συστημάτων επιθεώρησης ποιότητας. 

 
Η πρώτη θεματική ενότητα προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της 
αναγνώρισης της κατάστασης ιστών ανθρώπινων περιφερικών αγγείων σε πραγματικό χρόνο. 
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Ερευνητικά Προγράμματα: RP 5. 
 Άρθρα σε περιοδικά: J 22, J 23, J 25. 
 Άρθρα σε συνέδρια: C 31, C 33, C 34, C 37, C 38. 

 
Η δεύτερη αποτελούσε το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος “High Performance 
Industrial Vision”, BRITE-EURAM.  
Στην περιοχή αυτή κατατάσσονται: 

 Ερευνητικά Προγράμματα: RP 3. 
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 Άρθρα σε Περιοδικά: J 24. 
 Άρθρα σε συνέδρια: C 27, C 30. 

 
Μέρος του αντικειμένου της μηχανικής μάθησης διδάσκεται στο μεταπτυχιακό μάθημα 
«Μηχανική Μάθηση». 
 
5.2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα 
 
RP 1. “Traffic Control via Visual Loop Detectors and Neural Network Technology”, 

(VILONET), STRIDE, 1993-1994, (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Ε. Χριστοδούλου). 
 

Στόχος ήταν ο έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με οπτικά αισθητήρια και επεξεργασία 
της λαμβανόμενης πληροφορίας από νευρωνικά δίκτυα. Αντικείμενο του νευρωνικού 
δικτύου ήταν ο προσδιορισμός της συνάρτησης εξόδου (exit function) από φωτεινό 
σηματοδότη, γνώση που απαιτείται για την επιλογή του κατάλληλου χρονισμού. 

 
RP 2. “Hierarchical Management and Control in Manufacturing Systems” (HIMAC), 

ESPRIT Basic Research Project 8141, 1994-1997, (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Ε. 
Χριστοδούλου). 

 
Αντικείμενο του έργου αποτελούσε η διεξαγωγή βασικής έρευνας για την ανεύρεση της 
κατάλληλης αρχιτεκτονικής για τον έλεγχο συστημάτων παραγωγής. Η δική μου 
συμμετοχή εστιαζόταν στη μοντελοποίηση και έλεγχό τους μέσω νευρωνικών δικτύων. 

 
RP 3. “High Performance Industrial Vision” (HIPER), BRITE-EURAM, 1999-2001, 

(Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Μ. Ζερβάκης). 
 

Στόχος του έργου αποτελούσε η διασφάλιση της ποιότητας τοποθέτησης ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων τεχνολογίας SMD σε τυπωμένο κύκλωμα, μέσω οπτικής επιθεώρησης και 
τεχνικών επεξεργασίας εικόνας. Αναπτύχθηκε σύστημα επιθεώρησης ποιότητας ικανό να 
λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο και ελέγχθηκε το αξιόπιστο της λειτουργίας 
του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Philips. 

    
RP 4. “Development and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial 

Control Systems (DAMADICS)”, EC-RTN, RTN-1999-00392, 2001-2003, 
(Επιστημονικώς Υπεύθυνος:Thomas Parisini). 

 
Αντικείμενο της συμμετοχής μου στο έργο αποτελούσε η διεξαγωγή βασικής έρευνας 
στο πρόβλημα της διάγνωσης βλαβών σε actuators βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου 
με τη βοήθεια νευρωνικών δικτύων. 

 
RP 5. “Personal Adaptive Learning Interface (PALI)”, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, 2004-2006, 

(Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Α. Μαλάμος). 
 
Αντικείμενο της συμμετοχής μου στο έργο ήταν η μελέτη χρήσης νευρωνικών δικτύων 
στη δημιουργία σημειολογικής συσχέτισης μεταξύ αταξινόμητης πληροφορίας και 
προτύπων πληροφορίας.   

 
RP 6. «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2005 – 

2008, (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Π. Μήτκας). 
 

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα εστιάζεται στην ανάπτυξη του προπτυχιακού 
μαθήματος «Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Συστημάτων» του 7ου εξαμήνου του 
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προγράμματος σπουδών του Τμήματος, καθώς και στη δημιουργία ηλεκτρονικού 
εργαστηρίου για το μάθημα «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι» του 8ου εξαμήνου. 
 

RP 7. “Physically Interactive Robot Services” (PIROS), ΓΓΕΤ-ΑΡΙΣΤΕΙΑ, 2012-2015, 
(Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Ζ. Δουλγέρη).  

 
 
7.3 Κατάλογος Δημοσιευμένου Έργου 
 
Ο Δρ. Ροβιθάκης έχει δημοσιεύσει 122 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 
κεφάλαια σε βιβλία και συνέδρια με κριτές στις προαναφερθείσες περιοχές 
επιστημονικού ενδιαφέροντος (ενότητα 5.1). Έχει επίσης συγγράψει και 3 βιβλία. Το 
δημοσιευμένο του έργο έχει  (κατά την ημερομηνία συγγραφής του παρόντος) λάβει 
πλήθος αναφορών για τον εντοπισμό των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τρία εργαλεία: 
α) Web of Science 563 ετεροαναφορές, β) Scopus 615 ετεροαναφορές και γ)  Publish 
or Perish 1337 αναφορές.   
Σε ότι ακολουθεί, με bold σημειώνονται οι εργασίες που δημοσιεύτηκαν στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή. 
 
5.3.1 Διδακτορικό – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
 
TH 1. G.A. Rovithakis, "Control of Unknown Systems via Recurrent Neural Networks: 

Stability, Convergence & Robustness", Ph.D Thesis, Technical University of Crete, 
Greece, 1995. 

 
TH 2. G.A. Rovithakis, "Recurrent Neural Network Architectures for Adaptive Control of 

Unknown Plants", M.S. Thesis, Technical University of Crete, Greece, 1994. 
 
5.3.2 Βιβλία 
 
B 1. Christos Houmkozlis and George Rovithakis End to End Adaptive Congestion 

Control in TCP/IP Networks, CRC, 2012 (Hardback: 978-1-43-984057-3). 
 

B 2. George A. Rovithakis and Manolis A. Christodoulou Adaptive Control with 
Recurrent High-order Neural Networks: Theory and Industrial Applications, 
Springer-Verlag London, 2000. 

 
5.3.3 Κεφάλαια σε βιβλία 
 
BCh 1. G.A. Rovithakis, S.E. Perrakis and M.A. Christodoulou, “Artificial Neural Networks 

in Manufacturing”, in Artificial Neural Networks in Finance and Manufacturing, J. 
Kamruzzaman, R. Begg, R. Saker (Eds.), IGP, pp. 236-261, 2006. 
 

BCh 2. G.A. Rovithakis, A. Malamos, D. Varvarigou, M.A. Christodoulou, “Quality of 
Service Mechanisms in Multimedia Telecomunication Services”, in Quality and 
Reliability of Large Scale Telecommunication Systems Case Studies: Olympic Games, 
P. Stavroulakis Ed., John Wiley & Sons, Ltd, 2003. 

 
BCh 3. G.A. Rovithakis, V.I. Gaganis, S.E. Perrakis and M.A. Christodoulou, "Discrete 

Event Complex Systems: Scheduling with Neural Networks", in Dealing with 
Complexity: A Neural Network Approach, Karny, Warwick & Kurkova Eds., 
Springer Verlag, pp. 158-176, 1998. 
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BCh 4. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Direct and Indirect Techniques to Control 
Unknown Nonlinear Dynamical Systems using Dynamical Neural Networks", in 
Neural Networks Systems Techniques and Applications C. Leondes Ed., Academic 
Press, vol. 7, pp. 127-155, 1998. 

 
BCh 5. G.A. Rovithakis, V.I. Gaganis, S.E. Perrakis, V.S. Kodogiannis and M.A. 

Christodoulou, "A Neural Adaptive Control Technique for Manufacturing 
Scheduling", in Applications of Neural Adaptive Control Technology, J. Kalkkuhl, K. 
Hunt, R. Zbikowski, A. Dzielinski (Eds)., World Scientific, pp. 121-150, 1997. 

 
BCh 6. G.A. Rovithakis, E.B. Kosmatopoulos, M.A. Christodoulou, “Robust Adaptive 

Control of Unknown Plants using Recurrent High Order Neural Networks-
Application to Mechanical Systems”, in Neural Networks Theory, Technology and 
Applications, P.K. Simpson Ed., IEEE Technology Update Series, pp. 475-480, 1996. 

 
5.3.4 Βιβλιοκρισίες 
 
BR 1. G.A. Rovithakis, “Intelligent control based on neural networks by M. Teshnehlab & 

K. Watanabe”, Automatica, vol. 38, pp. 564-565, 2002.  
 

5.3.5 Άρθρα σε περιοδικά 
 
J 1. A.K. Kostarigka, Z. Doulgeri, G.A. Rovithakis, “Prescribed Performance 

Tracking for Flexible Joint Robots with Unknown Dynamics and Variable 
Elasticity”, Automatica, vol. 49, no. 5, pp. 1137-1147, 2013. 
 

J 2. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Reinforcing Robustness of Adaptive 
Dynamic Surface Control”, International Journal of Adaptive Control and Signal  
Processing, vol. 27, no. 4, pp. 323-339, 2013. 
 

J 3. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Robust Adaptive Fuzzy Control of 
Nonaffine Systems Guaranteeing Transient and Steady State Error Bounds”, 
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 26, no. 7,  
pp. 576-591, 2012. 
 

J 4. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “A priori Guaranteed Evolution within 
the Neural Network Approximation Set and Robustness Expansion via 
Prescribed Performance Control”, IEEE Transactions on Neural Networks and 
Learning Systems,  vol. 23, no. 4, pp. 669-675, 2012. 

 
J 5. C. P. Bechlioulis, Z. Doulgeri and G. A. Rovithakis, “Guaranteeing Prescribed 

Performance and Contact Maintenance via an Approximation Free Robot 
Force/Position Controller”, Automatica, vol. 48, no. 2, pp. 360-365, 2012.  

 
J 6. Artemis K. Kostarigka, George A. Rovithakis, “Adaptive Dynamic Output 

Feedback Neural Network Control of Uncertain MIMO Nonlinear Systems with 
Prescribed Performance”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning 
Systems, vol. 23, no. 1, pp.138-149, 2012. 
 

J 7. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Robust Partial – State Feedback 
Prescribed Performance Control of Cascade Systems with Unknown 
Nonlinearities”, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 56, no. 9, pp. 
2224-2230, 2011. 
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J 8. Artemis K. Kostarigka and George A. Rovithakis, “Prescribed Performance 
Output Feedback/Observer – free Robust Adaptive Control of Uncertain 
Systems using Neural Networks”, IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybernetics – Part B: Cybernetics, vol. 41, no. 6, pp. 1483-1494, 2011. 

 
J 9. C.P. Bechlioulis, Z. Doulgeri, G. A. Rovithakis, “Neuro – Adaptive 

Force/Position Control with Prescribed Performance and Guaranteed Contact 
Maintenance”, IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 21, no. 12, pp. 1857-
1868, 2010. 

 
J 10. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Prescribed Performance Adaptive 

Control for Multi – Input Multi – Output Affine in the Control Nonlinear 
Systems”, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 55, no. 5, pp. 1220-1226, 
2010. 

 
J 11. C.N. Houmkozlis, G.A. Rovithakis, “Fairness Guarantees in a Neural Network 

Adaptive Control Framework”, IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 20, 
no. 3, pp. 527-533, 2009. 

 
J 12. Artemis K. Kostarigka and George A. Rovithakis, “Approximate Adaptive 

Output Feedback Stabilization via Passivation of MIMO Uncertain Systems 
using Neural Networks”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – 
Part B: Cybernetics, vol. 39, no. 5, pp. 1180-1191, 2009. 

 
J 13. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Adaptive Control with Guaranteed 

Transient and Steady State Tracking Error Bounds for Strict Feedback 
Systems”, Automatica, vol. 45, no. 2, pp. 532-538, 2009. 

 
J 14. Artemis K. Kostarigka and George A. Rovithakis, “Adaptive Neural Network 

Control with Disturbance Attenuation for Multi-Input Nonlinear Systems”, 
IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 20, no. 2, pp. 236-247, 2009. 

 
J 15. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Robust Adaptive Control of Feedback 

Linearizable MIMO Nonlinear Systems with Prescribed Performance”, IEEE 
Transaction on Automatic Control, vol. 53, no. 9, pp. 2090-2099, 2008. 

 
J 16. S.P. Moustakidis, G.A. Rovithakis, J.B. Theocharis, “An Adaptive Neuro-Fuzzy 

Tracking Control for Multi-Input Nonlinear Dynamical Systems”, Automatica, vol. 
44, no. 5, pp. 1418-1425, 2008. 

 
J 17. C.N. Houmkozlis, G.A. Rovithakis, “A Neuro-Adaptive Congestion Control Scheme 

for Round Trip Regulation”, Automatica, vol. 44, no. 5, pp. 1402-1410, 2008. 
 
J 18. A.A. Papadimitropoulos, G.A. Rovithakis, Thomas Parisini, “Fault Detection in 

Mechanical Systems with Friction Phenomena: an on-line Neural Approximation 
Approach”, IEEE Transations on Neural  Networks, vol. 18, no. 4, pp. 1067-1082, 
2007. 

 
J 19. Y. Karayiannidis, G. Rovithakis, Z. Doulgeri, “Force/Position Tracking for a Robotic 

Manipulator in Compliant Contact with a Surface using Neuro-Adaptive Control”, 
Automatica, vol. 43, no. 7, pp. 1281-1288, 2007.  

 
J 20. G.A. Rovithakis, A.G. Malamos, T. Varvarigou, M.A. Christodoulou, “Quality of 

Service Adaptive Control of Multimedia Services in Short-Term Resource 
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Reservation Networks”, Cybernetics and Systems:An International Journal, Taylor & 
Francis, vol. 36, no. 3, pp.251-281, 2005. 

 
J 21. George A. Rovithakis, “Robust Redesign of a Neural Network Controller in the 

Presence of Unmodeled Dynamics”, IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 15, 
no. 6, pp. 1482-1490, 2004. 

 
J 22. George A. Rovithakis, M. Maniadakis, M. Zervakis, “A Hybrid Neural 

Network/Genetic Algorithm Approach to Optimizing Feature Extraction for Signal 
Classification”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: 
Cybernetics, vol. 34, no. 1, pp. 695-702, 2004. 

 
J 23. George A. Rovithakis, I. Chalkiadakis, M. Zervakis, “High Order Neural Network 

Structure Selection for Function Approximation Applications using Genetic 
Algorithms”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: 
Cybernetics, vol. 34, no. 1, pp. 150-158, 2004. 

 
J 24. Michael E. Zervakis, Stefanos Goumas, George A. Rovithakis, “A Bayesian 

Framework for Multi-lead SMD Post-Placement Quality Inspection”, IEEE 
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Καθηγητή. 
 
5.4.1 Διδακτορικό – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
 
TH 1. G.A. Rovithakis, "Control of Unknown Systems via Recurrent Neural Networks: 

Stability, Convergence & Robustness", Ph.D Thesis, Technical University of Crete, 
Greece, 1995. 

 
Στην εργασία αυτή προτείνεται ένας άμεσος προσαρμοστικός ελεγκτής, βασισμένος 
σε αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα, για άγνωστα μη γραμμικά συστήματα όπου η 
είσοδος ελέγχου εμφανίζεται γραμμικά. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη.  
Το πρώτο μέρος ασχολείται με την περίπτωση όπου ο αριθμός των εισόδων ελέγχου 
ταυτίζεται με το αριθμό των καταστάσεων. Στην ιδανική περίπτωση της πλήρους 
ταυτοποίησης, (complete model matching), αναπτύσσονται βασικοί νόμοι ελέγχου 
για να εγγυηθούν σύγκλιση του ανύσματος κατάστασης στο μηδέν, καθώς και το 
φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο. Η ευρωστία του συστήματος 
κλειστού βρόχου αναλύεται με αυστηρό, μαθηματικό τρόπο. Ο βασικός νόμος 
ελέγχου μετατρέπεται κατάλληλα για να αντιμετωπίσει την ύπαρξη σφαλμάτων 
μοντελοποίησης και αμοντελοποίητων δυναμικών. Στη χειρότερα των περιπτώσεων, 
το απώτερο ομοιόμορφα φραγμένο, (uniform ultimate boundedness), του συστήματος 
αποδεικνύεται ότι ισχύει. Όμοια αποτελέσματα ισχύουν και στην περίπτωση που 
θέλουμε να ακολουθήσουμε δοσμένη τροχιά αναφοράς, (tracking problem). 
Στο δεύτερο μέρος, η θεωρία επεκτείνεται για να καλύψει την πιο γενική περίπτωση 
όπου ο αριθμός των εισόδων ελέγχου διαφέρει από τον αριθμό των καταστάσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζεται ένας προσαρμοστικός ρυθμιστής, (που όπως 
αποδεικνύεται είναι ειδική περίπτωση νευρωνικού δικτύου αναδρομικού τύπου), για 
να εξασφαλίσει τουλάχιστον το απώτερο ομοιόμορφα φραγμένο του συστήματος, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ύπαρξη σφαλμάτων μοντελοποίησης που δεν θεωρούνται 
εκ των προτέρων φραγμένα, καθώς και εξωτερικές διαταραχές που επιτρέπεται να 
δρουν τόσο προσθετικά όσο και πολλαπλασιαστικά. Σε ειδικές περιπτώσεις 
μπορούμε να εγγυηθούμε την σύγκλιση του ανύσματος κατάστασης στο μηδέν και το 
φραγμένο όλων των άλλων σημάτων στον κλειστό βρόχο. Αποτελέσματα 
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προσομοίωσης ελέγχου ενός μη-γραμμικού μοντέλου κινητήρα συνεχούς ρεύματος, 
αποκαλύπτουν την πρακτική συμπεριφορά του προτεινόμενου αλγόριθμου. 

 
TH 2. G.A. Rovithakis, "Recurrent Neural Network Architectures for Adaptive Control of 

Unknown Plants", M.S. Thesis, Technical University of Crete, Greece, 1994. 
 

Στην εργασία αυτή ερευνούνται οι ρυθμιστικές ικανότητες των νευρωνικών δικτύων 
αναδρομικού τύπου, (recurrent neural networks). Η θεωρία εφαρμόζεται στην τάξη 
των γραμμικών ως προς την είσοδο ελέγχου, μη γραμμικών συστημάτων. Μια και το 
προς έλεγχο σύστημα θεωρείται άγνωστο, ο προτεινόμενος αλγόριθμος διαιρείται σε 
δύο φάσεις. Στην πρώτη, τα νευρωνικά δίκτυα αναδρομικού τύπου χρησιμοποιούνται 
για να αναγνωρίσουν το σύστημα γύρω από το γνωστό σημείο λειτουργίας. 
Περιπτώσεις που οδηγούν σε σφάλματα μοντελοποίησης όπως παραμετρικές και 
δυναμικές αβεβαιότητες λαμβάνονται υπ' όψιν, με αποτέλεσμα η ευστάθεια του 
συστήματος αναγνώρισης, καθώς και η σύγκλιση του σφάλματος στο μηδέν, να 
μπορεί να εγγυηθεί με την βοήθεια της θεωρίας ευστάθειας του Lyapunov. 
Με δεδομένο το μοντέλο για το άγνωστο σύστημα, όπως αυτό παρέχεται από την 
φάση αναγνώρισης, σχεδιάζεται μια στατική ανάδραση καταστάσεων για να 
επιτευχθεί ασυμπτωτική ρύθμιση, (regulation), ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ότι 
όλα τα υπόλοιπα σήματα στον κλειστό βρόχο παραμένουν φραγμένα. Στην 
παραπάνω ανάλυση οι καταστάσεις του πραγματικού συστήματος δεν θεωρούνται ότι 
είναι όλες μετρήσιμες. Ο αλγόριθμος εφαρμόζεται με επιτυχία σ’ ένα μη-γραμμικό 
μοντέλο κινητήρα συνεχούς ρεύματος. 

 
5.4.2 Βιβλία 
 
B 1. Christos Houmkozlis and George Rovithakis End to End Adaptive Congestion 

Control in TCP/IP Networks, CRC, 2012. 
 
Το διαδίκτυο αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά 
επιτεύγματα που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη και την κοινωνικό-
οικονομική ευημερία στις σύγχρονες κοινωνίες. Διαδικτυακές εφαρμογές όπως το 
YouTube και το Facebook έχουν εισχωρήσει σε σημαντικό βαθμό στην κουλτούρα 
μας. Νέες έννοιες όπως Internet of Things, Internet of Services και Cloud Computing 
έχουν ήδη εμφανιστεί. Ταυτόχρονα, η πολύ-ποικιλότητα  εφαρμογών-υπηρεσιών που 
υποστηρίζουν τομείς της καθημερινότητάς μας όπως η υγεία, η παιδεία, οι 
μεταφορές, η δημόσια διοίκηση, οι εμπορικές συναλλαγές καθώς και η διασκέδαση, 
απαιτούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας, που με τη σειρά τους 
επιβάλουν αυξημένες προδιαγραφές ευστάθειας, ευρωστίας και δικαιοσύνης στην 
εσωτερική λειτουργία του διαδικτύου. Επιπλέον, τα παραπάνω θα πρέπει να ισχύουν 
παρά την αναμενόμενη σημαντική αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου.  
Οποτεδήποτε ένας δικτυακός σύνδεσμος υπερφορτώνεται, εμφανίζεται συμφόρηση 
(congestion) που μεταφράζεται σε απώλεια διακινούμενης πληροφορίας, μείωση του 
throughput και αύξηση της συνολικής καθυστέρησης μετάδοσης πληροφοριών, 
επιδεινώνοντας τη συνολική απόδοση του διαδικτύου. Αν το φαινόμενο της 
συμφόρησης επιμένει, το δίκτυο είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε συνολική 
κατάρρευση (congestion collapse). Είναι συνεπώς φανερή η αναγκαιότητα της 
ύπαρξης μηχανισμού αποφυγής-διαχείρισης της συμφόρησης (congestion control). 
Το πρώτο σχήμα ελέγχου της συμφόρησης προτάθηκε από τον Van Jacobson το 
1988, μόλις λίγα χρόνια κατόπιν της εμφάνισης του πρώτου περιστατικού δικτυακής 
κατάρρευσης, το οποίο και ενσωματώθηκε στο πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης του 
Internet το γνωστό TCP. 
Το διαδίκτυο του μέλλοντος χρειάζεται αυστηρά σχεδιασμένες αρχιτεκτονικές 
ελέγχου συμφόρησης ικανές να λειτουργούν σε εξαιρετικά ετερογενή, δυναμικά και 
χρονικά μεταβαλλόμενα δίκτυα. Επιπλέον, οι προς σχεδίαση ελεγκτές θα πρέπει να 
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είναι αποδεδειγμένα ευσταθείς και εύρωστοι ως προς δομικές ασάφειες του δικτύου, 
καθώς και μη ελεγχόμενες ροές κυκλοφορίας που ενεργούν ως εξωτερικές 
διαταραχές. Τυπικά, ο έλεγχος συμφόρησης μορφοποιείται ως ένα πρόβλημα 
βελτιστοποίησης που προσπαθεί να κατανείμει τους πόρους του δικτύου με δίκαιο 
τρόπο μεταξύ ανταγωνιστικών πηγών μετάδοσης πληροφορίας.  
Πρωταρχικός στόχος του βιβλίου αυτού αποτελεί η εγκαθίδρυση του 
προσαρμοστικού ελέγχου ως εναλλακτικό αλλά ταυτόχρονα φυσιολογικό περιβάλλον 
ανάλυσης και σχεδίασης διαδικτυακών ελεγκτών συμφόρησης. Παράλληλα 
παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο τέτοιο περιβάλλον το επονομαζόμενο NNRC, που 
χρησιμοποιεί εργαλεία δανεισμένα από τον προσαρμοστικό έλεγχο και τη θεωρία 
προσέγγισης. Παρέχονται επίσης επεκτάσεις προς την κατεύθυνση της συνέργειας 
του NNRC με μηχανισμούς ελέγχου QoS σε επίπεδο εφαρμογής. Το υλικό που 
σχετίζεται με την παρουσίαση του NNRC έχει προκύψει από τις πρόσφατες 
ερευνητικές προσπάθειες των συγγραφέων.  
Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται βασικές 
γνώσεις σε θέματα δικτύων υπολογιστών και ελέγχου συμφόρησης. Αποτελείται δε 
από τα Κεφάλαια 2-6. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 2 εισάγονται τα δίκτυα 
μεταγωγής πακέτων, χαρακτηριστικές τοπολογίες αυτών, πρωτόκολλα επικοινωνίας 
και χαρακτηριστικά απόδοσης. Στο Κεφάλαιο 3 συζητούμε πως το TCP υλοποιεί τον 
έλεγχο συμφόρησης. Προαπαιτούμενο του ελέγχου συμφόρησης αποτελεί η ακριβής 
και αποδοτική μέτρηση του επιπέδου συμφόρησης στο δίκτυο. Σχετικές μέθοδοι 
δίνονται στο Κεφάλαιο 5. Η σχεδίαση ελεγκτών συμφόρησης βασισμένων στο 
μοντέλο ροής υγρών παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6. 
Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση του περιβάλλοντος 
προσαρμοστικού ελέγχου συμφόρησης NNRC. Περιέχει τα Κεφάλαια 7-11. Στο 
Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η δομή του NNRC και περιγράφονται ποιοτικά οι 
κυρίαρχες λειτουργικές μονάδες του, ενώ τα Κεφάλαια 8 και 9 είναι αφιερωμένα 
στην αυστηρή ανάλυση και σχεδίαση αυτών. Η απόδοση του NNRC αξιολογείται στο 
Κεφάλαιο 10 μέσω προσομοιώσεων σε ετερογενές δίκτυο υψηλών αποστάσεων και 
ταχυτήτων (long distance-high speed) με πολλαπλούς συνδέσμους σε στένωση 
(bottleneck). Τέλος η συνέργεια του NNRC με μηχανισμό ελέγχου QoS σε επίπεδο 
εφαρμογής παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 11. 
Το τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου απαρτίζεται από δύο παραρτήματα σε 
έννοιες δυναμικών συστημάτων και προσέγγισης με νευρωνικά δίκτυα αντίστοιχα. 
Τα αποτελέσματα-εργαλεία που παρατίθενται στο τρίτο μέρος χρησιμοποιούνται 
κατά κόρον στα Κεφάλαια 7-11.                         
 

B 2. George A. Rovithakis and Manolis A. Christodoulou Adaptive Control with 
Recurrent High-order Neural Networks: Theory and Industrial Applications, 
Springer-Verlag London, 2000. 

 
Η πρόσφατη τεχνολογική ανάπτυξη, έφερε αντιμέτωπους τους μηχανικούς που 
ασχολούνται με τον αυτόματο έλεγχο με εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα, που 
περιέχουν αβέβαιες και πιθανά άγνωστες μη-γραμμικότητες, ή που λειτουργούν σε 
αβέβαια περιβάλλοντα. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες 
λειτουργικές απαιτήσεις, καθιστούν τη σχεδίαση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου ως 
ένα από τα πιο προκλητικά τεχνολογικά πεδία. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, πολλοί 
κλασσικοί αλγόριθμοι ελέγχου αποτυγχάνουν στο να παρέχουν στέρεες σχεδιαστικές 
διαδικασίες, μια και κατά κανόνα απαιτούν τη γνώση του μαθηματικού μοντέλου του 
συστήματος ή/και στηρίζονται σε υποθέσεις που συχνά καταρρέουν στην πράξη. 
Αυτός είναι και ο λόγος της υψηλής συγκέντρωσης ερευνητικών προσπαθειών στην 
περιοχή των ευφυών συστημάτων ελέγχου. 
Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που υπηρετούν τη σχετική ερευνητική δράση, 
είναι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ΤΝΔ (artificial neural networks). Εμπνευσμένα 
από τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα, τα ΤΝΔ έχουν εμφανίσει μεγαλειώδεις 
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ικανότητες εκμάθησης, προσαρμογής, ταξινόμησης και προσέγγισης συναρτήσεων, 
γεγονός που καθιστά τη χρήση τους σε προβλήματα αναγνώρισης συστημάτων σε 
πραγματικό χρόνο (on-line system identification) και ελέγχου, πολλά υποσχόμενη. 
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από το μεγάλο αριθμό άρθρων που 
δημοσιεύτηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάζοντας διάφορες 
τοπολογίες δικτύων, καθώς και επίλυση πρακτικών εφαρμογών. Δυστυχώς, εκείνη 
την περίοδο, (τέλη της δεκαετίας του 80 – αρχές του 90), οι εργασίες με ΤΝΔ 
περιορίζονταν σε προσομοιωτικές μελέτες. Είναι κοινά αποδεκτό στην περιοχή των 
συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, ότι η πρακτική επίλυση ενός υπαρκτού 
προβλήματος ισοδυναμεί με τη σχεδίαση ελεγκτών, που εγγυημένα προσδίδουν στο 
σύστημα κλειστού βρόχου ιδιότητες ευστάθειας, σύγκλισης και ευρωστίας. Σχετικές 
θεωρητικές αναλύσεις στην περίπτωση των ΤΝΔ άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή 
τους όχι νωρίτερα από το 1992.  
Πρωταρχικός στόχος του βιβλίου, είναι η παράθεση τεχνικών που θα επέτρεπαν τη 
σχεδίαση: 

 ελεγκτών ικανών να εγγυηθούν ευστάθεια, σύγκλιση και ευρωστία για 
δυναμικά συστήματα με άγνωστες μη-γραμμικότητες, 

 συστημάτων χρονοπρογραμματισμού πραγματικού χρόνου για συστήματα 
παραγωγής. 

Για την αντιστάθμιση του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας στη δομή του συστήματος, 
χρησιμοποιούμε τα αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα υψηλής τάξης (Recurrent High-
Order Neural Networks, RHONNs). Αυτός είναι και ο κύριος νεωτερισμός που 
εισάγει το παρόν βιβλίο. Επιπλέον, αποκαλύπτεται ξεκάθαρα η σχέση μεταξύ 
νευρωνικών και προσαρμοστικών ελεγκτών. 
Για την ανάγνωση του βιβλίου υποθέτουμε πως ο αναγνώστης αισθάνεται οικείος με 
τη βασική  (προπτυχιακού επιπέδου) θεωρία του αυτομάτου ελέγχου, καθώς και με 
τις έννοιες της ευστάθειας, ευρωστίας. Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα των 
πρόσφατων ερευνητικών προσπαθειών των συγγραφέων του. Αν και ο κυρίαρχος 
στόχος του είναι να αποτελέσει ερευνητική μονογραφία, χρήσιμη κρίνεται και η 
ανάγνωσή του από το «βιομηχανικό» κοινό, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 
εφαρμογή, παρά στην ανάλυση της ευστάθειας και ευρωστίας των αλγορίθμων. Για 
το λόγο αυτό, παρατίθενται πίνακες που περιληπτικά παρουσιάζουν τα προτεινόμενα 
σχήματα ελέγχου.  
Το βιβλίο απαρτίζεται από 6 κεφάλαια. Στο πρώτο εισάγονται τα ΤΝΔ ως εργαλείο 
για τον έλεγχο άγνωστων δυναμικών συστημάτων. Παρέχεται επίσης σύντομη 
ιστορική αναδρομή. Η χρήση των RHONNs στην αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο 
δυναμικών συστημάτων, δίνεται στο Κεφάλαιο 2. Εκεί περιγράφεται η δομή τους, οι 
προσεγγιστικές τους ικανότητες και σχεδιάζονται ευσταθείς νόμοι εκμάθησης, 
έννοιες βασικές σ’ όλα τα κεφάλαια που θ’ ακολουθήσουν. Ένα σχήμα έμμεσου 
προσαρμοστικού ελέγχου (indirect adaptive control) παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3 
και αναλύεται η ευρωστία του ως προς αμοντελοποίητες δυναμικές, κάνοντας χρήση 
της θεωρίας των ιδιόμορφων διαταραχών (singular perturbation theory). Το 
Κεφάλαιο 4 ασχολείται με τη σχεδίαση άμεσων προσαρμοστικών ελεγκτών (direct 
adaptive controllers) η ευρωστία των οποίων αναλύεται ως προς σφάλματα 
μοντελοποίησης, αμοντελοποίητες δυναμικές, καθώς και εξωτερικές διαταραχές που 
δρουν τόσο αθροιστικά, όσο και πολλαπλασιαστικά. Το πρόβλημα του 
χρονοπρογραμματισμού συστημάτων παραγωγής μορφοποιείται στο Κεφάλαιο 5. 
Αναπτύσσεται ένα σύστημα χρονοπρογραμματισμού πραγματικού χρόνου, ικανό να 
εγγυηθεί την επίτευξη των απαιτήσεων της εφαρμογής, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το 
φαινόμενο της υπερχείλισης των αποθηκών. Η εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος 
σε υπαρκτή βιομηχανική εγκατάσταση και η σύγκρισή του με κλασσικές πολιτικές 
χρονοπρογραμματισμού, αποτελεί το αντικείμενο του Κεφαλαίου 6.       

 
5.4.3 Κεφάλαια σε βιβλία 
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BCh 1. G.A. Rovithakis, S.E. Perrakis and M.A. Christodoulou, “Artificial Neural Networks 
in Manufacturing”, in Artificial Neural Networks in Finance and Manufacturing, J. 
Kamruzzaman, R. Begg, R. Saker (Eds.), IGP, pp. 236-261, 2006. 
 
Προτείνεται νευρωνικός προσαρμοστικός ελεγκτής που προσεγγίζει το πρόβλημα του 
χρονοπρογραμματισμού μηχανών σαν ένα πρόβλημα ρύθμισης (regulation). Η 
απόδοση του προτεινόμενου σχήματος συγκρίνεται μ’ αυτή συμβατικών μεθόδων  
 

BCh 2. G.A. Rovithakis, A. Malamos, D. Varvarigou, M.A. Christodoulou, “Quality of 
Service Mechanisms in Multimedia Telecomunication Services”, in Quality and 
Reliability of Large Scale Telecommunication Systems Case Studies: Olympic Games, 
P. Stavroulakis Ed., John Wiley & Sons, Ltd, 2003. 

  
Το πρόβλημα μεταβολής των χαρακτηριστικών εφαρμογών πολυμέσων ώστε να 
ικανοποιούνται οι περιορισμοί του δικτύου με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των 
απαιτήσεων ποιότητας που εισάγει ο χρήστης, μορφοποιείται ως πρόβλημα 
προσαρμοστικού ελέγχου, και προτείνεται ένας ευσταθής ελεγκτής βασισμένος σε 
ειδικά σχεδιασμένα αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα υψηλής τάξης. Προσομοιωτικές 
μελέτες φωτίζουν τη μέθοδο και επαληθεύουν τα θεωρητικά αποτελέσματα. 

 
BCh 3. G.A. Rovithakis, V.I. Gaganis, S.E. Perrakis and M.A. Christodoulou, "Discrete 

Event Complex Systems: Scheduling with Neural Networks", in Dealing with 
Complexity: A Neural Network Approach, Karny, Warwick & Kurkova Eds., 
Springer Verlag, pp. 158-176, 1998. 

 
Εφαρμόζεται ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού που αναλύεται θεωρητικά στην 
εργασία [Κεφάλαια σε βιβλία 4] στη βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου ΣΚΑΡΑΚΗΣ και 
παρουσιάζονται εκτενώς τα αποτελέσματα της εφαρμογής.  

 
BCh 4. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Direct and Indirect Techniques to Control 

Unknown Nonlinear Dynamical Systems using Dynamical Neural Networks", in 
Neural Networks Systems Techniques and Applications C. Leondes Ed., Academic 
Press, vol. 7, pp. 127-155, 1998. 

 
Στην εργασία αυτή αναλύουμε μια άμεση και μια έμμεση τεχνική για τον έλεγχο 
αγνώστων μη γραμμικών συστημάτων όπου η είσοδος ελέγχου εμφανίζεται γραμμικά 
σε σχέση με τις μη-γραμμικότητες. Στην έμμεση μέθοδο, ένα δυναμικό νευρωνικό 
δίκτυο παίζει τον ρόλο του αναγνωριστή, (identifier). Η αναγνώριση γίνεται σε 
πραγματικό χρόνο, (on line). Ο αναγνωριστής παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την σχεδίαση και λειτουργία του ελεγκτή που είναι μια δυναμική ανάδραση 
καταστάσεων. Για το σύστημα κλειστού βρόχου μπορούμε να εγγυηθούμε την 
σύγκλιση του σφάλματος ελέγχου στο μηδέν ακόμα και εν παρουσία 
αμοντελοποίητων δυναμικών. Στην άμεση μέθοδο, εξετάζουμε την συμπεριφορά 
ενός προσαρμοστικού ρυθμιστή, (adaptive regulator), (η σχεδίαση του οποίου 
βασίζεται σ' ένα δυναμικό νευρωνικό δίκτυο, μοντέλο του άγνωστου συστήματος), 
παρουσία σφαλμάτων μοντελοποίησης. Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση της 
πλήρους ταυτοποίησης, (complete model matching), μπορούμε να εγγυηθούμε την 
σύγκλιση του ανύσματος κατάστασης στο μηδέν, καθώς και το φραγμένο όλων των 
άλλων σημάτων στον κλειστό βρόχο. Όταν η παραπάνω υπόθεση παύει να ισχύει, ο 
προσαρμοστικός ρυθμιστής μπορεί να εγγυηθεί το ομοιόμορφα απώτερο φραγμένο 
για το σύστημα κλειστού βρόχου. Επιπλέον εξετάζουμε τη συμπεριφορά του ελεγκτή 
στην ύπαρξη αμοντελοποίητων δυναμικών, που όμως σε αντίθεση με προηγούμενες 
εργασίες μας δεν τις περιορίζουμε εντός του πλαισίου της θεωρίας των ιδιόμορφων 
διαταραχών, (singular perturbation theory), διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό την τάξη 
των συστημάτων που μπορούν να ελεγχθούν από τον προτεινόμενο αλγόριθμο. 
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Σημαντικό είναι ότι οι καταστάσεις του συστήματος δεν θεωρούνται όλες 
μετρήσιμες. 

 
BCh 5. G.A. Rovithakis, V.I. Gaganis, S.E. Perrakis, V.S. Kodogiannis and M.A. 

Christodoulou, "A Neural Adaptive Control Technique for Manufacturing 
Scheduling", in Applications of Neural Adaptive Control Technology, J. Kalkkuhl, K. 
Hunt, R. Zbikowski, A. Dzielinski (Eds)., World Scientific, pp. 121-150, 1997. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία λύση στο πρόβλημα του 
χρονοπρογραμματισμού συστημάτων παραγωγής με την βοήθεια δυναμικών 
νευρωνικών δικτύων. Βασισμένοι σε μοντέλο που επίσης αναπτύσσεται εδώ, 
κατασκευάζουμε ένα προσαρμοστικό, συνεχούς χρόνου, νευρωνικό ελεγκτή, από τον 
οποίο προκύπτει, κατόπιν διακριτοποιήσεως, ο ελεγκτής που στην πραγματικότητα 
υλοποιείται προκείμενου να ικανοποιηθεί η παραγωγή, χωρίς να παραβιάζονται οι 
περιορισμοί που αφορούν τις χωρητικότητες των αποθηκών (buffers). Σφάλματα 
μοντελοποίησης καθώς και φαινόμενα που απορρέουν από την διακριτοποίηση, 
λαμβάνονται υπ’ όψιν, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό  τον ελεγκτή εύρωστο. 
Προσομοιωτικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την θεωρία. Τέλος, οι δυνατότητες 
εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας επιβεβαιώνονται με την παράθεση των 
αποτελεσμάτων που πήραμε από την υλοποίηση της μεθόδου σε μία βιομηχανία 
επεξεργασίας ξύλου. 

 
BCh 6. G.A. Rovithakis, E.B. Kosmatopoulos, M.A. Christodoulou, “Robust Adaptive 

Control of Unknown Plants using Recurrent High Order Neural Networks-
Application to Mechanical Systems”, in Neural Networks Theory, Technology and 
Applications, P.K. Simpson Ed., IEEE Technology Update Series, pp. 475-480, 1996. 

 
Το πάντρεμα του αλγορίθμου ελέγχου δύο φάσεων με τα αναδρομικά νευρωνικά 
δίκτυα υψηλής τάξης, (recurrent high order neural networks), παρουσιάζεται στο 
άρθρο αυτό, με σκοπό τον εύρωστο προσαρμοστικό έλεγχο, (robust adaptive control), 
αγνώστων συστημάτων με ιδιαίτερη εφαρμογή στα μηχανικά συστήματα, 
(mechanical systems). Βασικά χαρακτηριστικά και εδώ, η ευστάθεια του συστήματος 
κλειστού βρόχου, καθώς και η σύγκλιση του σφάλματος ελέγχου, (control error), στο 
μηδέν. 

 
5.3.5 Βιβλιοκρισίες 
 
BR 1. G.A. Rovithakis, “Intelligent control based on neural networks by M. Teshnehlab & 

K. Watanabe”, Automatica, vol. 38, pp. 564-565, 2002.  
 

5.4.5 Άρθρα σε περιοδικά 
  

 
J 1. A.K. Kostarigka, Z. Doulgeri, G.A. Rovithakis, “Prescribed Performance 

Tracking for Flexible Joint Robots with Unknown Dynamics and Variable 
Elasticity”, Automatica, vol. 49, no. 5, pp. 1137-1147, 2013. 
 
Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της παρακολούθησης (tracking) με προδιαγεγραμμένη 
απόκριση εξόδου, για ρομπότ με ελαστικούς συνδέσμους καθώς και άγνωστη αλλά 
και πιθανά χρονικά μεταβαλλόμενη ελαστικότητα. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται 
ελεγκτής ανάδρασης καταστάσεων που δε λαμβάνει υπόψη του τις μη-γραμμικότητες 
του ελεγχόμενου συστήματος. Επιπλέον, δε χρησιμοποιούνται συστήματα 
προσέγγισης για την αντιστάθμιση των αβεβαιοτήτων. Συγκριτικές προσομοιωτικές 
μελέτες σε ρομποτικό βραχίονα ελαστικών συνδέσμων 2 βαθμών ελευθερίας, 
σκιαγραφεί την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 
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J 2. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Reinforcing Robustness of Adaptive 

Dynamic Surface Control”, International Journal of Adaptive Control and Signal 
Processing, vol. 27, no. 4, pp. 323-339, 2013. 
 
Ο προσαρμοστικός έλεγχος δυναμικής επιφάνειας, (Adaptive Dynamic Surface 
Control) έχει προταθεί ως εναλλακτική της μεθόδου adaptive backstepping, που 
αποσκοπεί στην εξάλειψη του προβλήματος αυξημένης πολυπλοκότητας που εισάγει 
η τελευταία λόγω των επαναλαμβανόμενων διαφορίσεων των επονομαζόμενων 
ενδιάμεσων σημάτων ελέγχου. Όπως ξεκάθαρα καταδεικνύεται στην παρούσα 
εργασία, το σχήμα ADSC είναι ευαίσθητο σε δομικές αβεβαιότητες καθώς και σε 
προσθετικές εξωγενής διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται πως αρκεί η 
παρουσία ομοιόμορφα φραγμένης (άγνωστου άνω φράγματος) εξωτερικής 
διαταραχής για να αποσταθεροποιήσει το σύστημα κλειστού βρόχου. Στη συνέχεια 
προτείνεται μεθοδολογία σχεδίασης βασισμένης στον έλεγχο προδιαγεγραμμένης 
απόκρισης, η οποία συνδυαζόμενη με την ADSC τεχνική, οδηγεί σ’ ένα 
τροποποιημένο σχήμα που βελτιώνει σημαντικά την ευρωστία του συστήματος. 
Προσομοιωτικές μελέτες φωτίζουν τη μέθοδο. 
        

J 3. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Robust Adaptive Fuzzy Control of 
Nonaffine Systems Guaranteeing Transient and Steady State Error Bounds”, 
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 26, no. 7, 
pp. 576-591, 2012. 
 
Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το πρόβλημα παρακολούθησης (tracking) 
προδιαγεγραμμένης απόδοσης για άγνωστα μη αφφινικά (nonaffine) συστήματα μίας 
εισόδου-μίας εξόδου, παρουσία εξωτερικών διαταραχών. Ως προδιαγεγραμμένη 
απόδοση θωρούμε πως το σφάλμα παρακολούθησης πρέπει να συγκλίνει σ’ ένα 
προσχεδιασμένο, οσοδήποτε μικρό, σύνολο, με ρυθμό όχι μικρότερο από 
προαποφασισμένη τιμή, εμφανίζοντας μέγιστη υπερύψωση που να μην υπερβαίνει 
μια αρκούντως μικρή αλλά προεπιλεγμένη σταθερά. Ο παραπάνω στόχος 
επιτυγχάνεται κατάλληλου μετασχηματισμού της εξόδου που ενσωματώνει τα 
επιθυμητά χαρακτηριστικά απόδοσης, το φραγμένο του οποίου αποδεικνύεται ικανή 
συνθήκη για την επίλυση του προβλήματος. Για την προσέγγιση δομικών 
αβεβαιοτήτων του ελεγχόμενου συστήματος χρησιμοποιούνται ασαφή συστήματα 
(fuzzy systems). Ως εκ τούτου, ο προτεινόμενος ελεγκτής ανήκει στην οικογένεια 
των εύρωστα προσαρμοστικών ελεγκτών. Προσομοιωτικές μελέτες φωτίζουν 
λεπτομέρειες της μεθόδου.       
 
 

J 4. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “A priori Guaranteed Evolution within 
the Neural Network Approximation Set and Robustness Expansion via 
Prescribed Performance Control”, IEEE Transactions on Neural Networks and 
Learning Systems, vol. 23, no. 4, pp. 669-675, 2012. 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας προσαρμοστικός ελεγκτής ανάδρασης 
κατάστασης, βασισμένος σε νευρωνικά δίκτυα, για μη γραμμικά συστήματα τύπου 
strict feedback, που επιτυγχάνει, δεδομένης της ύπαρξης άγνωστων μη 
γραμμικοτήτων και εξωτερικών διαταραχών, εγγυήσεις προδιαγεγραμμένης 
απόκρισης για το σφάλμα εξόδου, κρατώντας όλα τα σήματα κλειστού βρόχου 
φραγμένα. Οι παραπάνω ιδιότητες επιβάλλονται χωρίς ο σχεδιαστής να καταφεύγει 
στη χρήση ειδικών διαδικασιών αρχικοποίησης και επιλογής κερδών ελέγχου. Ως εκ 
τούτου, επιλύεται, μέσω σχεδιαστικής (constructive) μεθοδολογίας, το πρόβλημα που 
για πολλά χρόνια περιόριζε την εφαρμογή νευρωνικών ελεγκτών αυτό της εκ των 
προτέρων διασφάλισης πως οι καταστάσεις του συστήματος θα εξελίσσονται 
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αυστηρά εντός της συμπαγούς περιοχής στην οποία έχουν ισχύ οι προσεγγιστικές 
ιδιότητες των νευρωνικών δικτύων. Επιπλέον αποδεικνύεται πως η ευρωστία του 
συστήματος ως προς εξωτερικές διαταραχές επεκτείνεται σημαντικά, με μοναδικό 
πρακτικό περιορισμό το πλάτος της αιτούμενης προσπάθειας ελέγχου. Συγκριτικές 
προσομοιωτικές μελέτες φωτίζουν τη μέθοδο.    
 

J 5. C. P. Bechlioulis, Z. Doulgeri and G. A. Rovithakis, “Guaranteeing Prescribed 
Performance and Contact Maintenance via an Approximation Free Robot 
Force/Position Controller”, Automatica, vol. 48, no. 2, pp. 360-365, 2012. 
 
Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το πρόβλημα της παρακολούθησης 
(tracking) δύναμης/θέσης για ρομποτικούς βραχίονες σε ελαστική επαφή με 
κινηματικά γνωστή επίπεδη επιφάνεια. Ο προτεινόμενος μη γραμμικός ελεγκτής 
εγγυάται για δεδομένη μη-ιδιόμορφη (nonsingular) αρχική κατάσταση α) 
προδιαγεγραμμένη ελάχιστη ταχύτητα απόκρισης, προαποφασισμένο μέγιστο 
σφάλμα μόνιμης κατάστασης καθώς και μέγιστη υπερύψωση, β) τη διατήρηση της 
επαφής του βραχίονα με την επιφάνεια σ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, και γ) 
φραγμένα σήματα κλειστού βρόχου. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων δεν 
απαιτείται γνώση τόσο του δυναμικού μοντέλου του βραχίονα, όσο και του μοντέλου 
της δύναμης παραμόρφωσης της ελαστικής επαφής. Επιπλέον, δε χρησιμοποιούνται 
προσεγγιστικές δομές για την εκτίμησή τους. Συγκριτικές προσομοιωτικές μελέτες σ’ 
ένα ρομποτικό βραχίονα 6 βαθμών ελευθερίας σκιαγραφούν την απόδοση του 
προτεινόμενου σχήματος ελέγχου.  
 

J 6. Artemis K. Kostarigka, George A. Rovithakis, “Adaptive Dynamic Output 
Feedback Neural Network Control of Uncertain MIMO Nonlinear Systems with 
Prescribed Performance”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning 
Systems, vol. 23, no. 1, pp. 138-149, 2012. 
 
Στην παρούσα εργασία σχεδιάζεται δυναμικός προσαρμοστικός ελεγκτής ανάδρασης 
εξόδου βασισμένος σε νευρωνικά δίκτυα για κλάση αφφινικών (affine) ως προς την 
είσοδο ελέγχου, αβέβαιων μη γραμμικών συστημάτων πολλών εισόδων – πολλών 
εξόδων, ικανός να εγγυηθεί προδιαγεγραμμένη απόκριση εξόδου, διατηρώντας 
ταυτόχρονα φραγμένα όλα τα σήματα στον κλειστό βρόχο. Αποδεικνύεται πως ικανή 
και αναγκαία συνθήκη για την επίλυση του προβλήματος αποτελεί το να 
διατηρηθούν φραγμένες όλες οι καταστάσεις ενός κατάλληλα ορισμένου 
επαυξημένου συστήματος. Ο προτεινόμενος ελεγκτής είναι διακοπτικού χαρακτήρα. 
Παραταύτα, η συνέχεια του σήματος ελέγχου είναι εγγυημένη, εξαλείφοντας θέματα 
σχετιζόμενα με την ύπαρξη και την μοναδικότητα της λύσης. Προσομοιωτικά 
αποτελέσματα σ’ ένα επίπεδο ρομποτικό βραχίονα 2 βαθμών ελευθερίας 
σκιαγραφούν τη μέθοδο.      
 

J 7. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Robust Partial – State Feedback 
Prescribed Performance Control of Cascade Systems with Unknown 
Nonlinearities”, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 56, no. 9, pp. 
2224-2230, 2011. 
 
Σχεδιάζεται ένας οικουμενικός ελεγκτής για μη – γραμμικά συστήματα δομή 
καταρράκτη (cascade systems) ο οποίος παρουσία δυναμικών αβεβαιοτήτων, 
άγνωστων μη – γραμμικοτήτων, εξωγενών διαταραχών, καθώς και χρονικά 
μεταβαλλόμενων παραμέτρων, εγγυάται την επίτευξη προδιαγεγραμμένης απόκρισης 
στο σφάλμα εξόδου και ομοιόμορφα φραγμένα σήματα στον κλειστό βρόχο. Με τον 
όρο προδιαγεγραμμένη απόδοση εννοούμε ότι το σφάλμα παρακολούθησης (tracking 
error) θα πρέπει  να συγκλίνει σ’ ένα προσχεδιασμένο, οσοδήποτε μικρό, σύνολο, με 
ρυθμό όχι μικρότερο από προαποφασισμένη τιμή, εμφανίζοντας μέγιστη υπερύψωση 
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που να μην υπερβαίνει μια αρκούντως μικρή αλλά προεπιλεγμένη σταθερά. Το 
προτεινόμενο σχήμα ελέγχου είναι χαμηλής πολυπλοκότητας, ενώ κάνει χρήση 
μέρους του διανύσματος κατάστασης  και απαιτεί περιορισμένο επίπεδο εκ των 
προτέρων γνώσης για το ελεγχόμενο σύστημα. Τα αποτελέσματα μπορούν εύκολα να 
επεκταθούν σε συστήματα επηρεαζόμενα από φραγμένα μετρητικά σφάλματα 
καταστάσεων, καθώς και σε μη – γραμμικά συστήματα πολλών εισόδων – πολλών 
εξόδων σε block τριγωνική μορφή. Προσομοιώσεις επιβεβαιώνουν τα θεωρητικά 
αποτελέσματα.    
 

J 8. Artemis K. Kostarigka and George A. Rovithakis, “Prescribed Performance 
Output Feedback/Observer – free Robust Adaptive Control of Uncertain 
Systems using Neural Networks”, IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybernetics – Part B: Cybernetics, vol. 41, no. 6, pp. 1483-1494, 2011. 
 
Στην παρούσα εργασία σχεδιάζεται ένας εύρωστος μη-γραμμικός προσαρμοστικός 
ελεγκτής ανάδρασης εξόδου, βασισμένος σε νευρωνικά δίκτυα, ο οποίος δεν απαιτεί 
την ύπαρξη παρατηρητή για την εκτίμηση των μη-μετρήσιμων καταστάσεων και που 
εγγυάται την επίτευξη προδιαγεγραμμένης απόκρισης εξόδου με φραγμένα σήματα 
στον κλειστό βρόχο, παρά την παρουσία εξωτερικών διαταραχών και 
αμοντελοποίητων δυναμικών. Το ελεγχόμενο σύστημα ανήκει στην κλάση των 
αφφινικών ως προς την είσοδο συστημάτων. Οι υποθέσεις που τίθενται αφορούν την 
ικανοποίηση της ιδιότητας unboundedness observability, καθώς και της συνθήκης 
ευστάθειας εξόδου Lagrange από το υποσύστημα των αμοντελοποίητων δυναμικών, 
καθώς και το ότι το βασικό (nominal) σύστημα είναι ισοδύναμο, μέσω ανάδρασης 
εξόδου, μ’ ένα αυστηρά παθητικό. Προσομοιώσεις φωτίζουν λεπτομέρειες της 
μεθόδου.     
 

J 9. C.P. Bechlioulis, Z. Doulgeri, G. A. Rovithakis, “Neuro – Adaptive 
Force/Position Control with Prescribed Performance and Guaranteed Contact 
Maintenance”, IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 21, no. 12, pp. 1857-
1868, 2010. 
 
Στην παρούσα εργασία αντιμετωπίζουμε θέματα που εμφανίζονται στον έλεγχο 
δύναμης/θέσης ρομποτικών βραχιόνων και συγκεκριμένα με την ταυτόχρονη 
ικανοποίηση της διασφάλισης επαφής και με την επίτευξη δεικτών ποιότητας 
συμπεριφοράς όπως μηδενική υπερύψωση, επιθυμητή ταχύτητα απόκρισης, καθώς 
και επίπεδο ακρίβειας. Ο στόχος ελέγχου επιτυγχάνεται παρουσία α) αβεβαιοτήτων 
στο μοντέλο της δύναμης παραμόρφωσης, β) διαταραχών στους συνδέσμους. Οι 
άγνωστες μη γραμμικότητες προσεγγίζονται από γραμμικά ως προς τα βάρη 
νευρωνικά δίκτυα, των οποίων οι προσεγγιστικές ιδιότητες αποδεικνύουμε ότι 
ισχύουν κάθε χρονική στιγμή ανεξάρτητα από το μέγεθος των σφαλμάτων 
μοντελοποίησης, των διαταραχών και των κερδών του ελεγκτή. Ως εκ τούτου, τα 
τελευταία επιλέγονται εύκολα ενώ ταυτόχρονα μεγάλα σφάλματα – διαταραχές 
αποσβένονται με επιτυχία. Προσομοιακά αποτελέσματα σε ρομποτικό βραχίονα 6 
βαθμών ελευθερίας επιβεβαιώνουν τα θεωρητικά ευρήματα.        
 

J 10. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Prescribed Performance Adaptive 
Control for Multi – Input Multi – Output Affine in the Control Nonlinear 
Systems”, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 55, no. 5, pp. 1220-1226, 
2010. 
 
Ασχολούμαστε με το πρόβλημα της προσαρμοστικής παρακολούθησης (adaptive 
tracking) με προδιαγεγραμμένη απόδοση για μη γραμμικά, εύρωστα 
σταθεροποιήσιμα, συστήματα πολλών εισόδων πολλών εξόδων. Με τον όρο 
προδιαγεγραμμένη απόδοση εννοούμε ότι το σφάλμα παρακολούθησης (tracking 
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error) θα πρέπει  να συγκλίνει σ’ ένα προσχεδιασμένο, οσοδήποτε μικρό, σύνολο, με 
ρυθμό όχι μικρότερο από προαποφασισμένη τιμή, εμφανίζοντας μέγιστη υπερύψωση 
που να μην υπερβαίνει μια αρκούντως μικρή αλλά προεπιλεγμένη σταθερά. 
Κάνοντας χρήση κατάλληλα επιλεγμένου μετασχηματισμού στο προς έλεγχο 
σύστημα, προκύπτει το αντίστοιχο μετασχηματισμένο, η εύρωστη σταθεροποίηση 
του οποίου αποδεικνύεται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της 
προδιαγεγραμμένης απόδοσης, με την προϋπόθεση πως το μετασχηματισμένο είναι 
καλά ορισμένο για t=0. Στη συνέχεια σχεδιάζεται προσαρμοστικός, διακοπτικός 
ελεγκτής ανάδρασης καταστάσεων που επιλύει το πρόβλημα. Ο προτεινόμενος 
ελεγκτής είναι συνεχής και ξεπερνά με επιτυχία το φαινόμενο της πιθανής απώλειας 
ελεγξιμότητας του μοντέλου προσέγγισης. Προσομοιώσεις φωτίζουν λεπτομέρειες 
της μεθόδου.  

 
 

J 11. C.N. Houmkozlis, G.A. Rovithakis, “Fairness Guarantees in a Neural Network 
Adaptive Control Framework”, IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 20, 
no. 3, pp. 527-533, 2009. 

 
Στην πρόσφατα προτεινόμενη προσαρμοστική μέθοδος ελέγχου του ρυθμού 
αποστολής πακέτων, η οποία επιτυγχάνει ρύθμιση τόσο της χρονικής καθυστέρησης 
παραμονής σε ουρές (queuing delay), όσο και του μήκους των ουρών (queue length), 
ενσωματώνεται μια επιπλέον λειτουργική ενότητα που αποσκοπεί στην επιβολή 
χαρακτηριστικών ισοτιμίας (fairness) στην κατανομή των πόρων του δικτύου. Τα 
παραπάνω επιτυγχάνονται ελέγχοντας τη διάθεση του αριθμού των καναλιών. 
Προσομοιωτικές μελέτες που διεξάχθηκαν σε ετερογενή δίκτυα τύπου Μεγάλης 
Απόστασης – Υψηλής Ταχύτητας (Long Distance - High Speed) σκιαγραφούν τις 
ιδιότητες της προτεινόμενης διαδικασίας.       

 
J 12. Artemis K. Kostarigka and George A. Rovithakis, “Approximate Adaptive 

Output Feedback Stabilization via Passivation of MIMO Uncertain Systems 
using Neural Networks”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – 
Part B: Cybernetics, vol. 39, no. 5, pp. 1180-1191, 2009. 

 
Προτείνεται ένας πρασαρμοστικός ελεγκτής ανάδρασης εξόδου βασισμένος σε 
νευρωνικά δίκτυα ικανός να καθιστά γνήσια παθητικά (strictly passive) ως προς 
κατάλληλα ορισμένο σύνολο, μη – γραμμικά συστήματα, affine ως προς το άνυσμα 
εισόδου ελέγχου. Στη συνέχεια, μια απλή ανάδραση εξόδου είναι ικανή να 
σταθεροποιήσει το σύστημα. Το ελεγχόμενο σύστημα δεν απαιτείται να βρίσκεται σε 
κανονική μορφή ή να έχει καλά ορισμένο σχετικό βαθμό (well defined relative 
dergee). Επιτυγχάνεται το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο τόσο του ανύσματος 
κατάστασης, όσο και της εξόδου ως προς οσοδήποτε μικρά θέλουμε σύνολα, καθώς 
και το φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο, χωρίς να απαιτείται η 
υπόθεση του zero state detectability. Ο σχεδιαζόμενος ελεγκτής είναι διακοπτικού 
χαρακτήρα αλλά συνεχής αποφεύγοντας με επιτυχία το πρόβλημα της πιθανής 
διαίρεσης με το μηδέν, καθώς και προβλήματων που συνδέονται άμεσα με την 
ύπαρξη λύσης, καθώς και φαινόμενα chattering. Προσομοιωτικές μελέτες 
επαληθεύουν την προτεινόμενη μεθοδολογία σχεδίασης. 

 
J 13. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Adaptive Control with Guaranteed 

Transient and Steady State Tracking Error Bounds for Strict Feedback 
Systems”, Automatica, vol. 45, no. 2, pp. 532-538, 2009. 

 
Προτείνονται δύο εύρωστοι προσαρμοστικοί ελεγκτές για μη – γραμμικά συστήματα 
τύπου strict feedback μιας εισόδου – μιας εξόδου, ικανοί να εγγυηθούν την 
ικανοποίηση προδιαγεγραμμένων περιορισμών απόκρισης. Ο πρώτος υποθέτει γνώση 
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του προσήμου του εικονικού συντελεστή ελέγχου, ενώ στο δεύτερο χαλαρώνουμε 
την προηγούμενη υπόθεση με την εισαγωγή κερδών Nussbaum καθώς και τη χρήση 
αποσυζευγμένης σχεδίασης backstepping και μη – ολοκληρωματικών συναρτήσεων 
Lyapunov. Με τον όρο προδιαγεγραμμένοι περιορισμοί απόκρισης εννοούμε ότι το 
σφάλμα παρακολούθησης (tracking error) θα πρέπει να συγκλίνει σ’ ένα 
προσχεδιασμένο, οσοδήποτε μικρό, σύνολο, με ρυθμό όχι μικρότερο από 
προαποφασισμένη τιμή, εμφανίζοντας μέγιστη υπερύψωση που να μην υπερβαίνει 
μια αρκούντως μικρή αλλά προεπιλεγμένη σταθερά. Θεωρώντας τα χαρακτηριστικά 
της προδιαγεγραμμένης συμπεριφοράς ως περιορισμούς στο σφάλμα 
παρακολούθησης, κεντρική ιδέα της εργασίας αποτελεί ο μετασχηματισμός του 
συστήματος με τους περιορισμούς σ’ ένα ισοδύναμο χωρίς περιορισμούς. 
Αποδεικνύεται ότι η σταθεροποίηση του μετασχηματισμένου συστήματος είναι ικανή 
για την επίλυση του προβλήματός μας. Το γεγονός ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για τη 
σταθεροποίηση του μετασχηματισμένου συστήματος οδηγεί σε σαφώς μικρότερης 
σχεδιαστικής πολυπλοκότητας ελεγκτές. Επιπλέον, οι προτεινόμενοι ελεγκτές είναι 
ομαλοί, που παρακάμπτουν το πρόβλημα απώλειας της ελεγξιμότητας (loss of 
controllability). Προσομοιωτικά αποτελέσματα επαληθεύουν τη διαδικασία.     

 
J 14. Artemis K. Kostarigka and George A. Rovithakis, “Adaptive Neural Network 

Control with Disturbance Attenuation for Multi-Input Nonlinear Systems”, 
IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 20, no. 2, pp. 236-247, 2009. 

 
Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένας διακοπτικός προσαρμοστικός ελεγκτής 
βασισμένος σε νευρωνικά δίκτυα, για μη – γραμμικά συστήματα affine ως προς το 
άνυσμα εισόδου ελέγχου, ικανός να αποσβέσει εξωτερικές διαταραχές κλάσης 2L  ή 

L . Απουσία διαταραχών εγγυόμαστε το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο του 

σφάλματος παρακολούθησης (tracking error), καθώς και το ομοιόμορφα φραγμένο 
όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο. Ο σχεδιαζόμενος διακοπτικός ελεγκτής είναι 
συνεχής και αποφεύγει με επιτυχία το πρόβλημα της πιθανής διαίρεσης με το μηδέν. 
Ως εκ τούτου, απαλείφονται προβλήματα που συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη 
λύσης, καθώς και φαινόμενα chattering. Προσομοιωτικές μελέτες επαληθεύουν την 
προτεινόμενη μεθοδολογία σχεδίασης.       

 
J 15. C. P. Bechlioulis and G. A. Rovithakis, “Robust Adaptive Control of Feedback 

Linearizable MIMO Nonlinear Systems with Prescribed Performance”, IEEE 
Transaction on Automatic Control, vol. 53, no. 9, pp. 2090-2099, 2008. 

 
Προτείνεται ένας νέος εύρωστος προσαρμοστικός αλγόριθμος ελέγχου για 
γραμμικοποιήσιμα μέσω ανάδρασης μη – γραμμικά συστήματα (feedback 
linearizable nonlinear systems) πολλών εισόδων – πολλών εξόδων, με άγνωστες μη – 
γραμμικότητες, ικανός να εγγυηθεί προδιαγεγραμμένη απόκριση στο σφάλμα 
παρακολούθησης (tracking error). Με τον όρο προδιαγεγραμμένη απόκριση 
εννοούμε ότι το σφάλμα πρέπει να συγκλίνει σε οσοδήποτε μικρή θέλουμε περιοχή 
του μηδενός, με ρυθμό όχι μικρότερο από προεπιλεγμένη σταθερά, εμφανίζοντας 
μέγιστη υπερύψωση όχι μεγαλύτερη από αρκούντως μικρή προαποφασισμένη 
σταθερά. Θεωρώντας τα χαρακτηριστικά της προδιαγεγραμμένης συμπεριφοράς ως 
περιορισμούς στο σφάλμα παρακολούθησης, κεντρική ιδέα της εργασίας αποτελεί ο 
μετασχηματισμός του συστήματος με τους περιορισμούς σ’ ένα ισοδύναμο χωρίς 
περιορισμούς. Αποδεικνύεται ότι η σταθεροποίηση του μετασχηματισμένου 
συστήματος είναι ικανή για την επίλυση του προβλήματός μας. Ο προτεινόμενος 
ελεγκτής είναι ομαλός, με εύκολα επιλέξιμες παραμέτρους, που παρακάμπτει το 
πρόβλημα απώλειας της ελεγξιμότητας (loss of controllability). Προσομοιωτικά 
αποτελέσματα σε ρομποτικό βραχίονα δύο βαθμών ελευθερίας επαληθεύουν τη 
διαδικασία. 
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J 16. S.P. Moustakidis, G.A. Rovithakis, J.B. Theocharis, “An Adaptive Neuro-Fuzzy 

Tracking Control for Multi-Input Nonlinear Dynamical Systems”, Automatica, vol. 
44, no. 5, pp. 1418-1425, 2008. 
 
Προτείνεται ένας νευρωνικός – ασαφής προσαρμοστικός ελεγκτής με στόχο την 
παρακολούθηση γνωστής τροχιάς αναφοράς (tracking control), για μη – γραμμικά 
δυναμικά συστήματα πολλαπλών εισόδων με άγνωστες μη – γραμμικότητες. Το 
ελεγχόμενο σύστημα περιγράφεται από ασαφές μοντέλο τύπου Takagi – Sugeno, με 
τα τοπικά υπό – μοντέλα να υλοποιούνται ως μη – γραμμικά δυναμικά συστήματα. 
Στηριζόμαστε στην αποτελεσματική προσέγγιση όρων που εμπλέκουν την παράγωγο 
της συνάρτησης Lyapunov και τις άγνωστες μη – γραμμικότητες του συστήματος. Ο 
παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται τοπικά χρησιμοποιώντας γραμμικά ως προς τα βάρη 
νευρωνικά δίκτυα. Μέσω της ανάλυσης ευστάθειας προκύπτουν τόσο ο νόμος 
ελέγχου, όσο και οι προσαρμοστικοί κανόνες μεταβολής των βαρών του δικτύου, 
διασφαλίζοντας το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο του σφάλματος 
παρακολούθησης, καθώς και των υπόλοιπων σημάτων του κλειστού βρόχου. 
Προσομοιωτικές μελέτες φωτίζουν τη συμπεριφορά της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας.    

 
J 17. C.N. Houmkozlis, G.A. Rovithakis, “A Neuro-Adaptive Congestion Control Scheme 

for Round Trip Regulation”, Automatica, vol. 44, no. 5, pp. 1402-1410, 2008. 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας προσαρμοστικός νευρωνικός ελεγκτής με 
στοχευόμενη δράση τη ρύθμιση του χρόνου round trip, γύρω από τμηματικά σταθερό 
σήμα αναφοράς, επιτυγχάνοντας, με τον τρόπο αυτό σχεδόν τμηματικά σταθερή 
καθυστέρηση. Ο ελεγκτής υλοποιείται στην πηγή και αποδεικνύεται εύρωστος ως 
προς σφάλματα μοντελοποίησης, εξωτερικές διαταραχές (κυκλοφορία UDP) και 
καθυστερήσεις (διάδοσης, παραμονής σε ουρές). Για τη βελτίωση του throughput 
εισάγεται η έννοια των τηλεπικοινωνιακών καναλιών. Η ανάλυση είναι μη – 
γραμμική  και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι ο έλεγχος βασισμένος σε 
προσεγγιστικά μοντέλα και τα γραμμικά ως προς τα βάρη νευρωνικά δίκτυα. Ο 
προτεινόμενος ελεγκτής είναι εγγυημένα φραγμένος από εκ των προτέρων γνωστές 
σταθερές. Παρέχονται τροποποιήσεις που εγγυώνται τη μείωση του ρυθμού 
αποστολής των πακέτων οποτεδήποτε ανιχνεύεται συμφόρηση (congestion). 
Προσομοιωτικές μελέτες σκιαγραφούν τη συμπεριφορά του προτεινόμενου σχήματος 
και το συγκρίνουν μ’ άλλους γνωστούς μηχανισμούς ελέγχου συμφόρησης 
(congestion control).     

 
J 18. A.A. Papadimitropoulos, G.A. Rovithakis, Thomas Parisini, “Fault Detection in 

Mechanical Systems with Friction Phenomena: an on-line Neural Approximation 
Approach”, IEEE Transations on Neural Neural Networks, vol. 18, no. 4, pp. 1067-
1082, 2007. 
 
Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αναγνώρισης βλαβών σε 
μηχανικά συστήματα που εκτελούν γραμμική κίνηση παρουσία τριβών, 
μοντελοποιημένων μέσω του δυναμικού LuGre μοντέλου. Η προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική βασίζεται στη χρήση νευρωνικών δικτύων που λειτουργούν σε 
πραγματικό χρόνο. Απαιτείται η μέτρηση τόσο της θέσης όσο και της ταχύτητας, όχι 
όμως και της εσωτερικής κατάστασης του μοντέλου της τριβής. Η προτεινόμενη 
μεθοδολογία αναλύεται ως προς την ευρωστία και την ευαισθησία της, προτείνοντας 
ταυτόχρονα και άνω όρια στο χρόνο αναγνώρισης βλάβης. Η αποτελεσματικότητα 
της μεθόδου επιδεικνύεται τόσο με τη χρήση προσομοιώσεων, όσο και μέσω 
εφαρμογής της σε πραγματικό βιομηχανικό ενεργοποιητή. 
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J 19. Y. Karayiannidis, G. Rovithakis, Z. Doulgeri, “Force/Position Tracking for a Robotic 
Manipulator in Compliant Contact with a Surface using Neuro-Adaptive Control”, 
Automatica, vol. 43, no. 7, pp. 1281-1288, 2007.  
 
Ασχολούμαστε με το πρόβλημα της παρακολούθησης δύναμης-θέσης για ρομποτικό 
βραχίονα σε ελαστική επαφή με επιφάνεια, παρουσία μη-παραμετρικών 
αβεβαιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι τόσο το μοντέλο της επαφής, όσο 
και της τριβής στην επιφάνεια, καθώς και το δυναμικό μοντέλο του βραχίονα, 
χαρακτηρίζονται από δομικές αβεβαιότητες. Προτείνεται ένας νευρωνικός-
προσαρμοστικός ελεγκτής, για τον οποίο εκμεταλλευόμενοι τη γραμμική ως προς τα 
βάρη  δομή του, αποδεικνύουμε το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο των σφαλμάτων 
δύναμης-θέσης ως προς οσοδήποτε μικρή θέλουμε γειτονιά του μηδενός, καθώς και 
το φραγμένο όλων των υπόλοιπων σημάτων στον κλειστό βρόχο. Προσομοιωτικές 
μελέτες φωτίζουν τη συμπεριφορά της προτεινόμενης μεθοδολογίας.     

 
J 20. G.A. Rovithakis, A.G. Malamos, T. Varvarigou, M.A. Christodoulou, “Quality of 

Service Adaptive Control of Multimedia Services in Short-Term Resource 
Reservation Networks”, Cybernetics and Systems:An International Journal, Taylor & 
Francis, vol. 36, no. 3, pp.251-281, 2005. 

 
Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με το πρόβλημα της προσαρμογής εφαρμογών 
πολυμέσων ώστε να ικανοποιούνται περιορισμοί που εισάγονται από το δίκτυο, το 
χρήστη, αλλά και από την ίδια την εφαρμογή. Εκμεταλλευόμαστε τις καλές 
προσεγγιστικές ιδιότητες των αναδρομικών νευρωνικών δικτύων υψηλής τάξης 
(RHONNs) και προτείνουμε έναν αλγόριθμο ο οποίος εγγυάται την ικανοποίηση των 
πάσης φύσεως περιορισμών, με την ταυτόχρονη επίτευξη των απαιτήσεων του 
χρήστη και της εφαρμογής. 

 
J 21. George A. Rovithakis, “Robust Redesign of a Neural Network Controller in the 

Presence of Unmodeled Dynamics”, IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 15, 
no. 6, pp. 1482-1490, 2004. 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια από τις ελάχιστες στη διεθνή βιβλιογραφία που 
αντιμετωπίζει με αυστηρά θεμελιωμένο μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα της 
ευρωστίας μη-γραμμικών συστημάτων υψηλής αβεβαιότητας παρουσία 
αμοντελοποίητων δυναμικών, κάνοντας χρήση νευρωνικών δικτύων. Βασική 
προϋπόθεση είναι οι αμοντελοποίητες δυναμικές να έχουν την ιδιότητα της 
πρακτικής ευστάθειας ως προς Είσοδο-Έξοδο (Input to Output practically Stable). Ο 
προσαρμοστικός ελεγκτής (νευρωνικό δίκτυο) που αναπτύσσεται, είναι εξοπλισμένος 
μ’ ένα μηχανισμό επανεκκίνησης για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 
διαίρεσης με το μηδέν που μπορεί να εμφανιστούν μια και θεωρούμε άγνωστα 
διανυσματικά πεδία εισόδου με άγνωστα πρόσημα. Ο αλγόριθμος ελέγχου εγγυάται 
το υπέρτατα ομοιόμορφα φραγμένο της εξόδου ως προς οσοδήποτε μικρό θέλουμε 
σύνολο, καθώς και το φραγμένο όλων των υπόλοιπων σημάτων στον κλειστό βρόχο. 

 
J 22. George A. Rovithakis, M. Maniadakis, M. Zervakis, “A Hybrid Neural 

Network/Genetic Algorithm Aproach to Optimizing Feature Extraction for Signal 
Classification”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: 
Cybernetics, vol. 34, no. 1, pp. 695-702, 2004. 

 
Παρουσιάζεται μια υβριδική αρχιτεκτονική νευρωνικού δικτύου-γενετικού 
αλγορίθμου που στοχεύει στην σχεδίαση ενός συστήματος εξαγωγής 
χαρακτηριστικών που να οδηγεί σε ισχυρά διαχωρίσιμες κλάσεις. Η εφαρμογή πάνω 
στην οποία χτίζεται το σύστημα είναι η αναγνώριση της κατάστασης του ιστού 
ανθρώπινων περιφερικών αγγείων (φυσιολογική, ινώδης, ασβεστοποιημένη). Το 
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σύστημα ελέγχεται περαιτέρω στην κατηγοριοποίηση φασμάτων φθορισμού 
δειγμάτων αίματος με στόχο τον διαχωρισμό των φυσιολογικών κυττάρων από τα 
λευχαιμικά. Ως πλεονεκτήματα της προτεινόμενης τεχνικής αναφέρουμε τον 
αλγοριθμικό χαρακτήρα της διαδικασίας σχεδίασης, τα βελτιστοποιημένα 
αποτελέσματα της ταξινόμησης, καθώς και το γεγονός ότι η απόδοση του 
συστήματος είναι λιγότερο εξαρτημένη από το σύστημα ταξινόμησης. 
 

 
J 23. George A. Rovithakis, I. Chalkiadakis, M. Zervakis, “High Order Neural Network 

Structure Selection for Function Approximation Applications using Genetic 
Algorithms”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: 
Cybernetics, vol. 34, no. 1, pp. 150-158, 2004. 

 
Η εργασία αυτή αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο πρόβλημα επιλογής της δομής 
νευρωνικών δικτύων υψηλής τάξης, για εφαρμογές προσέγγισης συναρτήσεων. Η 
προτεινόμενη μέθοδος βασίζεται σε γενετικούς αλγορίθμους και έχει αφαιρετική 
φιλοσοφία. Επιπλέον, ένας ευσταθής νόμος μεταβολής των βαρών του δικτύου 
εγγυάται την παραμετρική εκμάθηση. Προσομοιωτικά αποτελέσματα φωτίζουν τις 
λεπτομέρειες της μεθόδου. 

 
J 24. Michael E. Zervakis, Stefanos Goumas, George A. Rovithakis, “A Bayesian 

Framework for Multi-lead SMD Post-Placement Quality Inspection”, IEEE 
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol. 34, no. 1, 
pp.440-453, 2004. 

 
Αναπτύσσεται ένα πρωτοπόρο εργαλείο επιθεώρησης της ποιότητας τοποθέτησης 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τεχνολογίας SMD (Surface Mount Devices), αμέσως 
μετά την εναπόθεσή τους στο τυπωμένο κύκλωμα. Η μέθοδος στηρίζεται στην 
έμμεση μέτρηση της μετατόπισης του κάθε ακροδέκτη ως προς την ιδανική θέση, η 
οποία συντελείται μέσω ταξινόμησης των μετρήσεων που λαμβάνονται από εικόνες 
του ολοκληρωμένου. Προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια στον υπολογισμό της 
μετατόπισης του ακροδέκτη, χρησιμοποιείται μια συνδυασμένη διαδικασία 
ταξινόμησης-εκτίμησης σύμφωνα με την οποία το αποτέλεσμα της ταξινόμησης του 
κάθε ακροδέκτη εκλαμβάνεται ως παρατήρηση της ίδιας φυσικής ποσότητας που 
στην συγκεκριμένη περίπτωση αντιπροσωπεύει την μετατόπιση όλου του 
ολοκληρωμένου εφόσον το δούμε σαν ένα στερεό σώμα. Προσδιορίζονται 
γεωμετρικές σχέσεις που συνδέουν την μετατόπιση του ακροδέκτη με την 
μετατόπιση του ολοκληρωμένου. Η χρήση τους έχει χαρακτήρα διορθωτικό στην 
τελική εκτίμηση της μετατόπισης του κάθε ακροδέκτη η οποία με την σειρά της είναι 
σημαντική για τον υπολογισμό συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας τοποθέτησης. Τα 
πειραματικά αποτελέσματα φωτίζουν τις δυνατότητες του αλγορίθμου. 

 
J 25. G. A. Rovithakis, M. Maniadakis, M. Zervakis, G. Filippidis, G. Zacharakis, A. 

Katsamouris, T. G. Papazoglou, “Artificial Neural Networks for Discriminating 
Pathologic from Normal Peripheral Vascular Tissue”, IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering, vol. 48, no. 10, pp. 1088-1097, 2001. 

 
Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αναγνώρισης της κατάστασης 
των ιστών ανθρώπινων περιφερειακών αγγείων, κάνοντας χρήση τεχνιτών 
νευρωνικών δικτύων. Για την ενεργοποίηση των χρωμοφόρων των ιστών 

χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές γραμμές εκπομπής laser (He-Cd, Ar  ). Το 
φάσμα φθορισμού που εξήχθηκε, οδηγείται προς επεξεργασία σ’ ένα μη-γραμμικό 
φίλτρο που υλοποιείται με χρήση νευρωνικών δικτύων υψηλής τάξης (HONN), τα 
βάρη του οποίου μεταβάλλονται κάτω από την καθοδήγηση ευσταθών νόμων, με 
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απώτερο στόχο την εξαγωγή χαρακτηριστικών (feature extraction), κατά τρόπον 
ώστε οι τιμές του χαρακτηριστικού διανύσματος να είναι αποκαλυπτικές για την 
κατάσταση του ιστού. Στην συνέχεια, χρησιμοποιείται ένα κλασσικό 
πολύστρωματικό Perceptron νευρωνικό δίκτυο για την ταξινόμηση των 
χαρακτηριστικών διανυσμάτων. Η παραπάνω διαδικασία η οποία δίνει πολύ καλά 
αποτελέσματα για τα πραγματικά δεδομένα που είχαμε στην διάθεσή μας, πετυχαίνει 
διάκριση όχι μόνο μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών ανθρώπινων ιστών, αλλά 
και μεταξύ διαφορετικών παθολογικών τύπων (ινώδης ιστός, ασβεστοποιημένος 
ιστός). Επιπλέον, ο μικρός χρόνος που απαιτείται για την λήψη αλλά και την 
ανάλυση του φάσματος φθορισμού, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, 
καθιστούν την προτεινόμενη μέθοδο ιδιαίτερα ελκυστική για εφαρμογές πραγματικού 
χρόνου. 

 
J 26. George A. Rovithakis, “Stable Adaptive Neuro-Control Design via Lyapunov 

Function Derivative Estimation”, Automatica, vol. 37, no. 8, pp. 1213-1221, 2001. 
 

Μια νέα προσέγγιση στο πρόβλημα του ελέγχου μη-γραμμικών συστημάτων με 
άγνωστες μη-γραμμικότητες παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό. Η φιλοσοφία της 
αναπτυσσόμενης τεχνικής βασίζεται στην εκτίμηση της παραγώγου άγνωστης 
συνάρτησης Lyapunov, εκμεταλλευόμενοι τις προσεγγιστικές ικανότητες των 
γραμμικών ως προς τα βάρη νευρωνικών δικτύων. Κατάλληλα σχεδιασμένη 
στρατηγική επανεκκίνησης εξασφαλίζει το φραγμένο μακριά από το μηδέν διαφόρων 
σημάτων. Η μέθοδος εγγυάται το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο του σφάλματος 
ελέγχου ως προς οσοδήποτε μικρό θέλουμε σύνολο, καθώς και το φραγμένο όλων 
των σημάτων στον κλειστό βρόγχο. 

 
J 27. George A. Rovithakis, Stelios E. Perrakis, Manolis A. Christodoulou, “Application of 

a Neural Network Scheduler on a Real Manufacturing System”, IEEE Transactions 
on Control Systems Technology, vol. 9, no. 2, pp. 261-270, 2001. 

 
Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού συστημάτων παραγωγής με την βοήθεια 
δυναμικών νευρωνικών δικτύων που πρόσφατα αναπτύχθηκε, συγκρίνεται ως προς 
την απόδοσή του με γνωστές πολιτικές χρονοπρογραμματισμού όπως First In First 
Out, Clear Largest Buffer, Clear A Fraction. Τα δεδομένα ελήφθησαν από υπαρκτή 
Γερμανικής βιομηχανίας (SHW). Από τα αποτελέσματα είναι ολοφάνερη η 
ανωτερότητα του νευρωνικού αλγορίθμου όσον αφορά την ταχύτητα εκτέλεσης της 
παραγγελίας, αλλά και την ευστάθεια ως προς μεταβολές στους ρυθμούς αφίξεων 
των πρώτων υλών, καθώς και οικονομικών δεικτών όπως Work In Process, Avg. 
Inventory, Avg. Backlog κλπ. 

 
J 28. George A. Rovithakis, Fillipos Vallianatos, “A Neural Network Approach to the 

Identification of Electric Earthquake Precursors”, Physics and Chemistry of the Earth 
(A), vol. 25, no. 3, pp. 315-319, 2000. 

 
Στο άρθρο αυτό επιτυγχάνεται ένα πρώτο βήμα στην αναγνώριση της δυναμικής που 
διέπει τα ηλεκτρικά πρόδρομα φαινόμενα των σεισμών. Επιτυχημένη αναγνώριση 
συνεπάγεται και επιτυχημένη πρόβλεψη των σεισμών. Για τον σκοπό αυτό 
προτείνουμε μια δομή που απαρτίζεται από δύο νευρωνικά δίκτυα. Στη φάση της 
εκμάθησης, το προτεινόμενο σύστημα ακολουθεί με πολύ μικρό σφάλμα την 
χρονοσειρά του ηλεκτρικού σήματος. Στη φάση της πρόβλεψης, τα βάρη του 
συστήματος των νευρωνικών δικτύων διατηρούνται σταθερά στην τιμή που έχει 
προκύψει από την φάση της εκμάθησης. Το αποτέλεσμα είναι ότι το νευρωνικό 
δίκτυο προβλέπει με ικανοποιητική ακρίβεια και για σημαντικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα τμήμα της ηλεκτρικής χρονοσειράς που για πρώτη φορά εμφανίζεται στην 
είσοδό του. 
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J 29. G.A. Rovithakis, “Performance of a Neural Adaptive Tracking Controller for Multi 

Input Nonlinear Dynamical Systems in the Presence of Additive and Multiplicative 
External Disturbances”, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics-Part 
Α:Systems and Humans , vol. 30, no. 6, pp. 720-730, 2000. 

 
Στην εργασία αυτή αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της παρακολούθησης σημάτων 
αναφοράς (tracking control problem), παρουσία προσθετικών και 
πολλαπλασιαστικών διαταραχών. Το σύστημα ελέγχου θεωρείται μη-γραμμικό με 
άγνωστες μη-γραμμικότητες. Μοντελοποιώντας το άγνωστο σύστημα μ’ένα 
αναδρομικό νευρωνικό δίκτυο υψηλής τάξης (RHONN), σχεδιάζουμε ένα ομαλό 
ελεγκτή ο οποίος εγγυάται το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο όλων των σημάτων 
στον κλειστό βρόχο. Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες προκειμένου να 
μελετήσουμε την απόδοση του συστήματος ελέγχου. Ο ελεγκτής, ο οποίος μπορεί να 
ειδωθεί ως ένας μη-γραμμικός συνδυασμός τριών νευρωνικών δικτύων υψηλής τάξης 
(HONN), είναι ομαλός (smooth), και δεν απαιτεί την γνώση των άνω φραγμάτων 
τόσο για τα βέλτιστα βάρη και το σφάλμα μοντελοποίησης, όσο και για τις 
εξωτερικές διαταραχές. 

 
J 30. G.A. Rovithakis, V.I. Gaganis, S.E. Perrakis and M.A. Christodoulou, "Real Time 

Control of Manufacturing Cells using Dynamic Neural Networks", Automatica, vol. 
35, pp. 139-149, 1999. 

 
Στην εργασία αυτή αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού 
ευέλικτων συστημάτων παραγωγής, χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοστικό νευρωνικό 
ελεγκτή συνεχούς χρόνου. Το ακριβές σήμα ελέγχου προσδιορίζεται από το συνεχές 
μέσω μιας διαδικασίας διακριτοποίησης. Η επιθυμητή παραγωγή επιτυγχάνεται 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις χωρητικότητες των αποθηκών (buffers). Σφάλματα που 
προκύπτουν τόσο από τη μοντελοποίηση όσο και από τη διαδικασία διακριτοποίησης 
λαμβάνονται υπ’ όψιν καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τον ελεγκτή εύρωστο. Η 
λειτουργικότητα της προτεινόμενης μεθόδου γίνεται ενισχύεται μέσω 
προσομοιωτικών αποτελεσμάτων σε μικρό αλλά κατατοπιστικό παράδειγμα. 

 
J 31. G.A. Rovithakis, “Tracking Control of Multi Input Affine Nonlinear Dynamical 

Systems with Unknown Nonlinearities using Dynamical Neural Networks”, IEEE 
Transactions on Systems, Man, & Cybernetic-Part B: Cybernetics, vol. 29, no. 2, pp. 
179-189, 1999. 

 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση και η αυστηρή μαθηματική θεμελίωση 
ενός tracking ελεγκτή ο οποίος βασίζεται σε δυναμικά νευρωνικά δίκτυα, για τον 
έλεγχο μη γραμμικών συστημάτων πολλαπλών εισόδων. Η θεωρία ευστάθειας του 
Lyapunov χρησιμοποιείται για να εγγυηθεί το ομοιόμορφα απόλυτα φραγμένο όλων 
των σημάτων στον κλειστό βρόχο. Σφάλματα μοντελοποίησης καθώς και αθροιστικές 
εξωτερικές διαταραχές λαμβάνονται υπ’ όψιν. Ο ελεγκτής που προκύπτει είναι 
ομαλός και δεν απαιτεί την εκ των προτέρων γνώση άνω φραγμάτων τόσο στα 
βέλτιστα βάρη όσο και στα σφάλματα μοντελοποίησης-εξωτερικές διαταραχές. 
Προσομοιωτικές μελέτες διευκρινίζουν και επιβεβαιώνουν τα θεωρητικά 
αποτελέσματα. 
 

J 32. G.A. Rovithakis, "Robustifying Nonlinear Systems using High Order Neural Network 
Controllers", IEEE Transactions on Automatic Control, vol. , no. 1, pp 102-108, 
1999. 
 
Παρουσιάζεται μία μέθοδος αύξησης της ευρωστίας για μη-γραμμικά δυναμικά 
συστήματα, γραμμικά ως προς την είσοδο ελέγχου (affine in the control), με την 
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βοήθεια νευρωνικών δικτύων υψηλής τάξης. Θεωρούμε ότι για το θεμελιώδες 
(nominal) μη-γραμμικό σύστημα έχουμε εκ των προτέρων σχεδιάσει ένα νόμο 
ελέγχου που εγγυάται την επιθυμητή συμπεριφορά. Ένα βελτιωτικό σήμα ελέγχου 
προστίθεται στον θεμελιώδη ελεγκτή (nominal controller) ώστε να εξασφαλίσει το 
ομοιόμορφο απόλυτο φραγμένο του συστήματος στην περίπτωση εμφάνισης 
άγνωστης δομικής διαταραχής (structural disturbance). Το προστιθέμενο σήμα 
ελέγχου είναι ομαλό και δεν απαιτεί την εκ των προτέρων γνώση άνω φραγμάτων 
τόσο του σφάλματος μοντελοποίησης, όσο και των βέλτιστων βαρών. 
Προσομοιώσεις που διεξήχθησαν σε απλό μη-γραμμικό σύστημα, φωτίζουν την 
μέθοδο. 

 
 
J 33. G.A. Rovithakis, "Robust Neural Adaptive Stabilization of Unknown Systems with 

Measurement Noise", IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics – Part B: 
Cybernetics, vol. 29, no. 3, pp. 453-459, 1999. 

 
Στην εργασία αυτή μελετούμε το πρόβλημα της ευστάθειας αγνώστων μη-γραμμικών 
συστημάτων η έξοδος των οποίων επηρεάζεται από εξωτερικές διαταραχές που 
δρουν προσθετικά. Αποδεικνύεται ότι το πραγματικό άνυσμα κατάστασης καθώς και 
όλα τα σήματα στον κλειστό βρόχο  είναι ομοιόμορφα απόλυτα φραγμένα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι παραπάνω ιδιότητες εξασφαλίζονται χωρίς την εκ των προτέρων 
γνώση κάποιου φράγματος για τα βέλτιστα βάρη του νευρωνικού δικτύου, 
παρέχοντας με τον τρόπο αυτό υψηλό βαθμό αυτονομίας στο ελεγχόμενο σύστημα. 
Τα προσομοιωτικά αποτελέσματα που δίνονται στο τέλος της εργασίας αφορούν τον 
έλεγχο ενός μη-γραμμικού μοντέλου κινητήρα συνεχούς ρεύματος. 
 

J 34. G.A. Rovithakis, V.I. Gaganis, S.E. Perrakis and M.A. Christodoulou, “Neuro 
Scheduleres for Flexible Manufacturing Systems”, Computers in Industry, vol. 39, 
pp. 209-217, 1999. 
 
Επιχειρείται μια πρώτη προσπάθεια ανάλυσης  τεχνικών χρονοπρογραμματισμού 
βασισμένων στο δυναμικό μοντέλο που προσφάτως αναπτύχθηκε.  

 
J 35. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Neural Adaptive Regulation of Unknown 

Nonlinear Dynamical Systems", IEEE Transactions on Systems, Man and 
Cybernetics-Part B: Cybernetics, vol. 27, no. 5, pp. 810-822, 1997. 

 
Με την παρούσα εργασία επεκτείνουμε σημαντικά τις προηγούμενες δουλειές μας 
στο γενικότερο θέμα του ελέγχου αγνώστων συστημάτων με την βοήθεια 
νευρωνικών δικτύων, με το να καλύψουμε την περίπτωση που ο αριθμός των 
καταστάσεων είναι διαφορετικός από τον αριθμό των εισόδων ελέγχου. Ο 
αλγόριθμος εγγυάται το ομοιόμορφα απόλυτα φραγμένο του ανύσματος κατάστασης 
καθώς και το ομοιόμορφα φραγμένο όλων των άλλων σημάτων στον κλειστό βρόχο. 
Η ευρωστία, (robustness), του αλγορίθμου αποδεικνύεται ότι διατηρείται παρ’ όλη 
την παρουσία σφάλματος μοντελοποίησης το οποίο διαθέτει άγνωστο αυξητικό 
συντελεστή. Προσομοιωτικά αποτελέσματα που πάρθηκαν από ένα μη γραμμικό 
μοντέλο ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος, φωτίζουν πρακτικά θέματα εφαρμογής 
του σχήματος ελέγχου. 
 

J 36. G.A. Rovithakis, V.I. Gaganis, S.E. Perrakis and M.A. Christodoulou, 
"Manufacturing Systems Modeling using Neural Networks", Studies in Informatics   
and Control, vol. 6, no. 1, pp. 37-47, 1997. 
 
Στην εργασία αυτή συζητάμε το πρόβλημα της μοντελοποίησης συστημάτων 
παραγωγής με την βοήθεια Δυναμικών Νευρωνικών Δικτύων. Η φιλοσοφία της εν 
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λόγω δομής είναι τέτοια που να καθιστά εφικτή την υλοποίηση ενός ελεγκτή που θα 
αναγκάζει το μοντέλο άρα και το πραγματικό σύστημα να εμφανίζει επιθυμητή 
συμπεριφορά. Τόσο οι καταστάσεις των μέσων αποθήκευσης (buffers) όσο και τα 
σήματα εισόδου μετασχηματίζονται σε συνεχή, ώστε να μπορούμε να τα 
χειριζόμαστε με ευκολία. Οι προσεγγιστικές ικανότητες της προτεινόμενης 
αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται με την βοήθεια προσομοιωτικών αποτελεσμάτων. 
 

J 37. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Neural Adaptive Tracking Control of 
Unknown Plants via Recurrent Neural Networks", International Journal of Intelligent 
Control and Systems, vol. 1, no. 2, pp. 211-222, 1996. 
 
Επέκταση του σχήματος ελέγχου που περιγράφεται στο [άρθρο σε περιοδικά 
(αυτό+5)] για να καλύψει την επίδραση των σφαλμάτων μοντελοποίησης στο 
σύστημα κλειστού βρόχου, παρατίθεται στην εργασία αυτή. Ο νόμος ελέγχου καθώς 
και ο μηχανισμός ενημέρωσης, (update mechanism), των βαρών του νευρωνικού 
δικτύου τροποποιούνται με αποκλειστικό γνώμονα την διατήρηση της ευστάθειας 
του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε το ομοιόμορφα 
υπέρτατα φραγμένο, (uniform ultimate boundedness), του σφάλματος ως προς ένα 
οσοδήποτε μικρό θέλουμε σύνολο, καθώς και το ομοιόμορφα φραγμένο, (uniform 
boundedness), όλων των άλλων σημάτων στον κλειστό βρόχο. Προσωμοιωτική 
μελέτη επιβεβαιώνει την ορθότητα της θεωρητικής ανάλυσης. 
 

J 38. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Direct Adaptive Regulation using 
Dynamic Neural Networks: Application to Dc Motor Speed Control",  ELSEVIER 
Mathematics and Computers in Simulation, vol. 41, pp. 53-62, 1996. 
 
Το σύστημα που ελέγχεται με επιτυχία είναι ένας μη γραμμικοποιημένος κινητήρας 
συνεχούς ρεύματος. Σε αντίθεση με ότι γίνεται κατά κόρον στην βιβλιογραφία, 
θεωρούμε μεταβαλλόμενη την μαγνητική ροή του κινητήρα. Κάτω απ' αυτή την 
προϋπόθεση ο κινητήρας δεν μπορεί να θεωρηθεί γραμμικό σύστημα με αποτέλεσμα 
η συντριπτική πλειοψηφία των ήδη υπαρχόντων θεωρητικά ελεγμένων αλγορίθμων 
ελέγχου να μην μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία. Ενδιαφέρουσα πρακτική 
εφαρμογή της παραπάνω κατάστασης αποτελεί το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης 
των απωλειών του Dc κινητήρα. Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις 
γραφικές παραστάσεις της εργασίας αυτής είναι η μεγάλη ταχύτητα σύγκλισης της 
εξόδου στο μηδέν, γεγονός πολύ σημαντικό για την κυκλωματική υλοποίηση του 
σχήματος ελέγχου. 
 

J 39. G.A. Rovithakis and M.A. Cristodoulou, "On using Recurrent Neural Network 
Models to Develop Direct Robust Adaptive Regulators for Unknown Systems", 
Journal of Intelligent Automation and Soft Computing, vol. 2, no. 4, pp. 321-338, 
1996. 
 
Στο άρθρο αυτό επεκτείνονται τα αποτελέσματα του [άρθρου σε περιοδικό 
(αυτό+1)], για να καλυφθεί η περίπτωση όπου το σφάλμα μοντελοποίησης έχει 
άγνωστο αυξητικό συντελεστή, (unknown growth term). Ο βασικός νόμος ελέγχου 
τροποποιείται ώστε να περιέχει και την εκτίμηση του άγνωστου συντελεστή και 
πάντα με γνώμονα την ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου. Στη χειρότερη 
περίπτωση ο προσαρμοστικός ρυθμιστής, (adaptive regulator), εγγυάται το 
ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο της εξόδου ως προς ένα οσοδήποτε μικρό θέλουμε 
σύνολο, καθώς και το φραγμένο όλων των άλλων σημάτων στον κλειστό βρόχο. 
 

J 40. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Direct Adaptive Regulation of Unknown 
Nonlinear Dynamical Systems via Dynamic Neural Networks", IEEE Transactions 
on Systems, Man and Cybernetics, vol. 25, no. 12, pp. 1578-1594, 1995. 
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Στο συγκεκριμένο άρθρο συζητείται ένας άμεσος μη γραμμικός προσαρμοστικός 
ρυθμιστής καταστάσεων, (direct nonlinear adaptive regulator), για την ρύθμιση 
αγνώστων συστημάτων που μπορούν να μοντελοποιηθούν από δυναμικά νευρωνικά 
δίκτυα, στην περίπτωση που ο αριθμός καταστάσεων ισούται με τον αριθμό των 
εισόδων ελέγχου. Στην ιδανική κατάσταση της πλήρους ταυτοποίησης, (complete 
model matching), είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την σύγκλιση του ανύσματος 
κατάστασης στο μηδέν καθώς και το φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό 
βρόχο. Επιπλέον, η συμπεριφορά του συστήματος κλειστού βρόχου αναλύεται για 
περιπτώσεις όπου το πραγματικό σύστημα διαφέρει από το μοντέλο του δυναμικού 
νευρωνικού δικτύου είτε διότι το πρώτο είναι μεγαλύτερης τάξης, είτε λόγω της 
παρουσίας σφάλματος μοντελοποίησης. Και στις δύο περιπτώσεις παρέχονται 
τροποποιήσεις του αρχικού ελεγκτή κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται τουλάχιστον 
το απόλυτα ομοιόμορφα φραγμένο, (uniform ultimate boundedness), όλων των 
σημάτων αν και σε κάποιες περιπτώσεις τα αποτελέσματα που αφορούν την 
ευστάθεια στην ιδανική περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν. Το μη γραμμικό 
μοντέλο ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος χρησιμοποιείται και εδώ για την λήψη 
προσομοιωτικών αποτελεσμάτων. 
 

J 41. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Regulation of Unknown Nonlinear 
Dynamical Systems via Dynamical Neural Networks", Journal of Intelligent and 
Robotic Systems, vol. 12, pp. 259-275, 1995. 
 
Το άρθρο αυτό αν και δημοσιεύτηκε μεταγενέστερα του [άρθρο σε περιοδικό (αυτό 
+2)], παρά ταύτα αποτελεί χρονολογικά την πρώτη μου εργασία. Εδώ ασχολούμαστε 
με το πρόβλημα της ρύθμισης, (regulation), αγνώστων μη-γραμμικών δυναμικών 
συστημάτων με την βοήθεια δυναμικών νευρωνικών δικτύων, (dynamic neural 
networks), και ενός αλγορίθμου δύο φάσεων. Στην πρώτη φάση χρησιμοποιείται ένα 
δυναμικό νευρωνικό δίκτυο για να αναγνωρίσει το "άγνωστο" σύστημα και στην 
συνέχεια αναπτύσσεται μία στατική ανάδραση καταστάσεων για να εγγυηθεί την 
ρύθμιση του ανύσματος κατάστασης στο μηδέν. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν 
υποθέτουμε την πλήρη μέτρηση του ανύσματος κατάστασης. 
 

J 42. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Model Reference Adaptive Control of 
Unknown Plants using Dynamic Neural Networks", Journal of Applied Mathematics 
and Computer Science, vol. 4, no. 3,pp. 433-446, 1994. 
 
Η γενίκευση του αλγορίθμου ελέγχου που αναπτύσσεται διεξοδικά στο [άρθρο σε 
περιοδικά (αυτό -1)], για την περίπτωση του μη γραμμικού προσαρμοστικού ελέγχου 
μοντέλου αναφοράς, (model reference adaptive control), με την βοήθεια δυναμικών 
νευρωνικών δικτύων, συζητείται στην συγκεκριμένη εργασία, η οποία παρά ταύτα 
περιορίζεται στην θεωρητική μελέτη της περίπτωσης της πλήρους μοντελοποίησης 
του άγνωστου συστήματος από το δυναμικό νευρωνικό δίκτυο. Η σύγκλιση του 
σφάλματος μεταξύ του μοντέλου αναφοράς και του άγνωστου συστήματος στο μηδέν 
καθώς και το φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο μπορεί να εγγυηθεί. 
 

J 43. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Adaptive Control of Unknown Plants 
using Dynamical Neural Networks", IEEE Transactions on Systems, Man and 
Cybernetics, vol. 24, no. 3, pp. 400-412, 1994. 
 
Το άρθρο αυτό αποτελεί (μαζί με το [άρθρο σε περιοδικά (αυτό-2)]), μια από τις 
πρώτες χρονολογικά εργασίες που εμφανίστηκαν διεθνώς στο χώρο του αυτομάτου 
ελέγχου μη-γραμμικών συστημάτων υψηλής αβεβαιότητας με τη χρήση νευρωνικών 
δικτύων με εγγύηση της ευστάθειας του συστήματος κλειστού βρόχου. Ο αλγόριθμος 
των δύο φάσεων που προτάθηκε στο [άρθρο σε περιοδικά (αυτό -2)], γενικεύεται με 
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σκοπό τον έλεγχο παρακολούθησης και όχι αποκλειστικά τη ρύθμιση αγνώστων μη-
γραμμικών δυναμικών συστημάτων με την βοήθεια δυναμικών νευρωνικών δικτύων. 
Αρχικά χρησιμοποιείται ένα δυναμικό νευρωνικό δίκτυο σαν αναγνωριστής, 
(identifier), για να αναγνωρίσει το "άγνωστο" σύστημα και στη συνέχεια, 
χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες της πρώτης φάσης, κατασκευάζεται δυναμική 
ανάδραση καταστάσεων για να ελεγχθεί κατάλληλα το άγνωστο σύστημα. Ο 
αλγόριθμος εφαρμόζεται στον έλεγχο στροφών ενός μη γραμμικοποιημένου  
κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Τέλος σημαντικό είναι ότι ο αλγόριθμος δεν απαιτεί να 
είναι διαθέσιμες προς μέτρηση όλες οι καταστάσεις του άγνωστου συστήματος. 

 
5.4.6 Άρθρα σε συνέδρια 

 
C 1. C.P. Bechlioulis, G.A. Rovithakis, “Approximation-Free Prescribed 

Performance Control for Unknown SISO Pure Feedback Systems”, European 
Control Conference (ECC13), Zurich, Switzerland, July 17-19, 2013, accepted 
for presentation. 
 
Σχεδιάζεται οικουμενικός ελεγκτής  (universal controller) για άγνωστα μη-γραμμικά 
συστήματα δομής pure feedback ικανός να εγγυηθεί ότι η έξοδος του συστήματος θα 
παρακολουθεί (output tracking) με προδιαγεγραμμένη απόδοση γνωστή τροχιά 
αναφοράς, διατηρώντας φραγμένα όλα τα σήματα στον κλειστό βρόχο. Στην 
παρούσα εργασία, με τον όρο προδιαγεγραμμένη απόδοση εννοούμε πως το σφάλμα 
εξόδου συγκλίνει σε προαποφασισμένη και οσοδήποτε μικρή γειτονιά του μηδενός, 
με ρυθμό όχι μικρότερο από συγκεκριμένη και προσχεδιασμένη τιμή. Η 
προτεινόμενη μέθοδος δε στηρίζεται σε προσεγγίσεις των άγνωστων μη-
γραμμικοτήτων, είναι χαμηλής πολυπλοκότητας και απομονώνει την ποιότητα της 
απόκρισης εξόδου από την επιλογή των κερδών του ελεγκτή (control gains). 
Παρουσιάζει δε ισχυρή ευρωστία ως προς δομικές αβεβαιότητες (model 
uncertainties). Πράγματι, κάθε pure feedback σύστημα που υπόκεινται σε 
συγκεκριμένες παραδοχές ελεγξιμότητας μπορεί να ελεγχθεί από το προτεινόμενο 
σχήμα ελέγχου χωρίς να απαιτείται η μεταβολή του ελεγκτή ή των κερδών του. 
Προσομοιωτικές μελέτες επιβεβαιώνουν τα θεωρητικά αποτελέσματα. 

 
C 2. C. P. Bechlioulis, G.A. Rovithakis, “Learning Structural Uncertainties of 

Nonlinear Systems with RBF Neural Networks via Persistently Exciting 
Control”, 21st Mediterranean Conference on Control and Automation, Chania, 
Greece, June 25-28, 2013, accepted for presentation. 

 
Παρουσιάζεται σχήμα εκμάθησης πραγματικού χρόνου των μη γραμμικοτήτων 
συστημάτων σε κανονική μορφή (Brunovsky Canonical Form). Αποτελείται από μια 
μονάδα αναγνώρισης (identifier) που βασίζεται σε νευρωνικά δίκτυα τύπου RBF και 
από μια μονάδα ελέγχου, με την τελευταία να είναι επιφορτισμένη με την παραγωγή 
σημάτων που εγγυώνται την ικανοποίηση της συνθήκης επιμένουσας διέγερσης 
(persistency of excitation) για τις συναρτήσεις βάσης της μονάδας αναγνώρισης. Ως 
εκ τούτου, τα βάρη του νευρωνικού δικτύου αποδεικνύεται ότι συγκλίνουν σε μικρές 
γειτονιές των βέλτιστων (αλλά εκ των προτέρων άγνωστων) τιμών, επιτυγχάνοντας 
εκμάθηση των μη γραμμικοτήτων του συστήματος. Βασικό χαρακτηριστικό της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας αποτελεί η αποσύζευξη της σχεδίασης των μονάδων 
αναγνώρισης και ελέγχου, ανυψώνοντας το επίπεδο ευρωστίας. Προσομοιωτικές 
μελέτες καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της πρότασης.     
 

C 3. E. Psomopoulou, Z. Doulgeri, G.A. Rovithakis, N.G. Tsagkarakis, “A Simple 
Controller for a Variable Stiffness Joint with Uncertain Dynamics and 
Prescribed Performance Guarantees”, Proc. of IEEE/RSJ International 
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Conference on Intelligent Robots and Systems, Vilamoura, Algarve, Portugal, 
Oct. 7-12, 2012. 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας ελεγκτής παρακολούθησης (tracking 
controller) ανάδρασης καταστάσεων για συνδέσμους μεταβλητής ελαστικότητας, 
ικανός να εγγυηθεί προδιαγεγραμμένη απόκριση θέσης τόσο του βραχίονα (link) όσο 
και του κινητήρα μεταβολής της ελαστικότητας. Η δυναμική του ελεγχόμενου 
συστήματος θεωρείται άγνωστη. Προσομοιώσεις βασισμένες στο μοντέλο του 
CompAct-VSA ενεργοποιητή, επαληθεύουν την αποτελεσματικότητα της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας. 
 

C 4. A.K. Kostarigka, Z. Doulgeri and G.A. Rovithakis, “Prescribed Performance 
Tracking for Flexible Joint Robots with Unknown Dynamics and Elasticity”, 
Proc. of 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 
Minnesota, USA, May 14-18, 2012. 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας ελεγκτής παρακολούθησης για 
ρομποτικούς βραχίονες με ελαστικούς συνδέσμους άγνωστης και πιθανά χρονικά 
μεταβαλλόμενης ελαστικότητας. Τόσο η δυναμική του βραχίονα όσο και του 
κινητήρα θεωρούνται άγνωστες. Χρησιμοποιώντας ανάδραση καταστάσεων, ο 
ελεγκτής εγγυάται την επίτευξη εκ των προτέρων προσδιοριζόμενων προδιαγραφών 
στη θέση των συνδέσμων. Για την αξιολόγηση της μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται 
προσομοιώσεις σε ρομποτικό βραχίονα 2 βαθμών ελευθερίας.     
 

C 5. A.K. Kostarigka, G.A. Rovithakis, “Prescribed Performance Output Feedback 
Adaptive Control of Uncertain Strict Feedback Nonlinear Systems”, Proc. of the 
18th IFAC World Congress, Milano, Italy, August 28 – September 2, 2011. 

 
Σχεδιάζεται ελεγκτής προδιαγεγραμμένης απόκρισης ανάδρασης εξόδου για κλάση 
strict feedback αβέβαιων μη – γραμμικών συστημάτων. Για να ξεπεραστούν οι 
δυσκολίες που προκύπτουν από τη μη – διαθεσιμότητα του διανύσματος κατάστασης 
προτείνεται η σχεδίαση ενός estimator – like συστήματος, το οποίο παράγει 
χονδροειδείς εκτιμήσεις των άγνωστων σημάτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
δημιουργία ασυμπτωτικά ευσταθών παρατηρητών. Επιπλέον, δεν τίθενται αυστηρές 
υποθέσεις – περιορισμοί στις άγνωστες μη – γραμμικότητες του ελεγχόμενου 
συστήματος, πέρα από την απαίτηση της συνέχειας. Με την υπόθεση πως το 
κυρίαρχο μοντέλο του συστήματος είναι σταθεροποιήσιμο, ο προτεινόμενος 
προσαρμοστικός ελεγκτής επιτυγχάνει προδιαγεγραμμένη απόκριση του σφάλματος 
εξόδου, καθώς και το φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο. Για την 
αποφυγή πιθανής διαίρεσης με το μηδέν ο ελεγκτής σχεδιάζεται με διακοπτική 
λογική. Όμως η συνέχειά του διατηρείται, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό 
προβλήματα σχετιζόμενα με την ύπαρξη και τη μοναδικότητα των λύσεων. 
Προσομοιώσεις σε ρομποτικό βραχίονα ενός συνδέσμου ενεργοποιούμενο από brush 
dc motor φωτίζει τη διαδικασία.              

 
C 6. C.P. Bechlioulis, G.A. Rovithakis, “Model – Free Prescribed Performance 

Control”, Proc. of the 18th IFAC World Congress, Milano, Italy, August 28 – 
September 2, 2011. 

 
Σχεδιάζεται οικουμενικός ελεγκτής για συστήματα strict feedback άγνωστων μη – 
γραμμικοτήτων, ικανός να εγγυηθεί για οποιαδήποτε, εκ των προτέρων γνωστή 
αρχική κατάσταση, προδιαγεγραμμένη απόκριση του σφάλματος εξόδου (output 
tracking error) και φραγμένα σήματα στον κλειστό βρόχο. Με τον όρο 
προδιαγεγραμμένη απόκριση εννοούμε ότι το σφάλμα παρακολούθησης (tracking 
error) θα πρέπει να συγκλίνει σ’ ένα προσχεδιασμένο, οσοδήποτε μικρό, σύνολο, με 
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ρυθμό όχι μικρότερο από προαποφασισμένη τιμή, εμφανίζοντας μέγιστη υπερύψωση 
που να μην υπερβαίνει μια αρκούντως μικρή αλλά προεπιλεγμένη σταθερά. Το 
προτεινόμενο σχήμα ελέγχου είναι χαμηλής πολυπλοκότητας και απαιτεί 
περιορισμένο επίπεδο γνώσης για το ελεγχόμενο σύστημα. Συγκριτική προσομοιακή 
μελέτη επιβεβαιώνει την ανωτερότητα της μεθόδου ως προς την ευρέως γνωστή 
τεχνική backstepping που αποτελεί μέχρι σήμερα το κυρίαρχο εργαλείο σχεδίασης 
ελεγκτών για την υπό μελέτη κλάση συστημάτων.  

 
C 7. C.P. Bechlioulis, G.A. Rovithakis, “Robust Approximation Free Prescribed 

Performance Control”, Proc. of the 19th Mediterranean Conference on Control 
and Automation, Corfu, Greece, June 20 – 23, 2011. 

 
Σχεδιάζεται ελεγκτής για συστήματα strict feedback άγνωστων μη – γραμμικοτήτων, 
χωρίς να γίνεται χρήση προσεγγιστικών διατάξεων, ικανός να εγγυηθεί 
προδιαγεγραμμένη απόκριση του σφάλματος εξόδου, καθώς και το φραγμένο όλων 
των σημάτων στον κλειστό βρόχο, παρά την ύπαρξη χρονικά μεταβαλλόμενων 
παραμέτρων και εξωγενών διαταραχών στο ελεγχόμενο σύστημα. Με τον όρο 
προδιαγεγραμμένη απόκριση εννοούμε ότι το σφάλμα παρακολούθησης (tracking 
error) θα πρέπει να συγκλίνει σ’ ένα προσχεδιασμένο, οσοδήποτε μικρό, σύνολο, με 
ρυθμό όχι μικρότερο από προαποφασισμένη τιμή, εμφανίζοντας μέγιστη υπερύψωση 
που να μην υπερβαίνει μια αρκούντως μικρή αλλά προεπιλεγμένη σταθερά. Το 
προτεινόμενο σχήμα ελέγχου είναι χαμηλής πολυπλοκότητας και απαιτεί 
περιορισμένο επίπεδο γνώσης για το ελεγχόμενο σύστημα.    

 
C 8. A. Kostarigka and G. Rovithakis, “Prescribed Performance Output Feedback 

Control: An Approximata Passivation Approach”, Proc. of the 18th 
Mediterranean Conference on Control & Automation, Marrakech, Morocco, June 
23-25, 2010. 

 
Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το πρόβλημα του ελέγχου 
προδιαγεγραμμένης απόκρισης σε αβέβαια συστήματα ΠΕΠΕ μέσω ανάδρασης 
εξόδου. Βασική υπόθεση αποτελεί το ελεγχόμενο σύστημα να μπορεί να μετατραπεί 
σε παθητικό μέσω ανάδρασης εξόδου. Χρησιμοποιώντας διακοπτικό ελεγκτή 
σχεδιασμένο σε δύο στάδια εγγυόμαστε τη σύγκλιση του σφάλματος εξόδου σ’ ένα 
οσοδήποτε μικρό προδιαγεγραμμένο σύνολο, με ρυθμό όχι μικρότερο από 
προαποφασισμένη τιμή και με μέγιστη υπερύψωση μικρότερη από προεπιλεγμένη 
σταθερά. 

   
C 9. C. Bechlioulis, Z. Doulgeri and G. Rovithakis, “Model Free Force/Position Robot 

Control with Prescribed Performance”, Proc. of the 18th Mediterranean 
Conference on Control & Automation, Marrakech, Morocco, June 23-25, 2010. 

 
Στην εργασία αυτή θεωρούμε το πρόβλημα της παρακολούθησης δύναμης – θέσης 
για ρομποτικό βραχίονα σε επαφή με κινηματικά γνωστή επίπεδη επιφάνεια. Ο 
προτεινόμενος ελεγκτής επιτυγχάνει προδιαγεγραμμένη ποιότητα απόκρισης των 
σφαλμάτων εξόδου τόσο στο μεταβατικό φαινόμενο όσο και στη μόνιμη κατάσταση, 
καθώς και εγγυάται τη μη απώλεια επαφής για κάθε χρονική στιγμή. Επιπλέον, ο 
ελεγκτής δε λαμβάνει υπόψη το μοντέλο του συστήματος, με την έννοια ότι δεν 
περιέχει πληροφορίες είτε για το δυναμικό μοντέλο του ρομπότ, ή του μοντέλου της 
δύναμης παραμόρφωσης. Οι παράμετροι του ελεγκτή επιλέγονται με σχετική 
ευκολία, μια και ο μόνος προβληματισμός είναι να οδηγηθούμε σε λογικά σήματα 
ροπών εισόδου. Προσομοιώσεις σε ρομποτικό βραχίονα 3 βαθμών ελευθερίας 
επιβεβαιώνουν τα θεωρητικά αποτελέσματα.  
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C 10. A. Kostarigka, G.A. Rovithakis, “Neural Network Output Feedback Passivation 
of MIMO Uncertain Systems: The Case of Unmodeled Dynamics”, Proc. of 
European Control Conference, Budapest, Hungary, August, 23-26, 2009. 

 
Προτείνεται ένας εύρωστος προσαρμοστικός διακοπτικός ελεγκτής, ο οποίος 
βασιζόμενος σε νευρωνικά δίκτυα και μετρώντας μόνο την έξοδο, καταφέρνει να 
σταθεροποιήσει ένα μη – γραμμικό σύστημα πολλών εισόδων πολλών εξόδων με 
άγνωστες μη – γραμμικότητες, παρουσία αμοντελοποίητης δυναμικής (unmodeled 
dynamics). Η σχεδίαση συντελείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, ο ελεγκτής 
μετατρέπει το ελεγχόμενο σύστημα σ’ ένα ισοδύναμο αυστηρά παθητικό. Στη 
συνέχεια, στη δεύτερη φάση, προστίθεται ένας εξωτερικός βρόχος που απαρτίζεται 
από απλές δομές, για να εξασφαλίσει το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο τόσο της 
εξόδου όσο και της κατάστασης του συστήματος, καθώς και το φραγμένο όλων των 
υπόλοιπων σημάτων στον κλειστό βρόχο.    

 
C 11. C. Bechlioulis, Z. Doulgeri and G. Rovithakis, “Prescribed Performance  

Adaptive Control for Robot Force/Position Tracking”, Proc. of 2009 IEEE Multi 
- conference on Systems and Control, Saint Petersburg, Russia, July 8-10, 2009. 

 
Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένας προσαρμοστικός νόμος ελέγχου ικανός να 
επιτύχει τη διασφάλιση προδιαγεγραμμένων δεικτών απόδοσης αναφορικά με τη 
μεταβατική καθώς και την απόκριση σταθερής κατάστασης των σφαλμάτων 
παρακολούθησης δύναμης/θέσης ενός ρομποτικού συστήματος. Υποθέτουμε 
ελαστική επαφή του ρομπότ με επίπεδη επιφάνεια. Ο στόχος ελέγχου εξασφαλίζεται 
παρά την ύπαρξη παραμετρικών αβεβαιοτήτων τόσο στη δυναμική του ρομπότ, όσο 
και στο μοντέλο της δύναμης παραμόρφωσης. Προσομοιωτικά αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν τα θεωρητικά.  

 
C 12. C. Bechlioulis, G.A. Rovithakis, “Robust Adaptive Fuzzy Control of Non – affine 

Systems Guaranteeing Transient and Steady State Error Bounds”, Proc. 17th 
Mediterranean Conference on Control and Automation, Thessaloniki, Greece, 
June 24 – 26, 2009. 

 
  Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της προσαρμοστικής παρακολούθησης (adaptive 

tracking) για συστήματα ΜΕΜΕ μη – γραμμικά ως προς την είσοδο ελέγχου με 
εγγύηση προδιαγεγραμμένων περιορισμών απόδοσης, παρουσία προσθετικών 
περιορισμών απόδοσης και άγνωστων μη - γραμμικοτήτων. Με τον όρο 
προδιαγεγραμμένοι περιορισμοί απόκρισης εννοούμε ότι το σφάλμα 
παρακολούθησης (tracking error) θα πρέπει να συγκλίνει σ’ ένα προσχεδιασμένο, 
οσοδήποτε μικρό, σύνολο, με ρυθμό όχι μικρότερο από προαποφασισμένη τιμή, 
εμφανίζοντας μέγιστη υπερύψωση που να μην υπερβαίνει μια αρκούντως μικρή αλλά 
προεπιλεγμένη σταθερά. Μέσω κατάλληλα ορισμένου μετασχηματισμού, 
διαμορφώνεται το μετασχηματισμένο σύστημα. Αποδεικνύεται ότι ικανή συνθήκη για 
την επίλυση του προβλήματος αποτελεί η διασφάλιση του φραγμένου όλων των 
σημάτων. Οι άγνωστες μη – γραμμικότητες του συστήματος προσεγγίζονται από 
ασαφές σύστημα και στη συνέχεια σχεδιάζεται ένας ομαλός, εύρωστος, 
προσαρμοστικός, ασαφής ελεγκτής που να εγγυάται ότι το μετασχηματισμένο 
σύστημα είναι φραγμένο, όπως επίσης και όλα τα σήματα στον κλειστό βρόχο. 
Προσομοιώσεις σκιαγραφούν την απόδοση του προτεινόμενου σχήματος. 

            
C 13. C. Bechlioulis, Z. Doulgeri and G. Rovithakis, “Robot Force/Position Tracking 

with Guaranteed Prescribed Performance”, Proc. of 2009 IEEE International 
Conference on Robotics and Automation, Kobe, Japan, May 12-17, 2009. 
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Προτείνεται ένας ελεγκτής ικανός να διασφαλίσει την επίτευξη προδιαγεγραμμένων 
δεικτών απόδοσης που αφορούν την ταχύτητα απόκρισης, τη μόνιμη κατάσταση και 
τη μέγιστη επιτρεπτή υπερύψωση για τα σφάλματα παρακολούθησης θέσης - 
δύναμης του άκρου ενός ρομπότ που βρίσκεται σε επαφή με επιφάνεια, με την 
ταυτόχρονη εκ των προτέρων εξασφάλιση της μη – απώλειας επαφής. Ο ελεγκτής 
χρησιμοποιεί ένα μετασχηματισμένο σφάλμα το οποίο ενσωματώνει τους δείκτες 
απόδοσης. Ο στόχος ελέγχου ικανοποιείται παρουσία παραμετρικών ασαφειών τόσο 
στο δυναμικό μοντέλο του ρομπότ, όσο στη σταθερά του μοντέλου ελαστικότητας. 
Προσομοιωτικά αποτελέσματα επαληθεύουν τα θεωρητικά ευρήματα και συγκρίνουν 
τον προτεινόμενο ελεγκτή μ’ ένα κλασσικό.        

 
C 14. A. Kostarigka, G.A. Rovithakis, “Adaptive Neural Network Output Feedback 

Passivation of MIMO Uncertain Systems”, Proc. 16th Mediterranean Conference 
on Control and Automation, Ajaccio, Corcica, France, June 25-27, 2008. 

 
Σχεδιάζεται προσαρμοστικός ελεγκτής, κάνοντας χρήση ανάδρασης εξόδου, ικανός 
να μετατρέπει σε παθητικό ένα γραμμικό ως προς την είσοδο ελέγχου, άγνωστο μη – 
γραμμικό σύστημα πολλών – εισόδων πολλών – εξόδων. Στη συνέχεια, γραμμική 
ανάδραση εξόδου είναι ικανή να σταθεροποιήσει το σύστημα. Το ελεγχόμενο 
σύστημα δεν απαιτείται να γράφεται σε κανονική μορφή ή να έχει καλά ορισμένο 
σχετικό βαθμό (relative degree). Υποθέτοντας zero state detectability, αποδεικνύεται 
το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο του διανύσματος κατάστασης, καθώς και το 
ομοιόμορφα φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο. Ο προτεινόμενος 
προσαρμοστικός ελεγκτής είναι διακοπτικού τύπου αποφεύγοντας πιθανή διαίρεση 
με το μηδέν και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας τη συνέχεια του διακοπτικού 
φαινομένου, απαλείφοντας προβλήματα συσχετιζόμενα με την ύπαρξη λύσης των 
διαφορικών εξισώσεων καθώς και φαινόμενα chattering. Προσομοιώσεις 
σκιαγραφούν την απόδοση του προτεινόμενου σχήματος.       

 
C 15. C. Bechlioulis, G.A. Rovithakis, “Prescribed Performance Adaptive Control of 

SISO Feedback Linearizable Systems with Disturbances”, Proc. 16th 
Mediterranean Conference on Control and Automation, Ajaccio, Corcica, France, 
June 25-27, 2008.  

 
Προτείνεται ένας νέος εύρωστος προσαρμοστικός αλγόριθμος ελέγχου για 
γραμμικοποιήσιμα μέσω ανάδρασης μη – γραμμικά συστήματα (feedback 
linearizable nonlinear systems) μιας εισόδου – μιας εξόδου, με άγνωστες μη – 
γραμμικότητες και διαταραχές εισόδου, ικανός να εγγυηθεί προδιαγεγραμμένη 
απόκριση στο σφάλμα παρακολούθησης (tracking error). Με τον όρο 
προδιαγεγραμμένη απόκριση εννοούμε ότι το σφάλμα πρέπει να συγκλίνει σε 
οσοδήποτε μικρή θέλουμε περιοχή του μηδενός, με ρυθμό όχι μικρότερο από 
προεπιλεγμένη σταθερά, εμφανίζοντας μέγιστη υπερύψωση όχι μεγαλύτερη από 
αρκούντως μικρή προαποφασισμένη σταθερά. Θεωρώντας τα χαρακτηριστικά της 
προδιαγεγραμμένης συμπεριφοράς ως περιορισμούς στο σφάλμα παρακολούθησης, 
κεντρική ιδέα της εργασίας αποτελεί ο μετασχηματισμός του συστήματος με τους 
περιορισμούς σ’ ένα ισοδύναμο χωρίς περιορισμούς. Αποδεικνύεται ότι η 
σταθεροποίηση του μετασχηματισμένου συστήματος είναι ικανή για την επίλυση του 
προβλήματός μας. Ο προτεινόμενος ελεγκτής είναι ομαλός, με εύκολα επιλέξιμες 
παραμέτρους, που παρακάμπτει το πρόβλημα απώλειας της ελεγξιμότητας (loss of 
controllability). Προσομοιωτικά αποτελέσματα σε σύστημα Van der Pol, 
επαληθεύουν τη διαδικασία. 

 
C 16. C. Houmkozlis, G.A. Rovithakis, “A Neuro-Adaptive TCP-Like Protocol with 

Communication Channels Adaptation under Cost Constraints”, Proc. European 
Control Conference, Kos, Greece, July 2-5, 2007. 
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Σχεδιάζεται προσαρμοστικός νευρωνικός ελεγκτής της συμφόρησης στο διαδίκτυο, 
ρυθμίζοντας το χρόνο  round trip του κάθε πακέτου της εφαρμογής που πρόκειται να 
μεταδοθεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα μέγιστο κόστος αποστολής ανά πακέτο, 
όπως αυτό επιλέγεται από το χρήστη. Παρέχονται αξιόπιστες επιθυμητές τιμές του 
χρόνου round trip μέσω κατάλληλα σχεδιασμένου νευρωνικού εκτιμητή. Για τη 
βελτίωση του χρόνου αποστολής της εφαρμογής, εισάγεται η έννοια των 
«επικοινωνιακών καναλιών» τα οποία λειτουργούν ως παράλληλες εικονικές πηγές. 
Στην παρούσα εργασία ο αριθμός τους θεωρείται μεταβαλλόμενος και δίνεται από 
κατάλληλα σχεδιασμένο ευσταθή αλγόριθμο. Προσομοιώσεις σκιαγραφούν την 
απόδοση του προτεινόμενου σχήματος. 

 
C 17. A. Kostarigka, G.A. Rovithakis, “A Disturbance Attenuating Adaptive Neural 

Network Controller for Multi-Input Nonlinear Systems”, Proc. European Control 
Conference, Kos, Greece, July 2-5, 2007. 

 
Στην παρούσα εργασία σχεδιάζεται ένας προσαρμοστικός νευρωνικός ελεγκτής για 
γραμμικά ως προς την είσοδο ελέγχου (affine in the control) μη-γραμμικά συστήματα 
πολλών εισόδων, ικανός να συρρικνώνει 2 ,L L  εξωτερικές διαταραχές. Απουσία 

διαταραχών, εγγυόμαστε το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο (uniform ultimate 
boundedness) του σφάλματος παρακολούθησης (tracking error) ως προς οσοδήποτε 
μικρό θέλουμε σύνολο που περιέχει το μηδέν, καθώς και το ότι όλα τα υπόλοιπα 
σήματα κλειστού βρόχου διατηρούνται ομοιόμορφα φραγμένα. Πιθανή διαίρεση με 
το μηδέν αποφεύγεται κάνοντας χρήση ενός κατάλληλα σχεδιασμένου μηχανισμού 
επανεκκίνησης. Προσομοιώσεις σκιαγραφούν την απόδοση του προτεινόμενου 
σχήματος. 

       
C 18. C. Houmkozlis, G.A. Rovithakis, “A Robust Neuro-Adaptive Congestion Control 

Scheme with Respect to Exogenous Disturbances and Delay”, Proc. 15th 
Mediterranean Conference on Control and Automation, Athens, Greece, June 27-29, 
2007. 

 
Παρουσιάζεται ένας νέος προσαρμοστικός-νευρωνικός ελεγκτής συμφόρησης 
(congestion) σε δίκτυα υπολογιστών, ικανός να επιτύχει συγκεκριμένα χρονικά-
ποιοτικά χαρακτηριστικά, μέσω της ρύθμισης του χρόνου round trip του κάθε 
πακέτου. Ο ελεγκτής υλοποιείται στην πηγή και αποδεικνύεται εύρωστος ως προς 
σφάλματα μοντελοποίησης, εξωτερικές διαταραχές (κίνηση UDP) και χρονικές 
καθυστερήσεις (μετάδοσης, παραμονής σε ουρές). Το προτεινόμενο περιβάλλον 
εργασίας απαρτίζεται από τρεις κυρίαρχες οντότητες: α) τον εκτιμητή σε πραγματικό 
χρόνο του επιθυμητού χρόνου round trip, β) τον προσαρμοστικό ρυθμιστή του 
ρυθμού μετάδοσης πακέτων, ικανού να παρακολουθεί με αξιοπιστία το προφίλ του 
επιθυμητού round trip όπως αυτό προσδιορίζεται από τη μονάδα (α), και γ) τον 
εκτιμητή του μελλοντικού επιπέδου συμφόρησης μονοπατιού, που παρέχει κρίσιμες 
πληροφορίες στις μονάδες (α) και (β). Προσομοιώσεις σκιαγραφούν την απόδοση του 
προτεινόμενου σχήματος. 

    
C 19. A. Kostarigka, G.A. Rovithakis, “Adaptive Neural Network Tracking Control for a 

Class of MIMO Nonlinear Systems with Measurement Error”, Proc. 15th 
Mediterranean Conference on Control and Automation, Athens, Greece, June 27-29, 
2007. 

 
Στην παρούσα εργασία σχεδιάζεται ένας προσαρμοστικός νευρωνικός ελεγκτής για 
την σταθεροποίηση γραμμικών ως προς την είσοδο ελέγχου (affine in the control) μη-
γραμμικών συστημάτων πολλών εισόδων – πολλών εξόδων, παρουσία σφαλμάτων 
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μέτρησης. Μπορούμε να εγγυηθούμε το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο (uniform 
ultimate boundedness) του σφάλματος παρακολούθησης (tracking error) της 
πραγματικής κατάστασης του συστήματος, καθώς και το ομοιόμορφα φραγμένο των 
υπόλοιπων σημάτων στον κλειστό βρόχο. Πιθανή διαίρεση με το μηδέν αποφεύγεται 
μέσω χρήσης κατάλληλα σχεδιασμένου μηχανισμού επανεκκίνησης. Προσομοιώσεις 
σκιαγραφούν την απόδοση του προτεινόμενου σχήματος. 

 
C 20. S.P. Moustakidis, G.A. Rovithakis, J.B. Theocharis, “An Adaptive Neuro-Fuzzy 

Control Approach for Nonlinear Systems via Lyapunov Function Derivative 
Estimation”, Proc. 2006 IEEE International Symposium on Intelligent Control, 
Munich, Germany, October 4-6, 2006. 

 
Στην παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση προσαρμοστικών ασαφών-νευρωνικών 
ελεγκτών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παρακολούθησης (tracking) 
μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων με άγνωστες μη-γραμμικότητες. Το σύστημα 
περιγράφεται από ένα Takagi-Sugeno ασαφές μοντέλο με δυναμικούς ασαφείς 
κανόνες γενικευμένης μορφής, όπου τα τοπικά υπό-μοντέλα υλοποιούνται ως μη-
γραμμικές αντιστοιχίσεις εισόδου-εξόδου. Αντί της απευθείας μοντελοποίησης της 
δυναμικής του συστήματος, στηριζόμαστε στην προσέγγιση όρων που περιέχουν 
παραγώγους της συνάρτησης Lyapunov καθώς και των άγνωστων μη-γραμμικοτήτων 
του συστήματος σε τοπική βάση, χρησιμοποιώντας γραμμικά ως προς τα βάρη 
νευρωνικά δίκτυα. Επιπλέον, προτείνεται ένα σχήμα επανεκκίνησης για τη 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ελεγκτή. Επιτυγχάνουμε το μοιόμορφα 
υπέρτατα φραγμένο του σήματος σφάλματος, καθώς και το ότι όλα τα υπόλοιπα 
σήματα στον κλειστό βρόχο θα είναι ομοιόμορφα φραγμένα. Προσομοιωτικές 
μελέτες φωτίζουν πτυχές της προτεινόμενης διαδικασίας ελέγχου.      

 
C 21. Y. Karagyannidis, G.A. Rovithakis, Z. Doulgeri, “Force/Position Tracking for a 

Robotic Finger in Compliant Contact with a Surface using Neuro-Adaptive Control”, 
Proc. IEEE International Symposium on Intelligent Control, Munich, Germany, 
October 4-6, 2006. 

 
Ασχολούμαστε με το πρόβλημα της παρακολούθησης δύναμης/θέσης για ρομποτικό 
δάκτυλο σε ελαστική επαφή με επιφάνεια, κάτω από μη-παραμετρικές αβεβαιότητες. 
Πιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε πως δομικές αβεβαιότητες χαρακτηρίζουν τόσο το 
μοντέλο της ελαστικής επαφής, όσο και τη δυναμική του δακτύλου. Προτείνεται ένας 
νευρωνικός προσαρμοστικός ελεγκτής, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τη γραμμικότητα 
ως προς τα βάρη του νευρωνικού δικτύου, εξασφαλίζει το ομοιόμορφα υπέρτατα 
φραγμένο τόσο του σφάλματος δύναμης, όσο και του σφάλματος θέσης. 
Προσομοιωτικά αποτελέσματα σκιαγραφούν την απόδοση του προτεινόμενου 
ελεγκτή.    

 
C 22. Christos Houmkozlis, George A. Rovithakis, “A Neuro-adaptive TCP-like protocol 

with cost constraints”, 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 
Ancona, Italy, June 28-30, 2006. 

 
Σχεδιάζεται προσαρμοστικός νευρωνικός ελεγκτής της συμφόρησης (congestion) στο 
διαδίκτυο, ρυθμίζοντας το χρόνο  round trip του κάθε πακέτου της εφαρμογής που 
πρόκειται να μεταδοθεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα μέγιστο κόστος αποστολής 
ανά πακέτο, όπως αυτό επιλέγεται από το χρήστη. Αξιόπιστες επιθυμητές τιμές του 
χρόνου round trip παρέχονται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένου νευρωνικού εκτιμητή. 
Για τη βελτίωση του χρόνου αποστολής της εφαρμογής, εισάγεται η έννοια των 
«επικοινωνιακών καναλιών» τα οποία λειτουργούν ως παράλληλες εικονικές πηγές, 
με τον αριθμό τους να διατηρείται σταθερό. Θεωρούμε αμελητέα μη-ελέγξιμη 
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κίνηση, καθώς και μηδενικές καθυστερήσεις διάδοσης. Προσομοιώσεις σκιαγραφούν 
την απόδοση του προτεινόμενου σχήματος.   

 
C 23.  Yiannis Karayiannidis, George A. Rovithakis, Zoe Doulgeri, “A neuro-adaptive 

controller for force/position tracking of a robot manipulator under model 
uncertainties in compliance and friction”, 14th Mediterranean Conference on Control 
and Automation, Ancona, Italy, June 28-30, 2006.  

 
Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της παρακολούθησης σήματος αναφοράς δύναμης και 
θέσης για ρομποτικό βραχίονα σε ελαστική επαφή με επιφάνεια θεωρώντας άγνωστη 
δυναμική τριβή και σκληρότητα. Προτείνεται προσαρμοστικός νευρωνικός ελεγκτής 
ο οποίος εκμεταλλευόμενος τη γραμμικότητα ως προς τα βάρη της αρχιτεκτονικής 
του νευρωνικού δικτύου, αποδεικνύει το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο τόσο του 
σφάλματος θέσης, όσο και του σφάλματος δύναμης. Προσομοιώσεις σκιαγραφούν 
την απόδοση του προτεινόμενου σχήματος.   

 
C 24. Christos Houmkozlis, George A. Rovithakis, “Towards Satisfying an Application 

Level Quality Measure via a Neural Network”, Conference on Decision and Control, 
Seville, Spain, Dec. 12-15, 2005. 

 
Όπως έχει διαπιστωθεί, η επιλογή του εικονικού αριθμού καναλιών της πηγής παίζει 
κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του ελεγκτή του ρυθμού αποστολής των πακέτων της 
εφαρμογής. Στην παρούσα εργασία προτείνεται βελτίωση του αλγορίθμου ελέγχου 
στην κατεύθυνση μεταβολής σε πραγματικό χρόνο του αριθμού των εικονικών 
καναλιών, χωρίς να διαταράσσονται οι ιδιότητες ευστάθειας, σύγκλισης και 
ευρωστίας του συστήματος ελέγχου. Προσομοιώσεις φωτίζουν τη συμπεριφορά της 
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τα θεωρητικά 
αποτελέσματα.   

 
C 25. George A. Rovithakis, “A Resetting Neuro-Controller in the Presence of Unmodeled 

Dynamics”, IEEE International Symposium on Intelligent Control, Limassol, Cyprus, 
June 27-29, 2005. 

 
Παρουσιάζεται μια διαδικασία επανασχεδίασης νευρωνικών ελεγκτών, για την 
αντιστάθμιση των επιπτώσεων που προκαλεί η παρουσία αμοντελοποίητων 
δυναμικών, που ικανοποιούν παρά ταύτα μια συνθήκη πρακτικής ευστάθειας εισόδου 
– εξόδου, όταν το κυρίαρχο μοντέλο του συστήματος είναι μεν μη-γραμμικό, αλλά 
γραμμικό ως προς το διάνυσμα της εισόδου ελέγχου. Το άνυσμα κατάστασης των 
αμοντελοποίητων δυναμικών δεν είναι διαθέσιμο προς μέτρηση και μπορεί να 
καταστεί μη-φραγμένο, αρκεί το διάνυσμα κατάστασης του κυρίαρχου μοντέλου 
ή/και το διάνυσμα ελέγχου καταστούν μη-φραγμένα. Ο νευρωνικός ελεγκτής είναι 
εξοπλισμένος με μια διαδικασία επανεκκίνησης για την αποφυγή του προβλήματος 
της διαίρεσης με το μηδέν, κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί μια και θεωρούμε 
άγνωστες μη-γραμμικότητες εισόδου με άγνωστα πρόσημα. Το σύστημα ελέγχου 
εγγυάται το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο της εξόδου, (άνυσμα κατάστασης του 
κυρίαρχου μοντέλου), καθώς και το φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό 
βρόχο.    

 
C 26. George A. Rovithakis, Christos Houmkozlis, “A Neural Network Congestion Control 

Algorithm for the Internet”, IEEE International Symposium on Intelligent Control, 
Limassol, Cyprus, June 27-29, 2005. 

 
Παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση στο πρόβλημα του ελέγχου του συνωστισμού 
(congestion) στο δια-δίκτυο, ρυθμίζοντας το χρόνο round trip κάθε πακέτου που 
απαρτίζει μια εφαρμογή, προκειμένου αυτή να αποσταλεί σε κάποιο επιθυμητό χρόνο 
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αποστολής που ορίζεται από το χρήστη, αποτελώντας ουσιαστικά ένα δείκτη 
ποιότητας της επικοινωνίας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου χρησιμοποιούμε 
γραμμικά ως προς τα βάρη νευρωνικά δίκτυα για την κατασκευή σε πραγματικό 
χρόνο ενός μοντέλου του εκτιμώμενου round trip, το οποίο εξαρτάται από το ρυθμό 
αποστολής των πακέτων της πηγής (που αποτελεί και την είσοδο ελέγχου), καθώς και 
το επίπεδο συνωστισμού το οποίο μετριέται άμεσα από το δίκτυο παρατηρώντας την 
κατάσταση του marking bit που περιέχεται στο πακέτο αναγνώρισης που στέλνει ο 
παραλήπτης στην πηγή, για κάθε πακέτο που παραλήφθηκε επιτυχώς. Όταν το δίκτυο 
έχει επαρκείς πόρους, καθ’ όλη την περίοδο αποστολής της εφαρμογής, για να 
υποστηρίξει την απαίτηση του χρήστη, ο ελεγκτής του ρυθμού αποστολής πακέτου 
εγγυάται το ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο του χρόνου round trip ως προς 
οσοδήποτε μικρή θέλουμε γειτονιά του επιθυμητού χρόνου round trip. Στην αντίθετη 
περίπτωση του υψηλού συνωστισμού, ο ελεγκτής μειώνει το ρυθμό αποστολής μέχρι 
του σημείου παρατήρησης λογικών επιπέδων συνωστισμού. Στην παρούσα εργασία 
ορίζεται επίσης η έννοια των εικονικών καναλιών πηγής και καταγράφεται με τη 
βοήθεια προσομοιώσεων η χρησιμότητά τους στη βελτίωση του χρόνου αποστολής. 
Ο αριθμός όμως των καναλιών, αν και κρίσιμος, διατηρείται σταθερός καθ’ όλη τη 
φάση της εκπομπής. Επιπλέον προσομοιωτικές μελέτες παρουσιάζουν τη μέθοδο, 
φωτίζοντας διάφορους λειτουργικούς δείκτες όπως fairness, buffer level, source 
allocation επιβεβαιώνοντας τα θεωρητικά αποτελέσματα.    

 
C 27. S. Goumas, M. Zervakis, G. Rovithakis, “Reduced Dimensionality Space for Post 

Placement Quality Inspection of Components Based on Neural Networks”, Proc. 
ESANN’2004, April 28-30, Bruges, Belgium, 2004.  

 
Οι κλασσικές τεχνικές οπτικής επιθεώρησης τυπωμένων κυκλωμάτων απαιτούν τη 
χρήση χρονοβόρων ρουτινών επεξεργασίας εικόνας για τη βελτίωση της ακρίβειας 
των συμπερασμάτων της επιθεώρησης. Στόχος της εργασίας είναι η μείωση της 
υπολογιστικής πολυπλοκότητας των κλασσικών προσεγγίσεων μηχανικής όρασης, 
προτείνοντας δύο τεχνικές βασισμένες σε νευρωνικά δίκτυα. Στην πρώτη, 
διατηρούμε το επίπεδο πληροφορίας της εικόνας μόνο μέσω των ακμών, ενώ στη 
δεύτερη, διατηρούμε το πλήρες επίπεδο πληροφορίας αλλά συμπιεσμένο σε μία 
διάσταση μέσω κατάλληλων προβολών. Και οι δύο αλγόριθμοι ελέγχονται σε 
πραγματικά δεδομένα. Η ποιότητα της επιθεώρησης διατηρείται, μειώνοντας 
ταυτόχρονα σημαντικά τον υπολογιστικό χρόνο.       

 
C 28. A. Papadimitropoulos, G.A. Rovithakis, T. Parisini, “Fault Detection in Mechanical 

Systems with Friction Phenomena: An On-line Neural Approximation Approach”, 
Proc. SAFEPROCESS 2003, Washington USA, 2003. 

 
Προτείνεται μια μέθοδος αναγνώρισης βλαβών πραγματικού χρόνου για μια  κλάση 
μηχανικών συστημάτων με κυρίαρχα φαινόμενα τριβών. Ο πυρήνας του   
συστήματος αναγνώρισης είναι ένα δυναμικό νευρωνικό δίκτυο το οποίο λαμβάνει 
υπόψη του μετρήσεις θέσης και ταχύτητας, όχι όμως και την εσωτερική κατάσταση 
των τριβών. Η αρχιτεκτονική αναλύεται θεωρητικά ως προς την ευρωστία της και 
προσδιορίζονται συνθήκες αναγνωρισιμότητας βλάβης καθώς και άνω φράγματα 
στον χρόνο αναγνώρισης. Προσομοιωτικά αποτελέσματα φωτίζουν την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 

 
C 29. A. Papadimitropoulos, G.A. Rovithakis, T. Parisini, “Neural Approximators for Fault 

Detection of Actuators in the Presence of Friction : The Case of DAMADICS 
Benchmark Problem”, Proc. SAFEPROCESS 2003, Washington USA, 2003. 
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Ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αναγνώρισης σε πραγματικό χρόνο βλαβών σε 
ενεργοποιητές  (actuators) μηχανικών συστημάτων με φαινόμενα τριβής. Η 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμόζεται στο benchmark πρόβλημα DAMADICS. 

 
C 30. S. Goumas, G. A. Rovithakis, M. Zervakis, "A Bayesian Image Analysis Framework 

for Post Placement Quality Inspection of Components", Proc. of IEEE ICIP 2002, 
Rochester USA, Sep. 2002. 

 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα πρωτοποριακό πλαίσιο εργασίας, που στοχεύει 
στην επιθεώρηση της ποιότητας τοποθέτησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
τεχνολογίας surface mount, αμέσως μετά την τοποθέτησή τους σε τυπωμένο 
κύκλωμα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελείται από δύο στάδια. Το στάδιο της 
παρατήρησης (observation) και το στάδιο της εκτίμησης (estimation). Στο πρώτο, 
επιτυγχάνεται η έμμεση μέτρηση της μετατόπισης κάθε ακροδέκτη (lead) του 
ολοκληρωμένου, ως προς την ιδανική θέση του κέντρου της περιοχής επικόλλησης 
(pad region), μέσο μετρήσεων γεωμετρικών χαρακτηριστικών από την εικόνα του 
ολοκληρωμένου και διαδικασίας κατηγοριοποίησης. Προκειμένου να αυξηθεί η 
ακρίβεια στον υπολογισμό της μετατόπισης, στο δεύτερο στάδιο αναπτύσσεται μια 
συνδυασμένη διαδικασία κατηγοριοποίησης-εκτίμησης, στην οποία η μετατόπιση του 
κάθε ακροδέκτη λαμβάνεται ως μέτρηση (ή παρατήρηση) της ίδιας φυσικής 
ποσότητας που είναι η μετατόπιση όλου του ολοκληρωμένου αν αυτό θεωρηθεί ως 
στερεό σώμα. Πειραματικά αποτελέσματα φωτίζουν τις δυνατότητες του 
προτεινόμενου αλγορίθμου. 

 
C 31. I. Chalkiadakis, G.A. Rovithakis, M. Zervakis, “A structural genetic algorithm to 

optimize high order neural network architecture”, Proc. of the European Symposium 
on Artificial Neural Networks, ESANN’2001, Belgium, 2001. 

 
Στην εργασία αυτή προτείνεται μια μέθοδος επιλογής της δομής νευρωνικών δικτύων 
υψηλής τάξης (HONN), βασισμένη σε γενετικούς αλγορίθμους, με σκοπό την 
επίλυση του προβλήματος της προσέγγισης αγνώστων συναρτήσεων (function 
approximation). Παρατείθονται αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου σε 
προσέγγιση μονοδιάστατης και δισδιάστατης συνάρτησης. 

 
C 32. G.A. Rovithakis, “Robustness of a Neural Controller in the Presence of Additive and 

Multiplicative External Perturbations”, Proc. of the IEEE International Symposium 
on Intelligent Control,  Patra, Greece, July 17-19, 2000. 

 
Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της παρακολούθησης σημάτων αναφοράς για μη-
γραμμικά συστήματα με άγνωστες μη-γραμμικότητες, παρουσία αθροιστικών και 
πολλαπλασιαστικών διαταραχών. Ο ελεγκτής που προτείνεται είναι ομαλός και 
μπορεί να ειδωθεί ως ένας μη-γραμμικός συνδυασμός τριών νευρωνικών δικτύων 
υψηλής τάξης (HONN). Χωρίς να απαιτείται η γνώση για τα άνω φράγματα τόσο για 
τις βέλτιστες τιμές των βαρών και του σφάλματος μοντελοποίησης, όσο και για το 
εύρος των εξωτερικών διαταραχών, ο ελεγκτής μπορεί να εγγυηθεί το ομοιόμορφα 
υπέρτατα φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο. 

 
C 33. George A. Rovithakis, Michalis Maniadakis, Michael Zervakis, “Artificial Neural 

Networks for Feature Extraction and Classification of Vascular Tissue Fluorescence 
Spectrums”, Proc. of ICASSP 2000, Instabul, Turkey, June 5-9, 2000. 

 
Σ’ αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε ένα σύστημα διάγνωσης της κατάστασης 
ανθρώπινων ιστών με την χρήση λέιζερ και νευρωνικών δικτύων. Ποιο 
συγκεκριμένα, μια διπλή δέσμη λέιζερ διεγείρει τον ιστό και το φάσμα που 
αποκτάται περνάει μέσα από ένα μη-γραμμικό φίλτρο για την εξαγωγή των 
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χαρακτηριστικών του. Το μη-γραμμικό φίλτρο βασίζεται στα High-order neural 
networks του οποίου τα βάρη προσαρμόζονται με ευσταθείς κανόνες εκμάθησης. Τα 
χαρακτηριστικά διανύσματα κάθε φάσματος χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 
ενός Multi-layer Perceptron νευρωνικού δικτύου που πραγματοποιεί την ταξινόμηση 
των φυσιολογικών, ασβεστοποιημένων και ινωδών διανυσμάτων. 

 
C 34. George A. Rovithakis, Michalis Maniadakis, Michael Zervakis, “A Genetically 

Optimized  Artificial Neural Network Structure for Feature Extraction and 
Classification of Vascular Tissue Fluorescence Spectrums”, Proc. of CAMP 2000, 
September 11-13, 2000. 

 
Σ’ αυτό το άρθρο εξετάζουμε την δυνατότητα βελτιστοποίησης ενός νευρωνικού 
διαγνωστικού συστήματος ανθρώπινων ιστών κάνοντας χρήση γενετικών 
αλγορίθμων. Ποιο συγκεκριμένα, η δομή που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη 
εργασία, εμπλουτίζεται με γενετικούς αλγορίθμους με σκοπό την αύξηση της 
διαχωρισιμότητας των χαρακτηριστικών διανυσμάτων και κατά συνέπεια την 
βελτιστοποίηση της ποιότητας του διαγνωστικού συστήματος. 

 
C 35. George A. Rovithakis, Argyris Matamis, Michael Zervakis, “Controlling QoS at the 

Application Level using Artificial Neural Networks: Experimental Results”, Proc. of 
EUSIPCO 2000, Tampere, Finland, 2000. 

 
Ο θεωρητικός αλγόριθμος που αναπτύχθηκε με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας 
υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με χρήση νευρωνικών δικτύων, 
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στην μετάδοση ενός video μέσω Internet. Παρά τις 
μεταβολές στο διαθέσιμο bandwidth ο χρήστης ήταν σε θέση να βλέπει το video 
χωρίς να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές στην ποιότητα των frames που εισήγαγε ο 
αλγόριθμος. 

 
C 36. G.A. Rovithakis, “Nonlinear Adaptive Control in the Presence of Unmodeled 

Dynamics using Neural Networks”, Proc. Conference on Decision and Control, 
Phoenix, USA, 1999. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σχεδίαση ενός ομαλού (smooth), ελεγκτή που 
βασίζεται σε νευρωνικά δίκτυα και επιτυγχάνει την παρακολούθηση (tracking) 
σημάτων αναφοράς. Τα συστήματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί είναι τα μη-
γραμμικά με άγνωστες μη-γραμμικότητες που επιπλέον περιέχουν και 
αμοντελοποίητες δυναμικές (unmodeled dynamics). Με την χρήση της θεωρίας 
ευστάθειας του Lyapunov είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι το σφάλμα 
παρακολούθησης (tracking error) είναι ομοιόμορφα υπέρτατα φραγμένο (uniformly 
ultimately bounded) ως προς οσοδήποτε μικρό θέλουμε σύνολο. Ταυτόχρονα όλα τα 
σήματα στον κλειστό βρόχο διατηρούνται φραγμένα. Εκ των πρότερων γνώση άνω 
φραγμάτων στα βέλτιστα βάρη του νευρωνικού δικτύου, δεν απαιτείται. Για τις 
αμοντελοποίητες δυναμικές υποθέτουμε ότι έχουν την ιδιότητα της πρακτικής 
ευστάθειας Εισόδου-Εξόδου (Input-to-Output practically Stable), καθώς και της μη-
φραγμένης παρατηρισιμότητας (Unboundedness Observability). 

 
C 37. Γ.Α. Ροβιθάκης, Μ. Μανιαδάκης, Μ. Ζερβάκης, Γ. Φιλιπίδης, Γ. Ζαχαράκης, Θ. 

Παπάζογλου, “Διάγνωση της κατάστασης περιφερειακών αγγείων με χρήση λέιζερ 
και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα”, 2ο Συνέδριο Ελληνικής Βιοϊατρικής Εταιρίας, Αθήνα, 
5-6 Νοεμβρίου, 1999. 

 
Παρουσιάζεται σύστημα διάγνωσης της κατάστασης ανθρώπινων ιστών με την 
χρήση λέιζερ και νευρωνικών δικτύων. Ποιο συγκεκριμένα, μια διπλή δέσμη λέιζερ 
διεγείρει τον ιστό και το φάσμα που αποκτάται περνάει μέσα από ένα μη-γραμμικό 
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φίλτρο για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών του. Το μη-γραμμικό φίλτρο βασίζεται 
στα High-order neural networks του οποίου τα βάρη προσαρμόζονται με ευσταθείς 
κανόνες εκμάθησης. Τα χαρακτηριστικά διανύσματα κάθε φάσματος 
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενός Multi-layer Perceptron νευρωνικού 
δικτύου που πραγματοποιεί την ταξινόμηση των φυσιολογικών, ασβεστοποιημένων 
και ινωδών διανυσμάτων. 

 
C 38. Γ.Α. Ροβιθάκης, Μ. Μανιαδάκης, Μ. Ζερβάκης, Γ. Φιλιπίδης,  Θ. Παπάζογλου, 

“Βελτιστοποίηση νευρωνικού διαγνωστικού συστήματος με γενετικούς 
αλγορίθμους”, 2ο Συνέδριο Ελληνικής Βιοϊατρικής Εταιρίας, Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου, 
1999. 

 
Εξετάζεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης νευρωνικού διαγνωστικού συστήματος 
ανθρώπινων ιστών κάνοντας χρήση γενετικών αλγορίθμων. Ποιο συγκεκριμένα, η 
δομή που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη εργασία, εμπλουτίζεται με γενετικούς 
αλγορίθμους με σκοπό την αύξηση της διαχωρισιμότητας των χαρακτηριστικών 
διανυσμάτων και κατά συνέπεια την βελτιστοποίηση της ποιότητας του διαγνωστικού 
συστήματος. 

 
C 39. G.A. Rovithakis, “Reinforcing Robustness using High Order Neural Network 

Controllers”, Proc. Conference on Decision and Control, Tampa, USA, Dec. 16-18, 
1998. 

 
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται τα HONNs για την ενίσχυση της ευρωστίας μη 
γραμμικών δυναμικών συστημάτων, μέσω πρόσθεσης στον nominal ελεγκτή ενός 
νέου σήματος. Το προστιθέμενο σήμα ελέγχου είναι ομαλό και δεν απαιτεί την εκ 
των προτέρων γνώση άνω φραγμάτων τόσο του σφάλματος μοντελοποίησης, όσο και 
των βέλτιστων βαρών. Προσομοιώσεις που διεξήχθησαν σε απλό μη-γραμμικό 
σύστημα, φωτίζουν την μέθοδο. 

 
C 40. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, “High Order 

Neural Networks to Control Manufacturing Systems-A Comparison Study”, Proc. 
Conference on Decision and Control, Dec. 16-18, 1998. 

 
Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού συστημάτων παραγωγής με την βοήθεια 
δυναμικών νευρωνικών δικτύων που αναπτύχθηκε σε προηγούμενες εργασίες 
συγκρίνεται εδώ ως προς την απόδοσή του με γνωστές πολιτικές 
χρονοπρογραμματισμού όπως First In First Out, Clear A Fraction, Clear Largest 
Buffer. Τα δεδομένα πάρθηκαν από τις εγκαταστάσεις πραγματικής Γερμανικής 
βιομηχανίας (SHW). Από τα αποτελέσματα είναι ολοφάνερη η ανωτερότητα του 
νευρωνικού αλγορίθμου όσον αφορά την ευστάθεια, την ευρωστία ως προς 
μεταβολές στους ρυθμούς αφίξεων αλλά και την χωρητικότητα των buffers, καθώς 
και οικονομικών δεικτών όπως Work In Process, Avg. Inventory, Avg. Backlog. 

 
C 41. G.A. Rovithakis, A. Malamos, T. Varvarigou, M.A. Christodoulou, “Quality 

Assurance in Networks-A High Order Neural Net Approach”, Proc. Conference on 
Decision and Control, Dec. 16-18, 1998. 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται χρήση των δυναμικών νευρωνικών δικτύων (RHONN), με 
σκοπό να δοθεί μια πρώτη λύση στο πρόβλημα διατήρησης ποιότητας σε δίκτυα, το 
οποίο εμφανίζεται όταν επιχειρούμε με περάσουμε ένα multimedia σήμα μέσα από 
κανάλι που δεν διαθέτει το απαιτούμενο εύρος ζώνης (Bandwidth), κυρίως λόγο 
κυκλοφοριακού φόρτου. Το RHONN δρα ως ένας ελεγκτής που μεταβάλλει τα 
χαρακτηριστικά του σήματος (π.χ. frame rate, sampling rate, frame size, κλπ.) έτσι 
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ώστε να μπορεί να περάσει μέσα από το κανάλι, ικανοποιώντας πάντα τις απαιτήσεις 
ποιότητας του χρήστη. 

 
C 42. Γ.Α. Ροβιθάκης, Σ.Ε. Περράκης, Μ.Α. Χριστοδούλου, “Χρονοπρογραμματισμός με 

την χρήση νευρωνικών δικτύων”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics, 
Αθήνα, 25-26 Σεπτεμβρίου 1998. 

 
Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού συστημάτων παραγωγής με την βοήθεια 
δυναμικών νευρωνικών δικτύων που παρουσιάστηκε σε προηγούμενες εργασίες 
συγκρίνεται ως προς την απόδοσή του με γνωστές πολιτικές χρονοπρογραμματισμού 
όπως First In First Out, Clear A Fraction, Clear Largest Buffer. Τα δεδομένα 
πάρθηκαν από τις εγκαταστάσεις πραγματικής Γερμανικής βιομηχανίας (SHW). Από 
τα αποτελέσματα είναι φανερή η ανωτερότητα του νευρωνικού αλγορίθμου όσον 
αφορά την ευστάθεια, την ευρωστία ως προς μεταβολές στους ρυθμούς αφίξεων 
αλλά και την χωρητικότητα των buffers, καθώς και οικονομικών δεικτών όπως Work 
In Process, Avg. Inventory, Avg. Backlog. 

 
C 43. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, "Applying high 

order neural nets to adaptively control manufacturing systems - A comparison with 
existing techniques", ASI'98 Advanced Summer Institute ICIMS-NOE, Bremen, 
Germany,  June 14-17, 1998. 

 
Στην παρούσα εργασία αυτή παρουσιάζεται μία λύση στο πρόβλημα του 
χρονοπρογραμματισμού συστημάτων παραγωγής με την βοήθεια δυναμικών 
νευρωνικών δικτύων. Βασισμένοι στα μοντέλα που παρουσιάστηκαν σε 
προηγούμενες εργασίες μας, κατασκευάζουμε ένα προσαρμοστικό, συνεχούς χρόνου 
νευρωνικό ελεγκτή, από τον οποίο προκύπτει κατόπιν διακριτοποιήσεως ο ελεγκτής 
που στην πραγματικότητα υλοποιείται προκείμενου να υλοποιηθεί η παραγωγή, 
χωρίς να παραβιάζονται οι περιορισμοί που αφορούν τις χωρητικότητες των 
αποθηκών (buffers). Σφάλματα μοντελοποίησης καθώς και φαινόμενα που 
απορρέουν από την διακριτοποίηση, λαμβάνονται υπ’ όψιν, καθιστώντας με τον 
τρόπο αυτό  τον ελεγκτή εύρωστο. Προσομοιωτικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την 
θεωρία. 

 
C 44. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, "Dynamic Neural 

Networks for Real Time Adaptive Control of FMS",  Proc. Conference on Decision 
and Control, Dec. 10-12, 1997. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία λύση στο πρόβλημα του 
χρονοπρογραμματισμού συστημάτων παραγωγής με την βοήθεια δυναμικών 
νευρωνικών δικτύων. Βασισμένοι στα μοντέλα που παρουσιάστηκαν σε 
προηγούμενες εργασίες μας, κατασκευάζουμε ένα προσαρμοστικό, συνεχούς χρόνου 
νευρωνικό ελεγκτή, από τον οποίο προκύπτει κατόπιν διακριτοποιήσεως ο ελεγκτής 
που στην πραγματικότητα υλοποιείται προκείμενου να υλοποιηθεί η παραγωγή, 
χωρίς να παραβιάζονται οι περιορισμοί που αφορούν τις χωρητικότητες των 
αποθηκών (buffers). Σφάλματα μοντελοποίησης καθώς και φαινόμενα που 
απορρέουν από την διακριτοποίηση, λαμβάνονται υπ’ όψιν, καθιστώντας με τον 
τρόπο αυτό  τον ελεγκτή εύρωστο. Προσομοιωτικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την 
θεωρία. 

 
C 45. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, " Dynamic Neural 

Networks for Real-Time Manufacturing Cell Scheduling", 5th IEEE Mediterranean 
Conference on Control and Systems, Pafos, Cyprus, July 21-23, 1997. 
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Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού, εφαρμόζεται με επιτυχία  σε δεδομένα που 
ελήφθησαν από την πραγματική Γερμανική βιομηχανική εγκατάσταση SHW. 
Παρουσιάζονται κάποια πρώτα αποτελέσματα. 

 
C 46. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, "An Adaptive 

Control Method for Real-Time Scheduling of Manufacturing Cells", ASI'97 Advanced 
Summer Institute ICIMS-NOE, Budapest, July 14-18, 1997. 

 
Γίνεται εκτενής αναφορά και περιγραφή των αποτελεσμάτων της μεθόδου 
χρονοπρογραμματισμού που προτάθηκε σε προηγούμενες εργασίες, στις 
εγκαταστάσεις της Γερμανικής βιομηχανίας SHW. 

 
C 47. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, "The DNN 

Scheduler and its Application on the SHW model", 2nd HIMAC workshop, Karlsruhe, 
Germany, May 15-16, 1997. 

 
Γίνεται εκτενής αναφορά και περιγραφή των αποτελεσμάτων της μεθόδου 
χρονοπρογραμματισμού που προτάθηκε σε προηγούμενες εργασίες, στις 
εγκαταστάσεις της Γερμανικής βιομηχανίας SHW. 

 
C 48. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, "A Recurrent 

Neural Network Model to Describe Manufacturing Cell Dynamics", 35th IEEE 
Conference on Decision and Control, Kobe, Japan, Dec. 11-13, 1996. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση στο πρόβλημα της 
μοντελοποίησης συστημάτων παραγωγής, μέσω δυναμικών νευρωνικών δικτύων. 
Δυναμικά νευρωνικά δίκτυα υψηλής τάξης  εφαρμόζονται για την αναγνώριση, 
(identification), της δυναμικής του πραγματικού συστήματος παραγωγής, που 
θεωρείται άγνωστη. Το μοντέλο κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά 
την σχεδίαση του κατάλληλου αλγορίθμου ελέγχου που να οδηγεί το μοντέλο άρα 
και το πραγματικό σύστημα στο να εμφανίζει κάποια επιθυμητή συμπεριφορά, όπως 
λόγου χάριν η παραγωγή συγκεκριμένου αριθμού προϊόντων. Αποτελέσματα 
προσομοίωσης αποκαλύπτουν τις προσεγγιστικές ικανότητες της προτεινόμενης 
αρχιτεκτονικής. 

 
C 49. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, "Neural Adaptive 

Control Techniques with Applications in Continuous and Discrete Event Systems: Dc 
Motor Regulation and FMS Scheduling", Neural Adaptive Control Technology I I 
ESPRIT Workshop,Berlin, Germany, September 9-10, 1996. 

 
Η δημοσίευση αυτή ασχολείται με δύο προβλήματα. Το πρώτο αφορά την υλοποίηση 
ενός νευρωνικού ελεγκτή για τον έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο, των στροφών ενός 
κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Συγκρίσεις με γνωστούς και ευρέως 
χρησιμοποιούμενους ελεγκτές, επίσης παρέχονται. Στο δεύτερο πρόβλημα, τα 
δυναμικά νευρωνικά δίκτυα εφαρμόζονται στον χρονοπρογραμματισμό, (scheduling), 
ενός ευέλικτου συστήματος παραγωγής, (Flexible Manufacturing System). Πιο 
συγκεκριμένα βασιζόμενοι σ' ένα δυναμικό νευρωνικό δίκτυο, μοντέλο του 
πραγματικού συστήματος παραγωγής, σχεδιάζουμε ένα ελεγκτή συνεχούς χρόνου 
από τον οποίο, μέσω μιας διαδικασίας διακριτοποίησης, παράγεται ο αντίστοιχος 
χρονοπρογραμματισμός. Αποτέλεσμα, το πραγματικό σύστημα να παράγει τον 
επιθυμητό αριθμό προϊόντων σε χρόνο που προσεγγίζει το βέλτιστο. 

 
C 50. G.A. Rovithakis, "Adaptive Stabilization of Unknown Systems using Dynamical 

Neural Networks when no Information Regarding the "Optimal" Weight Values is 
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provided", 4th IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control & 
Automation, Chania, Greece, June 10-14, 1996. 

 
Στο άρθρο αυτό συζητάμε την σχεδίαση ενός νέου νευρωνικού ελεγκτή που σκοπό 
έχει την σταθεροποίηση, (stabilization), αγνώστων μη γραμμικών δυναμικών 
συστημάτων με δεδομένο την μη ύπαρξη πληροφορίας όσον αφορά τις βέλτιστες 
τιμές των βαρών του νευρωνικού δικτύου, καθιστώντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
αδύνατη την χρησιμοποίηση τεχνικών απεικόνισης, (projection techniques), για την 
αποτροπή των βαρών από το να οδηγηθούν σε προς το άπειρο, (drift to infinity). Ο 
νέος νόμος ελέγχου εξασφαλίζει παρά ταύτα το ομοιόμορφα απόλυτα φραγμένο των 
καταστάσεων του πραγματικού συστήματος, καθώς και το φραγμένο όλων των 
άλλων σημάτων στον κλειστό βρόχο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον υψηλό βαθμό 
ασάφειας που καλύπτει την δομή του πραγματικού συστήματος, η παρούσα εργασία 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
πρακτικά αυτόνομων συστημάτων. 

 
C 51. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, "A Neural 

Network Approach in Manufacturing Cell Dynamics Modeling",  4th IEEE 
Mediterranean Symposium on New Directions in Control & Automation, Chania, 
Greece, June 10-14, 1996. 

 
Στην εργασία αυτή προτείνουμε μια νέα προσέγγιση στην μοντελοποίηση της 
δυναμικής βιομηχανιών, (factory dynamics), χρησιμοποιώντας δυναμικά νευρωνικά 
δίκτυα υψηλής τάξης, (RHONN). Το κατάλληλα σχεδιασμένο RHONN αναγνωρίζει 
την δυναμική της κάθε κατασκευαστικής κυψελίδας, (manufacturing cell), που 
θεωρείται άγνωστη. Το μοντέλο είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να βοηθά την 
κατάλληλη σχεδίαση ελεγκτή που θα αναγκάζει το μοντέλο άρα και το πραγματικό 
σύστημα να παρουσιάζει την επιθυμητή συμπεριφορά. Οι καταστάσεις των buffers 
όπως και τα σήματα ελέγχου μετασχηματίζονται σε συνεχή ώστε να 
συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του RHONN. Με την βοήθεια παραδείγματος 
γίνονται καλύτερα κατανοητές οι παραπάνω έννοιες. 

 
C 52. G.A. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M.A. Christodoulou, " Identification of  

Manufacturing Cell Dynamics using Recurrent Neural Networks", ASI'96 Advanced 
Summer Institute ICIMS-NOE, Toulouse, France, June 2-6, 1996. 

 
Στην εργασία αυτή προτείνουμε μια νέα προσέγγιση στην μοντελοποίηση της 
δυναμικής βιομηχανιών, (factory dynamics), χρησιμοποιώντας δυναμικά νευρωνικά 
δίκτυα υψηλής τάξης, (RHONN). Το κατάλληλα σχεδιασμένο RHONN αναγνωρίζει 
την δυναμική της κάθε κατασκευαστικής κυψελίδας, (manufacturing cell), που 
θεωρείται άγνωστη. Το μοντέλο είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να βοηθά την 
κατάλληλη σχεδίαση ελεγκτή που θα αναγκάζει το μοντέλο άρα και το πραγματικό 
σύστημα να παρουσιάζει την επιθυμητή συμπεριφορά. Οι καταστάσεις των buffers 
όπως και τα σήματα ελέγχου μετασχηματίζονται σε συνεχή ώστε να 
συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του RHONN. Με την βοήθεια παραδείγματος 
γίνονται καλύτερα κατανοητές οι παραπάνω έννοιες. 

 
C 53. G.A. Rovithakis, F. Vallianatos, “Neural Networks. An Application to Earthquake 

Prediction Using Electrotelluric Data”, 1st Congress of the Balkan Geophysical 
Society, Athens, Greece, 1996. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποια πρώτα αποτελέσματα επεξεργασίας 
ηλεκτροτελουρικών δεδομένων από την περιοχή των Ιωαννίνων, με την χρήση 
κατάλληλης δομής δυναμικών νευρωνικών δικτύων, με εφαρμογή στην πρόβλεψη 
σεισμών. Ποιο συγκεκριμένα, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Την φάση της 
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εκμάθησης και την φάση της πρόβλεψης. Στην πρώτη, το δυναμικό νευρωνικό δίκτυο 
ακολουθεί με πρακτικά μηδαμινό σφάλμα την ηλεκτροτελουρική χρονοσειρά 
μεταβάλλοντας συνεχώς τα βάρη του. Στην φάση της πρόβλεψης, τα βάρη του 
νευρωνικού δικτύου διατηρούνται “παγωμένα” στις τιμές που προέκυψαν από την 
φάση της εκμάθησης. Τα αποτελέσματα είναι ότι το νευρωνικό δίκτυο ακολουθεί με 
ικανοποιητική ακρίβεια και για σημαντικό χρονικό διάστημα ηλεκτροτελουρικά 
δεδομένα τα οποία για πρώτη φορά εμφανίζονται στην είσοδό του. 

 
C 54. F. Vallianatos, K. Nomikos, K. Yialouris, G. Rovithakis, G. Staurakakis, S. Sideris, J. 

Kaliakatsos, “An Earthquake Prediction Scheme Based on Electromagnetic 
Anomalies. Recent Results”, A Discussion Meeting on: Assesment of Schemes for 
Earthquake Prediction, Royal Astronomical Society, London, UK, 1996 (extended 
abstract is available via the World Wide Web, see: 
http://www.seismo.demon.co.uk/Nov 7th/Valianatos.html). 

 
Παρατηρήσεις και συμπεράσματα που προέκυψαν από το προηγούμενο άρθρο σε 
συνέδριο συζητήθηκαν στην στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε η Royal 
Astronomical Society της Μεγάλης Βρετανίας, που είχε ως γενικότερο θέμα 
συζήτησης τα σχήματα πρόγνωσης σεισμών. 

 
C 55. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "A Robust Neural Adaptive Control 

Scheme", 34th IEEE Conference on Decision and Control, New Orleans, Louisiana, 
Dec. 13-15, pp. 1831-1833, 1995. 

 
Παρουσιάζεται ένας προσαρμοστικός αλγόριθμος ελέγχου βασισμένος σε δυναμικά 
νευρωνικά δίκτυα και αναλύεται η ευρωστία του ως προς σφάλματα μοντελοποίησης 
που δεν είναι κατ’ ανάγκη ομοιόμορφα φραγμένα από μικρή σταθερά. 

 
C 56. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Direct Adaptive Regulation using 

Recurrent Neural Networks: The Case of Unmodelled Dynamics", 34th IEEE 
Conference on Decision and Control, New Orleans, Louisiana, Dec. 13-15, pp. 2448-
2454, 1995. 

 
Ο ευθύς μη γραμμικός προσαρμοστικός ρυθμιστής καταστάσεων, (direct nonlinear 
adaptive state regulator), που παρουσιάστηκε σε προηγούμενες εργασίες, δοκιμάζεται 
εδώ αναλυτικά στην περίπτωση της ύπαρξης αμοντελοποίητων δυναμικών. 
Διαπιστώνεται ότι σχετικά κάτω από χαλαρές προϋπόθεσεις ο αλγόριθμος διατηρεί 
την ευστάθεια και την ευρωστία του. 

 
C 57. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "On Modeling the Factory Dynamics", 

Proceedings of the 3rd IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in 
Control & Automation, vol.II, pp. 408-422, Limassol, Cyprus, July 1995. 

 
Στην εργασία αυτή προτείνουμε μια νέα προσέγγιση στην μοντελοποίηση της 
δυναμικής βιομηχανιών, (factory dynamics), χρησιμοποιώντας δυναμικά νευρωνικά 
δίκτυα υψηλής τάξης, (RHONN). Το κατάλληλα σχεδιασμένο RHONN αναγνωρίζει 
την δυναμική της κάθε κατασκευαστικής κυψελίδας, (manufacturing cell), που 
θεωρείται άγνωστη. Το μοντέλο είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να βοηθά την 
κατάλληλη σχεδίαση ελεγκτή που θα αναγκάζει το μοντέλο άρα και το πραγματικό 
σύστημα να παρουσιάζει την επιθυμητή συμπεριφορά. Οι καταστάσεις των buffers 
όπως και τα σήματα ελέγχου μετασχηματίζονται σε συνεχή ώστε να 
συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του RHONN. Με την βοήθεια παραδείγματος 
γίνονται καλύτερα κατανοητές οι παραπάνω έννοιες. 
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C 58. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Neural Adaptive Control: The Presence of 
Modeling Error with Unknown Growth", Proceedings of the 3rd IEEE 
Mediterranean Symposium on New Directions in Control & Automation, vol.I, pp. 
331-338, Limassol, Cyprus, July 1995. 

 
Επιχειρείται επέκταση στην κατεύθυνση όπου δεν γνωρίζουμε τον αυξητικό 
συντελεστή στο σφάλμα μοντελοποίησης. Ο αλγόριθμος τροποποιείται έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να εγγυηθεί την διατήρηση της ευστάθειας και της ευρωστίας του 
συστήματος κλειστού βρόχου. 

 
C 59. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "A Model to Describe the Factory 

Dynamics", ASI'95 Advanced Summer Institute ICIMS-NOE, Cascais, Lisbon, 
Portugal, pp. 139-147, 1995. 

 
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εισάγει μια καινούργια προσέγγιση στο 
πρόβλημα της μοντελοποίησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, (factory plants). Πιο 
συγκεκριμένα προτείνεται ένα μοντέλο συνεχούς χρόνου γραμμένο σε μορφή 
εξισώσεων κατάστασης του οποίου η δημιουργία βασίζεται στην χρησιμοποίηση 
απλών κατασκευαστικών δομών, (building blocks). Λαμβάνονται υπ’ όψιν διάφορες 
τοπολογίες με σκοπό να απεικονίσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
περιθώρια εφαρμογής του μοντέλου. 

 
C 60. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Direct Adaptive Regulation using 

Dynamic Neural Networks: Application to Dc Motors", IEEE International 
Symposium on Industrial Electronics, ISIE'95, Athens, Greece, July 10-14, 1995. 

 
Στη δημοσίευση αυτή γίνεται εκτεταμένη προσομοιωτική μελέτη της 
εφαρμοσιμότητας των δυναμικών νευρωνικών δικτύων στον έλεγχο στροφών 
κινητήρων συνεχούς ρεύματος. Ο κινητήρας δε γραμμικοποιείται και η μαγνητική 
ροή αφήνεται να μεταβάλλεται. Από τα αποτελέσματα είναι φανερή η ταχύτατη 
απόκριση, η γρήγορη σύγκλιση και η ευρωστία του συστήματος κλειστού βρόχου. 

 
C 61. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Modeling of Factory Dynamics: A State 

Space & A Neural Network Approach", Proceedings of the 5th International 
Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing, FAIM'95, Stuttgart, 
Germany, June 28-30, pp. 80-90, 1995. 

 
Η παρούσα εργασία προτείνει ένα δεύτερο τρόπο για την μοντελοποίηση 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η βιομηχανική εγκατάσταση θεωρείται ως ένα μαύρο 
κουτί, (black box), και χρησιμοποιούμε δυναμικά νευρωνικά δίκτυα για την 
κατασκευή ενός μοντέλου για αυτό. 

 
C 62. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Neural Adaptive Control using Dynamic 

Neural Networks with Application to Dc Motors", Neural Adaptive Control 
Technology I ESPRIT Workshop,Glasgow, UK, May 18-19, 1995. 

 
Στη δημοσίευση αυτή γίνεται εκτεταμένη προσομοιωτική μελέτη της 
εφαρμοσιμότητας των δυναμικών νευρωνικών δικτύων στον έλεγχο στροφών 
κινητήρων συνεχούς ρεύματος. Ο κινητήρας δε γραμμικοποιείται και η μαγνητική 
ροή αφήνεται να μεταβάλλεται. Από τα αποτελέσματα είναι φανερή η ταχύτατη 
απόκριση, η γρήγορη σύγκλιση και η ευρωστία του συστήματος κλειστού βρόχου. 

 
C 63. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Direct Adaptive Regulation using 

Recurrent Neural Networks: Modeling Error-External Disturbance Effects", 33rd 
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IEEE Conference on Decision and Control, Lake Buena Vista, Florida, USA, Dec. 
14-16, pp. 2482-2494, 1994. 

 
Ο άμεσος προσαρμοστικός ρυθμιστής, (direct adaptive regulator), για συστήματα που 
μπορούν να μοντελοποιηθούν από δυναμικά νευρωνικά δίκτυα, επεκτείνεται στο 
άρθρο αυτό για να καλύψει την πολύ σημαντική και συχνότατη περίπτωση όπου ο 
αριθμός των καταστάσεων του συστήματος είναι διαφορετικός από τον αριθμό των 
εισόδων ελέγχου. Η ευρωστία του αλγορίθμου εξετάζεται και στην περίπτωση που το 
σύστημα κλειστού βρόχου περιέχει σφάλματα μοντελοποίησης αλλά και επηρεάζεται 
από εξωτερικές διαταραχές που δρουν τόσο αθροιστικά όσο και πολλαπλασιαστικά. 
Γενικά ο νόμος ελέγχου καθώς και ο μηχανισμός ενημέρωσης των βαρών του 
νευρωνικού δικτύου τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται το 
ομοιόμορφα φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο. 

 
C 64. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "A Robust Direct Adaptive Regulation 

Architecture using Dynamic Neural Network models", IEEE Systems, Man and 
Cybernetics Conference, San Antonio Texas, USA, Oct. 2-5, pp. 1110-1115, 1994. 

 
Στο άρθρο αυτό μελετάται το πρόβλημα  της άμεσης προσαρμοστικής ρύθμισης αλλά 
για γενικότερη επιτρεπτή μορφή σφαλμάτων μοντελοποίησης. Ποιο συγκεκριμένα 
επιτρέπουμε στο σφάλμα μοντελοποίησης να εξαρτάται και από την είσοδο ελέγχου. 
Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα ευστάθειας σύγκλισης και ευρωστίας που έχουν 
ήδη αποδειχθεί, εξακολουθούν να ισχύουν. 

 
C 65. I.K. Konstantopoulos, P.J. Antsaklis, G.A. Rovithakis,  M.A. Christodoulou, "An 

Introduction to Control FDI & Reconfiguration using Neural Networks", 2nd IEEE 
Mediterranean Symposium on New Directions in Control & Automation, Chania, 
Greece, June 19-21, 1994. 

 
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια πρώτη προσπάθεια, σε συνεργασία με το Τμήμα των 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Notre Dame,  USA, να συγκεντρωθεί 
και να ταξινομηθεί η βιβλιογραφία που αφορά τον έλεγχο, την αναγνώριση και 
απομόνωση σφαλμάτων καθώς και τον αναπροσδιορισμό του ελεγκτή, 
χρησιμοποιώντας νευρωνικά δίκτυα. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά άρθρα και 
περιγράφονται τεχνικές που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες περιοχές. 

 
C 66. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, " Direct Regulation via Recurrent Neural 

Networks-Part II: Modeling Error Problems",  2nd IEEE Mediterranean Symposium 
on New Directions in Control & Automation, Chania, Greece, June 19-21, 1994. 

 
Η δημοσίευση αυτή έρχεται να καλύψει και να συμπληρώσει την εργασία που έπεται 
για την περίπτωση της ύπαρξης σφαλμάτων μοντελοποίησης. Η αναφορά στην 
θεωρία είναι και εδώ το κυρίαρχο θέμα. Παρά ταύτα, στο τέλος του άρθρου δίνονται 
και προσομοιωτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του παραπάνω αλγορίθμου 
στον έλεγχο ενός πραγματικού συστήματος. 

 
C 67. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Direct Regulation via Recurrent Neural 

Networks-Part I: The Ideal Case", 2nd IEEE Mediterranean Symposium on New 
Directions in Control & Automation, Chania, Greece, June 19-21, 1994. 

 
Στο άρθρο αυτό γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη θεωρητική τεχνική που 
εφαρμόστηκε για την απόδειξη των αποτελεσμάτων ευστάθειας του άμεσου 
προσαρμοστικού σχήματος ελέγχου, που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 
δημοσίευση για την ιδανική περίπτωση της πλήρους ταυτοποίησης του μοντέλου του 
δυναμικού νευρωνικού δικτύου, με το άγνωστο σύστημα. 
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C 68. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Robust Adaptive Regulation of Unknown 

Nonlinear Dynamical Systems via Dynamic Neural Networks", IEEE, IMACS 
International Symposium on Signal Processing, Robotics and Neural Networks, Lille, 
France, April 25-27, 1994. 

 
Η αντικατάσταση του έμμεσου προσαρμοστικού σχήματος ελέγχου, από ένα άμεσο, 
(direct), γίνεται στο άρθρο αυτό. Τα συστήματα στα οποία αναφερόμαστε μπορούν 
να μοντελοποιηθούν από δυναμικά νευρωνικά δίκτυα. Στην ιδανική περίπτωση της 
πλήρους ταυτοποίησης, αποδεικνύουμε την σύγκλιση του ανύσματος κατάστασης 
στο μηδέν καθώς και το φραγμένο όλων των σημάτων στον κλειστό βρόχο. 
Επιπρόσθετα, η συμπεριφορά του συστήματος κλειστού βρόχου αναλύεται στην 
περίπτωση που το πραγματικό σύστημα διαφέρει από το δυναμικό νευρωνικό δίκτυο 
εξαιτίας της ύπαρξης σφάλματος μοντελοποίησης. Τροποποιήσεις παρέχονται τόσο 
στον νόμο ελέγχου όσο και στον μηχανισμό ενημέρωσης των βαρών του νευρωνικού 
δικτύου έτσι ώστε τα αποτελέσματα ευστάθειας που ισχύουν στην ιδανική 
κατάσταση να εξακολουθούν να ισχύουν. 

 
C 69. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Indirect Adaptive Control of Unknown 

Systems using Recurrent Neural Networks", 1st National Conference on Neural 
Networks and their Applications, Kule (czestochowskie), Poland, April 12-15, 1994. 

 
Ο αλγόριθμος ελέγχου δύο φάσεων για τον έλεγχο αγνώστων συστημάτων, 
μορφοποιείται σαν ένα πρόβλημα έμμεσου προσαρμοστικού ελέγχου, (indirect 
adaptive control), με τα δυναμικά νευρωνικά δίκτυα να παίζουν πρωταρχικό ρόλο 
τόσο για την οικοδόμηση όσο και για την απόδειξη των βασικών χαρακτηριστικών 
της αρχιτεκτονικής ελέγχου όπως ευστάθεια, σύγκλιση και ευρωστία, (robustness). 

 
C 70. G.A. Rovithakis, E.B. Kosmatopoulos and M.A. Christodoulou, "Robust Adaptive 

Control of Unknown Plants using Recurrent High Order Neural Networks-
Application to Mechanical Systems", IEEE Systems, Man and Cybernetics 
Conference, Le Touquet, France, Oct. 17-20, 1993. 

 
Το πάντρεμα του αλγορίθμου ελέγχου δύο φάσεων με τα αναδρομικά νευρωνικά 
δίκτυα υψηλής τάξης, (recurrent high order neural networks), παρουσιάζεται στο 
άρθρο αυτό, με σκοπό τον εύρωστο προσαρμοστικό έλεγχο, (robust adaptive control), 
αγνώστων συστημάτων με ιδιαίτερη εφαρμογή στα μηχανικά συστήματα, 
(mechanical systems). Βασικά χαρακτηριστικά και εδώ, η ευστάθεια του συστήματος 
κλειστού βρόχου, καθώς και η σύγκλιση του σφάλματος ελέγχου, (control error), στο 
μηδέν. 

 
C 71. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Regulation of Unknown Nonlinear 

Dynamical Systems via Dynamical Neural Networks", 1st IEEE Mediterranean 
Symposium on New Directions in Control Theory and Applications, Chania, Greece, 
1993. 

 
Η ρύθμιση, (regulation), αγνώστων μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων με την 
βοήθεια δυναμικών νευρωνικών δικτύων και ενός αλγορίθμου δύο φάσεων, 
παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό. Η σύγκλιση των μετρήσιμων καταστάσεων στο 
μηδέν με την ταυτόχρονη ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου καθώς και το 
φραγμένο των μη μετρήσιμων καταστάσεων, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του 
παρόντος άρθρου. 
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C 72. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Identification of Nonlinear Systems using 
Dynamical Neural Networks: A Singular Perturbation Approach", International 
Conference on Neural Networks Genetic Algorithms, Innsbruck, Austria, 1993. 

 
Εδώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πρόβλημα της αναγνώρισης, (identification), μη 
γραμμικών συστημάτων τα οποία περιέχουν αμοντελοποίητες δυναμικές, (unmodeled 
dynamics), με την βοήθεια δυναμικών νευρωνικών δικτύων. Βασισμένοι στις 
μετρήσιμες καταστάσεις κατασκευάζουμε ένα αναγνωριστή - νευρωνικό δίκτυο, 
(neural network identifier), και με την βοήθεια ενός κατάλληλα σχεδιασμένου νόμου 
εκμάθησης, (learning law), αποδεικνύουμε τόσο την ευστάθεια του συστήματος 
αναγνώρισης όσο και την σύγκλιση του σφάλματος αναγνώρισης στο μηδέν. 
Ταυτόχρονα οι αμοντελοποίητες δυναμικές, (unmodeled dynamics), παραμένουν 
φραγμένες. 

 
 
C 73. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Dynamical Neural Networks for Control 

of Unknown Nonlinear Dynamical Systems", Symposium on Implicit and Nonlinear 
Systems, Dallas, Texas, 1992. 

 
Ο έλεγχος αγνώστων μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων με την βοήθεια 
δυναμικών δικτύων, συζητείται στο άρθρο αυτό. Βασικό χαρακτηριστικό η 
χρησιμοποίηση του αλγορίθμου δύο φάσεων, όπως και στο παραπάνω, καθώς και το 
ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι μετρήσιμες όλες οι καταστάσεις του συστήματος. 

 
C 74. G.A. Rovithakis and M.A. Christodoulou, "Noninteracting Control of Unknown 

Plants using Dynamical Neural Networks", IFAC Workshop on Mutual Impact of 
Computing Power and Control Theory, Prague, Czechoslovakia, 1992. 

 
Σ' αυτό το άρθρο ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αποσύζευξης διαταραχών σε 
άγνωστα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα με την βοήθεια δυναμικών νευρωνικών 
δικτύων και ενός αλγορίθμου δύο φάσεων. Στην πρώτη φάση ένα δυναμικό 
νευρωνικό δίκτυο χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει το άγνωστο σύστημα και στην 
συνέχεια αναπτύσσεται μια στατική ανάδραση καταστάσεων για την ρύθμιση του 
άγνωστου συστήματος παρά την παρουσία διαταραχών. Οι καταστάσεις του 
συστήματος δεν θεωρούνται όλες μετρήσιμες. 
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Electronic and Computer Engineering, Technical University of Crete, Greece, Final 
Tech. Rep. of the VILONET research program, May 31, 1994. 
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