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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το κεφάλαιο της Παρακολούθησης της Δομικής 

Ακεραιότητας των Τεχνικών Έργων και Δομικών Κατασκευών, γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

Structural Health Monitoring (SHM). Αναλύεται πώς το SHM αξιοποιείται σήμερα στον κατασκευαστικό 

τομέα και μελετάται αναλυτικά ένας υφιστάμενος φορέας, όπου η χρήση μέσων παρακολούθησης 

οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και στη λήψη έγκαιρων και έγκυρων αποφάσεων για 

τη δομική ακεραιότητα και αρτιότητα της κατασκευής. Συγκεκριμένα μελετάται καμινάδα τύπου bypass-

stack, η οποία βρίσκεται στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. στο Λαύριο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός του Structural Health Monitoring και το πώς  στη σημερινή 

εποχή αξιοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα. Παρατίθεται ο ορισμός του νέου αυτού επιστημονικού 

πεδίου, για την κατανόηση και την ανάδειξη του σημαντικού του ρόλου σε μια εποχή που οι πληροφορίες 

αυξάνονται ραγδαία και οι βάσεις δεδομένων διογκώνονται.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στο θεωρητικό υπόβαθρο της ενόργανης 

Παρακολούθησης της Δομικής Ακεραιότητας των Κατασκευών. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο 

αντλούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε μηχανικό, αλλά και πώς ερμηνεύονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων. Επίσης, εξηγείται επιστημονικά η διαδικασία του SHM και η λειτουργία 

των συστημάτων καταγραφής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο φορέας που έχει επιλεχθεί για να μελετηθεί, σύμφωνα με τη 

φιλοσοφία του SHM. Πρόκειται για καμινάδα τύπου bypass-stack, που έχει κατασκευαστεί στο 

θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. στο Λαύριο. Ο προκείμενος φορέας επιλέχθηκε, λόγω των 

λειτουργικών ζητημάτων που είχαν παρουσιαστεί και τελικά ερμηνεύθηκαν και επιλύθηκαν με την 

αξιοποίηση των ενόργανων καταγραφών. Στο εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ύστερα από την ολοκλήρωση των επισκευών. Οι μετρήσεις που παραθέτονται 

αποτελούν αποτέλεσμα μελετών του κύριου Βασίλειου Γκίκα, καθηγητή στη σχολή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  

Ακολούθως, στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο υλοποιείται, η αναλυτική προσομοίωση της 

καμινάδας, με τη χρήση του λογισμικού ADINA και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις 

που διενεργήθηκαν αντίστοιχα. Ο απώτερος σκοπός αυτής της αποτύπωσης είναι η καλύτερη δυνατή 



προσέγγιση των τεχνικών και δομικών χαρακτηριστικών της κατασκευής και η πλήρης κατανόηση της 

συμπεριφοράς της σε συνθήκες λειτουργίας και μη. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση των επιτόπου καταγραφών 

μέσω οργάνων και των στοιχείων που προκύπτουν από τη προσομοίωση του φορέα στο ADINA και τις 

αναλύσεις που έγιναν σε αυτό το λογισμικό. Ακόμη, αναφέρονται τα γενικότερα συμπεράσματα που 

εξάγονται από την παρούσα εργασία και αναδεικνύεται ο καίριος ρόλος του SHM σήμερα και η 

αναγκαιότητά του. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis focuses on the Structural Health Monitoring (SHM). The main aim is to analyze 
how SHM is currently utilized in the construction industry. The existing structure concerning the use of 
monitoring sensors and others specified methods of monitoring are evaluated. Thus, significant 
conclusions and timely and valid decisions about the structural integrity of the construction are 
achieved. In particular, a bypass-stack, which is located at the thermoelectric power plant of PPC in 
Lavrio, is evaluated. 
 
The first chapter presents the purpose of Structural Health Monitoring and the way it is currently 
utilized in the construction field. In this chapter, this new scientific field for civil engineering is defined 
in order to outline its role. At this time, data sets become larger and more complex and databases 
need to store and manage this data sets. 
 
The second chapter elaborates on the theoretical background of the instrumental structural health 
monitoring. It analyzes the way that engineers collect data and how the results of the measurements 
are interpreted. Also, the SHM process and the operation of the recording systems are considered in 
detail. 
 
The third chapter deals with the construction which is selected to evaluate, according to SHM’s 
philosophy. This is a bypass-stack chimney, which has been built at the thermoelectric power plant of 
PPC, in Lavrio. This construction was chosen because of the operational issues that were presented 
and eventually resolved by the use of instrumental records and monitoring. This chapter shows the 
measurements which were made after the reparation of damages. These measurements are the 
results of studies conducted by Mr. Vassilios Gikas, who is a professor at the Scholl of Rural and 
Surveying Engineering of N.T.U.A. 
 
In the fourth and fifth chapters, the analytical simulation of the chimney is carried out. For that 
purpose, ADINA software is utilized and the results obtained from the analysis are presented. The 
ultimate purpose of this simulation has to do with the best way in order to approximate the technical 
and structural features of construction and to fully appreciate its behavior in operating and non-
operating conditions. 
 

Finally, the sixth chapter presents the results from the comparison between instrumental monitoring 

and the data that was obtained from the simulation and the analysis in ADINA. Furthermore, general 

conclusions from this diploma thesis are considered and SHM’s current key role and its necessity 

are highlighted. 


