
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ H.Α.5-5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  2 2.5 
  

Σύνολο 2 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (Στην Αγγλική για φοιτητές ERASMUS) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις παραδοσιακές μεθόδους Μη 
Καταστροφικού Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.). Διενεργείται επίσης εισαγωγή στην Παρακολούθηση 
Δομικής Ακεραιότητας (Π.Δ.Α.) η οποία ξεκινά από το σχεδιαστικό στάδιο κατασκευής 
δομών και φυσικά επεκτείνεται στις επισκευές. Δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης των εν 
λόγω τεχνολογιών  με αποτέλεσμα την ορθή εφαρμογή αυτών στη μελέτη 
βιομηχανικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης Η/Μ 
εγκαταστάσεων και συστημάτων παραγωγής ΑΠΕ, μεταξύ άλλων ενεργειακών 
συστημάτων.  



 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση 
να: 

1. Να κατανοούν τις έννοιες που σχετίζονται με τους ΜΚΕ, να έχουν τη δυνατότητα να 
ταξινομούν σωστά τις αιτίες που προκαλούν τα διάφορα προβλήματα.  

2. Να κατανοούν τη συμπεριφορά και τις ιδιότητες των συστημάτων σε διάφορα 
περιβάλλοντα λειτουργίας 

3. Να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να επιλέγουν κατόπιν σύγκρισης και να 
αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά με την εφαρμογή ΜΚΕ. 

4. Να είναι σε θέση να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν 
και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια 
μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της 
αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των παρακάτω ικανοτήτων: 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  
 Ομαδική εργασία  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Tο μάθημα περιλαμβάνει: 
 

 Εισαγωγή στις μεθόδους μη καταστροφικών ελέγχων - Πλεονεκτήματα.  
 Μέθοδος διεισδυτικών υγρών: Βασικές αρχές. Χαρακτηριστικά διεισδυτικού υγρού. 

Είδη συστημάτων διείσδυσης. Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα.  

 Εφαρμογές. Μέθοδος μαγνητικών σωματιδίων: Μαγνήτιση. Μέθοδοι μαγνήτισης. 
Απομαγνητίσεις. Μαγνητικά σωματίδια. Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα, 
εφαρμογές.  

 Μέθοδοι δινορρευμάτων: Αρχές έλεγχου δινορρευμάτων. Αγωγιμότητα, 
μαγνητικές ιδιότητες. Εμπέδηση. Χαρακτηριστικά έλεγχου δινορρευμάτων. Τύποι 



ανιχνευτών. Τύποι κυκλωμάτων. Παρουσίαση αποτελεσμάτων. Εφαρμογές.  

 Μέθοδοι υπέρηχων: Χαρακτηριστικά υπέρηχων. Είδη υπερηχητικών κυμάτων. 
παραγωγή υπέρηχων. Υπερηχητικά κύματα στις διεπιφάνειες. Απόσβεση. 
Υπερηχητικές κεφαλές και συσκευές. Μέθοδοι ελέγχου. Ανίχνευση ατελειών. 
Βαθμονόμηση συσκευών υπέρηχων. Εφαρμογές.  

 Ραδιογραφία: Αρχές. Πηγές ακτινών. Απόσβεση ακτινοβολίας. Χαρακτηριστικά 
ραδιογραφήματος. Είδη ραδιοραφίας. Ερμηνεία ραδιογραφήματος. Κίνδυνοι και 
προστασία.  

 Θερμογραφία υπερύθρου (βασικές αρχές, τύποι θερμογραφικού ελέγχου, 
εφαρμογές). 

 Αναλύονται η διαδικασία διερεύνησης αστοχιών, Τεχνικές & εργαλεία ανάλυσης 
αστοχίας. Κατηγορίες μηχανισμών αστοχίας. Βασικές αιτίες αστοχιών. Στοιχεία 
Μηχανικής Θραύσεων. Στοιχεία πλαστικότητας και θραυστομηχανικής. 
Όλκιμη/Ψαθυρή θραύση. Τύποι αστοχίας. Υπολειπόμενος χρόνος ζωής. Κυκλικές 
καταπονήσεις - κόπωση. Βασικοί μηχανισμοί. Ολιγοκυκλική και πολυκυκλική 
κόπωση. Νομικό πλαίσιο και διερεύνηση αστοχιών, κανονισμοί λειτουργίας.  

 Εφαρμογές στη μελέτη βιομηχανικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης Η/Μ εγκαταστάσεων και συστημάτων παραγωγής ΑΠΕ 
Παρουσιάζονται οι τεχνικές ενσωμάτωσης συστημάτων αισθητήρων με τη 
συνδρομή συστημάτων λογικής, ούτως ώστε να επιτευχθεί η καταγραφή, ανάλυση, 
εντοπισμός και πρόγνωση των συνθηκών φόρτισης/ απομένουσας ζωής της δομής. 

 Παρουσιάζεται επίσης η Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας (Π.Δ.Α.), η οποία 
ξεκινά από το σχεδιαστικό στάδιο κατασκευής δομών και φυσικά επεκτείνεται στις 
επισκευές.  

 Ορίζεται το σύνολο γνώσεων και πληροφοριών, που πρέπει να συλλεχθούν για την 
ενσωμάτωση τέτοιας μεθοδολογίας συστημάτων στην κατασκευή. 
Πραγματοποιείται βελτιστοποίηση στρατηγικής παρακολούθησης της δομής, 
επαναξιολόγηση, επιθεώρηση και συντήρηση συστημάτων βασισμένη στις 
επισκευές. 

 

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας, και σε ομάδες εργασίας με 
φυσική παρουσία των φοιτητών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού και πολυμεσικών 

εφαρμογών 

 Ενημέρωση και βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό 
μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του 
μαθήματος και μέσω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Δραστηριότητα 

Φόρτος 

Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Μελέτη υλικού διαλέξεων 26 



Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Συγγραφή ασκήσεων / 

εργασιών 
13 

Φροντιστήριο / διαδραστική 

διδασκαλία 

10 

Σύνολο μαθήματος 75 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική.  
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως 
-Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων  
ΙΙ. Προετοιμασία και παρουσίαση εργασιών που 
αφορούν μελέτες περιπτώσεων (20%) που γίνεται στο 
τέλος των παραδόσεων. 
 
Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 80% x βαθμός 
γραπτής τελικής εξέτασης + 20% x Βαθμός εργασίας. 

 

 

2. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.  «Μη καταστροφικοί έλεγχοι». [ηλεκτρ. βιβλ.] Ματίκας, Θ., Αγγέλης, Δ., 
2015. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
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P. Philippidis. Brussels, Belgium, 27-29 May 2015. CRC Press, Dec 2, 2015 -
 Technology & Engineering - 578 pages. 

5. «Non-Destructive Testing and Evaluation of Materials». J Prasad, C G Krishnadas 
Nair. Tata McGraw-Hill Education. 

6. «Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας - Συντήρηση, Αποτίμηση Αξιοπιστίας 
Υφισταμένων και Επισκευασμένων Κατασκευών». Κωνσταντίνος Καλκάνης, 
Γεώργιος Καντεράκης. Αθήνα, 2015. 

7. «ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Π. Βουθούνης ISBN10: 9608543142. Αυτοέκδοση. 
8. «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών», Θεόδωρου Κερμανίδη, Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Πάτρα. 
9. «Damage Tolerance Design Philosophy» G. Tsamasphyros & G. Kanterakis, 

NTUA/SAS, 2005. 

http://hdl.handle.net/11419/3599
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Technology+%26+Engineering%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


10. «Structural Health Monitoring». Daniel Balageas Claus‐Peter Fritzen Alfredo 
Güemes. ISBN:9781905209019 |Online ISBN:9780470612071 
|DOI:10.1002/9780470612071 

 


