
Απνκαθξπζκέλε παξαθνινύζεζε θξίζηκσλ δνκώλ 
(θηηξίσλ, κλεκείσλ θαη κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξεγεηαο) 
κε ηε ρξήζε ΤΠΕ, βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη πξννπηηθέο 

γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
ζην λεζησηηθό ρώξν.





Structural Health Monitoring (SHM) – Έιεγρνο Δνκηθήο 
Αθεξαηόηεηαο

Οξηζκόο: Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο κίαο ζηξαηεγηθήο 
πνζνηηθνύ θαη πνηνηηθνύ εληνπηζκνύ βιαβώλ. 

Σηνλ όξν βιάβε ζπκπεξηιακβάλνληαη αιιαγέο ζηα πιηθά ή/θαη
ζηα γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο θαη ζηε δηεπαθή
ηνπο κε άιια πιηθά. Η δηαδηθαζία SHM ζπκπεξηιακβάλεη ηελ
παξαθνινύζεζε δηαθόξσλ δνκώλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ
κεηξήζεσλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζπληήξεζεο.

Level Ι Αλαγλώξηζε βιάβεο

Level ΙΙ Εληνπηζκόο ζέζεο βιάβεο

Level ΙΙΙ a ηύπνο βιάβεο

b κέγεζνο βιάβεο

Level IV Πξόγλσζε ππνιεηπόκελεο δσήο

Level V+ Smart materials









Plane landing on heavy wind, almost crashes.flv
Wind turbine crash 4.mpg


 1 διάταξη που περιέχει 3
αισθητήρες τάσης.

 Ροζέτα: 

 9 καλώδια, 

 απαιτεί ρευματοδότηση, 

 αλλοιώνεται με το χρόνο, 

 Δεν υπάρχει δυνατότητα 
δημιουργίας συστοιχιών 
αισθητήρων

Κοντινό πλάνο μιας συμβατικής ηλεκτρικής 

ροζέτας (strain gauge rosette)(δεξιά) και του 

αντίστοιχου αισθητήρα οπτικής  ίνας(αριστερά)



 



fbg.avi


Απρόσβλητοι στις Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες. 

Μηδενική Ενέργεια

Μακροχρόνια ταθερότητα 

Ευκολία και Κόστος Εγκατάστασης

Ενσωμάτωση σε υνθετικά Τλικά 

Μέγεθος Αισθητήρα

Αντοχή στο Χρόνο 

Δυνατότητα Πολυπλεξίας 

Παρακολούθηση από απόσταση 



Μήκος 

Κύματος

Οπτική Ίνα που περιέχει πολλούς 

αισθητήρες σε μονότροπη οπτική 

ίνα

Οι αισθητήρες μπορεί να απέχουν 

μεταξύ τους mm ή και km 

Η ανακλώμενη σστνότητα μεταβάλλεται 

με αλλαγές της θερμοκρασίας και της 

τάσης.

Ένταση

Η μονάδα συλλογής 

δεδομένων ανιχνεύει 

τα μήκη κύματος 

Bragg 

Οι αισθητήρες μπορούν να 

επικολληθούν ή να 

ενσωματωθούν  μέσα σε μια 

κατασκευή

Σα δεδομένα σχετικά με την 

κατασκευή επεξεργάζονται και

επιδεικνύονται σε πραγματικό 

χρόνο ή φυλάσσονται για 

μελλοντική ανάλυση



Πνιηηηζηηθή 
Κιεξνλνκηά

Καηαζθεπαζηηθόο 
Τνκέαο

Ναπηηιία

Οηθνδνκή



Τνκείο Εθαξκνγήο ζηε Νεζησηηθή Ειιάδα



Τα δεδνκέλα ζπγθεληξώλνληαη
κέζσ εηδηθώλ νπηηθώλ
αηζζεηήξσλ θαη απνζηέιινληαη
απεπζείαο ζηελ Τερληθή Υπεξεζία
ηνπ Δήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα
ιακβάλνληαη άκεζα ηα
απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα
εθόζνλ παξίζηαηαη αλάγθε.
Επίζεο, κέξνο ησλ δεδνκέλσλ
παξνπζηάδνληαη κε θαηαλνεηό
γξαθηθό ηξόπν ζε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν Δηθηπαθό Τόπν
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη
άκεζα νη Δεκόηεο γηα ηελ δνκηθή
θαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
θηηξίσλ.



Έιεγρνο παιηώλ θηηξίσλ θαη νηθηζκώλ κε έληνλν Τνπξηζηηθό ελδηαθέξνλ





Αξκόδηνη
Μεραληθνί

Παξαθνινύζεζε αηνιηθώλ πάξθσλ ηόζν γηα κεραληθέο
θαηαπνλήζεηο, όζν θαη γηα ηελ κεηαζεηζκηθή ηνπο αθεξαηόηεηα



Παξαθνινύζεζε παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ κε
ηδηαίηεξεο επηθηλδπλόηεηαο γεσινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά (πξαλή, εγγύηεηα ζε
ζεηζκηθά επίθεληξα θιπ)



Παξαθνινύζεζε κλεκείσλ γηα ηελ εμέιημε
ηεο δνκηθήο ηνπο αθεξαηόηεηαο ιόγσ ηεο
γήξαλζεο ηνπο, αιιά θαη ιόγσ ζεηζκηθώλ
θαηλόκελσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα
επηζθέςεσλ κεγάινπ αξηζκνύ ηνπξηζηώλ



• Αλάπηπμε Υπνδνκώλ SHM ζε ηνκείο εθαξκνγήο

• Μεηαθνξά Τερλνγλσζίαο θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ 
εξγαζίαο

• Δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ θέληξσλ ειέγρνπ θαη 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ

• Δεκηνπξγία νκάδσλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ

• Σπλεξγαζία κε λεζησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα γηα 
ηελ πξναγσγή Έξεπλαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ 
θαηλνηόκσλ ιύζεσλ

• Πξαγκαηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεδξίσλ



Επραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο

habakis@hstech.eu


