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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
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μονάδων
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2+1+2
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Ασκήσεις
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
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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
Το εισαγωγικό αυτό μάθημα έχει ως σκοπό να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις,
δεξιότητες και εμπειρία για την επιλογή μετρητικών τεχνικών και διατάξεων, τη χρήση
συστημάτων απόκτησης δεδομένων, τη στατιστική ανάλυση δεδομένων και την εφαρμογή
τους επιλεκτικά για τη μέτρηση συγκεκριμένων φυσικών μεγεθών.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της:

•
•
•
•
•
•
•
•

ικανότητας εφαρμογής της γνώσης των μαθηματικών, της φυσικής και της
επιστήμης του μηχανικού (νόμοι διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας)
γνώσης των θεμελιωδών αρχών λειτουργίας και τους περιορισμούς των
ευρέως χρησιμοποιούμενων οργάνων
γνώσης των μαθηματικών μοντέλων που περιγράφουν τους συνηθέστερους
στην πράξη αισθητήρες και τις συνθήκες λειτουργίας τους για τη σωστή
χρήση τους
επιλογής συστημάτων για την απόκτηση, ανάλυση και μεταφορά δεδομένων.
γνώσης προγραμματισμού σε εξειδικευμένο περιβάλλον, όπως LabVIEW και
MATLAB, για την αυτοματοποίηση της απόκτησης και ανάλυσης δεδομένων
κατανόησης της βέλτιστης επιλογής των μετρητικών συστημάτων
σταθμίζοντας το κόστος, την ακρίβεια και την πολυπλοκότητά τους
ικανότητας αναγνώρισης του είδους και των πηγών αβεβαιότητας και
εφαρμογής των κατάλληλων μοντέλων ανάλυσης αβεβαιότητας
προσωπικής πρακτικής εμπειρίας του σπουδαστή στο εργαστήριο σε
μετρητικό εξοπλισμό και μοντέρνα συστήματα απόκτησης δεδομένων με τη
χρήση Η/Υ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρία θα είναι σε θέση:
• Να διακρίνει μεταξύ τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων και από που αυτά
προέρχονται (σφάλματα βαθμονόμησης, σφάλματα απολαβής, κβαντοποίησης,
κλπ.)
• Να εκτιμά την αβεβαιότητα μεταβλητών διαμέσου δείγματος μετρήσεων και να
υπολογίζει την αβεβαιότητα άλλων μεταβλητών που εξαρτώνται από τις
μετρούμενες (μετάδοση σφάλματος).
• Να περιγράφει τη συμπεριφορά χρονικά μεταβαλλόμενων σημάτων και στο πεδίο
του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας
• Να περιγράφει τις φυσικές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά των πιο γνωστών
αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στην πράξη.
• Να κατανοεί τη σχέση των χαρακτηριστικών παραμέτρων ενός αισθητήρα με την
απόκρισή του και στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας, όταν
χρησιμοποιείται σε ένα μετρητικό σύστημα.
• Να καταγράφει ηλεκτρονικά το σήμα εξόδου ενός αισθητήρα‐μετατροπέα μέσω
συστήματος απόκτησης δεδομένων (αναλογικά ή ψηφιακά), να το μετατρέπει στις

•
•
•

κατάλληλες μονάδες και να βαθμονομεί και τον αισθητήρα και το σύστημα
απόκτησης δεδομένων.
Να εκτελεί μετρήσεις φυσικών μεγεθών όπως θερμοκρασίας, δύναμης και
παραμόρφωσης.
Να παρουσιάζει τις μετρήσεις με κατάλληλο τρόπο χρησιμοποιώντας πίνακες και
γραφήματα
Να παρουσιάζει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων υπό τη μορφή
τεχνικής έκθεσης.

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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
και των απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) Βασικές έννοιες των μεθόδων μέτρησης
(2) Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά σημάτων
(3) Δειγματοληψία, απεικόνιση, καταγραφή και επεξεργασία σημάτων
υπολογιστές.
(4) Στατιστική επεξεργασία σημάτων με υπολογιστές
(5) Ανάλυση αβεβαιότητας
(6) Συμπεριφορά συστημάτων μέτρησης
(7) Μετρήσεις δυνάμεων και μηχανικών παραμορφώσεων ή/και θερμοκρασίας

με

Εργαστήριο: Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων για την ενίσχυση των εννοιών της
θεωρίας και απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε μετρητικό εξοπλισμό και μοντέρνα
συστήματα απόκτησης και ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση Η/Υ.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Εξειδικευμένο λογισμικό για ανάκτηση και ανάλυση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ δεδομένων (LabVIEW, MATLAB, OCTAVE,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ SCILAB)
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

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,
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Προετοιμασία για
Εργασίες που αφορούν
μελέτες περιπτώσεων
(ατομικές ή ομαδικές
εργασίες)
Εργαστηριακές Ασκήσεις
και Εργασίες σε ατομικό
και ομαδικό επίπεδο
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
13

26
61
125

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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική (αγγλική για Erasmus
Περιγραφή
της
διαδικασίας φοιτητές)
αξιολόγησης
ΘΕΩΡΙΑ:
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
ή - Επίλυση προβλημάτων με ποσοτικά δεδομένα, με
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
έμφαση στη διαδικασία επίλυσης
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις ΙΙ. Πρόοδοι και Εργασίες (με το
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
MATLAB/OCTAVE/SCILAB) (40%)
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Γραπτές/προφορικές εξετάσεις (60%)
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Ατομικές και ομαδικές εργαστηριακές ασκήσεις και
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική εργασίες και τεχνικές εκθέσεις (40%)
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.
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