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Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: 

Οι μνημειακές κατασκευές αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην πολιτιστική κληρονομιά 

της κοινωνίας για διάφορους λόγους. Έχοντας ωστόσο κατασκευασθεί πριν πολλά χρόνια 

και ως εκ τούτου επηρεασθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους από συνεχείς 

περιβαλλοντικές δράσεις, οι μνημειακές κατασκευές εμφανίζουν διαφορετικών βαθμών 

δομική συμπεριφορά. Χωρίς κατάλληλη συντήρηση η κατασκευή των μπορεί να έχει κατά 

μέρος ή καθ’ ολοκληρία καταστραφεί με δυσμενή αποτελέσματα, όχι μόνο για την 

ασφάλεια και την οικονομία, αλλά και για την μη αναστρέψιμη απώλεια ενός πολιτισμικού 

αγαθού.Στην περίπτωση της προστασίας και συντήρησης μνημειακών κατασκευών, πριν 

από οποιαδήποτε απόφαση για τον τύπο και την έκταση μίας επέμβασης, είναι πάντα 

απαραίτητος ένας εις βάθος έλεγχος για την ανίχνευση της πιθανής βλάβης και για την 

ανάλυση του βαθμού επέκτασής της. Κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της 

επέμβασης, είναι επίσης απαραίτητος ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της 

αξιολόγησης της οποιαδήποτε επέμβασης. Ο μη καταστρεπτικός έλεγχος των μνημειακών 

κατασκευών απαιτεί διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα στο 

πεδίο, χωρίς εφαρμογή τεχνικών που θα βλάψουν την κατασκευή. Η ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών καθώς και άλλων γνωστικών αντικειμένων πέρα από την μηχανική βοήθησε 

σημαντικά στην ανάπτυξη και των μη-καταστροφικών ελέγχων. Έτσι σήμερα νέες μέθοδοι 

που βασίζονται στους υπερήχους, στην ακουστική, στην τεχνολογία των lasers, στην 

φασματομετρία, αποτελούν και την καρδιά πολλών τεχνολογιών του σήμερα και του αύριο 

των μη καταστροφικών ελέγχων. Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται οι 



σχετικέςθεωρίες των μη καταστροφικών ελέγχων σε μνημειακές κατασκευές, 

παρουσιάζονται σε διαλέξεις τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτών, αναλύοντας τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και τέλος εφαρμόζονται στο πεδίο 3 από τις πιο 

σημαντικές εφαρμογές μη-καταστροφικών ελέγχων που περιλαμβάνουν την εφαρμογή 

μεθόδων τομογραφίας με χρήση υπερήχων και ακουστικών κυμάτων, την εφαρμογή 

τεχνικών παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων 

καθώς και την ανίχνευση βλάβης με χρήση αισθητήρωνκίνησης (π.χ. επιταχυνσιόμετρα)..  

Στόχοι μαθήματος: 

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα είναι σε θέση: 

Να κατανοούν τις βασικές αρχές της ανάλυσης των δυναμικών χαρακτηριστικών των 

μνημειακών κατασκευών  

Να κατανοούν την δομική συμπεριφορά των μνημειακών κατασκευών με χρήση μη-

καταστρεπτικών μεθόδων, 

Να κατανοούν την επίδραση της δυναμικής των κατασκευών στην ανίχνευση βλάβης. 

Να κατανοούν θεωρητικά και τεχνικά ειδικά θέματα διάδοσης κυμάτων και την χρήση τους 

στην πρώιμη  διάγνωση δομικής βλάβης. 

Να κατέχουν την βασική γνώση χρήσης συστημάτων ενόργανης παρακολούθησης 

κατασκευών και της χρήσης διάφορων τύπων αισθητήρων παρακολούθησης, όπως π.χ. 

επιταχυνσιόμετρα, πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες, LaserScanningVibrometer. 

 

Εργασία εξαμήνου/Τρόπος αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με υποβολή εργασιών (4 συνολικά) που αναφέρονται 

στην εφαρμογή στο πεδίο σε πραγματική κλίμακα μεθόδων μη-καταστροφικού ελέγχου. Η 

αξιολόγηση ακολουθεί τα παρακάτω στάδια : 

1.Αναλυτική εκπαίδευση στην χρήση ειδικού εξοπλισμού, π.χ. παλμογράφων, 
πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων. 
2.Ανάλυση και ανίχνευση βλάβης με χρήση της μεθόδου impact-echo. 
3.Ανάλυσηκαι ανίχνευση βλάβης με χρήση της μεθόδου των υπερήχων και της ακουστικής 
εκπομπής. 
4.Αξιολόγηση επιφανειακής επέμβασης με χρήση ακουστικών κυμάτων. 
5.Ανίχνευση βλάβης με χρήση μεθόδων τομογραφίας (A-scan, B-scan, C-scan). 
6.Αξιολόγηση κατάστασης δομικής ακεραιότητας με ενόργανη παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο με χρήση δικτύου επιταχυνσιομέτρων, πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων κλπ. 
 
 
 
 
 
Περιεχόμενο μαθήματος - διαλέξεις: 



- Εισαγωγή στις μη-καταστρεπτικές μεθόδους. 
- Εισαγωγή στην κυματική μηχανική και στην διάδοση κυμάτων στα υλικά. 
- Ακουστικοί ήχοι και υπέρηχοι. Όργανα και εργαστηριακοί μέθοδοι μέτρησης 

ταχύτητας διάδοσης κυμάτων. 
- Υπολογισμός δυναμικών χαρακτηριστικών κατασκευών. Χρήση συστημάτων 

επιταχυνσιομέτρων. 
- Ενόργανη παρακολούθηση κατασκευών με εφαρμογή στις μνημειακές κατασκευές. 
- Χρήση των Lasersστον δομικό έλεγχο κατασκευών με εφαρμογή του 

LaserScanningVibrometer σε μνημειακές κατασκευές. 
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