
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Μηχανικών 

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8.005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ο
  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιοπιστία Συστημάτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις 4 4 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ  4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  μ ά υνσης    μπέ ωσης γνώσεων ει ικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 λληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/ECE165/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μά ημα «Αξιοπιστία Συστημάτων» στοχεύει να  ώσει στους φοιτητές τις γνώσεις αιχμής πάνω στο ζήτημα της 

αξιοπιστίας και του υπολογισμού της για  ιαφορετικούς τύπους τεχνολογικών συστημάτων. Το μά ημα καλύπτει 

 εωρητικά και πρακτικά  έματα που σχετίζονται με τις αρχές μοντελοποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν 

στον υπολογισμό της αξιοπιστίας οποιου ήποτε τεχνολογικού συστήματος.  πιπλέον, το μά ημα εμ α ύνει σε 

τεχνικές που εφαρμόζονται για τον προσ ιορισμό της αξιοπιστίας σε συγκεκριμένους τύπους συστημάτων, που 

περιλαμ άνουν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τον αν ρώπινο παράγοντα.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μα ήματος ο φοιτητής   τρια  α είναι σε  έση να:  

1. Αναγνωρίζει τις  ασικές αρχές αξιοπιστίας των τεχνολογικών συστημάτων (πι ανοτική ανάλυση, 

προσομοίωση) 

2. Συν υάζει αρι μητικές με ό ους υπολογισμού της αξιοπιστίας κατά τη λειτουργία πολύπλοκων 

τεχνολογικών συστημάτων 

3.  φαρμόζει τις αρχές μοντελοποίησης και τις τεχνικές υπολογισμού που σχετίζονται με την αξιοπιστία των 

συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και των ηλεκτρονικών συστημάτων 

4.  κτιμά την αξιοπιστία του αν ρώπινου παράγοντα στις παραμέτρους αξιοπιστίας. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύν εση  ε ομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 



τεχνολογιών 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

  ργασία σε  ιεπιστημονικό περι άλλον 

 Σχε ιασμός και  ιαχείριση έργων 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Βασικές αρχές αξιοπιστίας συστημάτων ( είκτες αξιοπιστίας, πι ανοτικές συναρτήσεις) 

 Μοντελοποίηση αξιοπιστίας με χρήση πι ανοτικών κατανομών ( ασικά υποσυστήματα, αλυσί ες Markov) 

 Αρι μητικές τεχνικές υπολογισμού αξιοπιστίας σε πολύπλοκα συστήματα (τεχνικές μείωσης  ικτύων, 

ανάλυση εν εχομένων  λά ης,  έν ρα εν εχομένων και αποτυχιών) 

 Υπολογισμός αξιοπιστίας συστημάτων με χρήση μη εκ ετικών κατανομών 

 Ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (σύστημα παραγωγής, σύστημα μεταφοράς (AC και 

DC) και  ιανομής,  ιομηχανικές εγκαταστάσεις, κόστος αξιοπιστίας) 

 Ανάλυση αξιοπιστίας λειτουργίας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμων πηγών και απο ήκευσης ενέργειας 

 Ανάλυση αξιοπιστίας λοιπών συστημάτων (ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα υπολογιστών, μηχανολογικά 

συστήματα, αξιοπιστία αν ρώπινου παράγοντα) 

 Ανάλυση αξιοπιστίας με προσομοίωση Monte Carlo 

(4)  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π. . στη  ι ασκαλία 

 Χρήση Τ.Π. . στην εργαστηριακή εκπαί ευση 

 Χρήση Τ.Π. . στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 

Μελέτη & ανάλυση  ι λιογραφίας 10 

Φροντιστήριο 10 

Συγγραφή εργασιών 20 

Αυτοτελής μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Μέ ο οι αξιολόγησης: 
1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμ άνει 

 επίλυση προ λημάτων σχετικών με ποσοτικά και ποιοτικά 

 ε ομένα 

 ερωτήσεις σύντομης απάντησης  εμάτων  

 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

2. Γραπτές ασκήσεις κατά τη  ιάρκεια του εξαμήνου (20%) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στους φοιτητές κατά την 



έναρξη του εξαμήνου και  ρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελί α του 

μα ήματος στο eClass.  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Ε. Διαλυνάς, Ανάλυση και Υπολογισμός των Δεικτών Αξιοπιστίας Λειτουργίας των τεχνολογικών συστημάτων, 

Εκδόσεις Τσότρας, 2016. 

 Ε. Διαλυνάς, Ανάλυση Αξιοπιστίας Λειτουργίας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εκδόσεις Τσότρας, 

2013. 

 Ε. Διαλυνάς, Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με κριτήρια 

Αξιοπιστίας, Εκδόσεις Τσότρας, 2013. 

 Ι. Λ. Μπακούρος, Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων, Εκδόσεις σοφία, 2009. 

 Ι. Κοντολέων, Αξιοπιστία και Ανεκτικότητα Βλαβών Συστημάτων, Εκδόσεις Αϊβαζή, 2008. 

 R. Billinton and R. N. Allan, Reliability Evaluation of Engineering Systems, New York: Plenum press, 1992. 

 R. Billinton and R. N. Allan, Reliability Evaluation of Power Systems, New York: Plenum press, 1996. 

 R. Billinton and W. Li, Reliability Assessment of Electric Power Systems using Monte Carlo Methods. Springer 

Science & Business Media, 1994. 

 C. Singh, P. Jirutitijaroen, and J. Mitra, Electric Power Grid Reliability Evaluation: Models and Methods, Wiley-

IEEE Press, 2019. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 IEEE Transactions on Reliability 

 Reliability Engineering and System Safety 

 Quality and Reliability Engineering International 

 IEEE Transactions on Power Systems 

 IEEE Transactions on Energy Conversion 

 IET Generation, Transmission & Distribution 

 


