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Προτεινόμενος  Τίτλος: Υλοποίηση  μη  επεμβατικών  μεθόδων  για  τη  συλλογή  και  την
επεξεργασία βιολογικών σημάτων ασθενών σε φορέσιμες εφαρμογές (wearables)

Περίληψη: Στα  πλαίσια  της  διδακτορικής  διατριβής  θα  πραγματοποιηθεί  μελέτη  μη
επεμβατικών  μεθόδων  για  τη  μέτρηση  βιολογικών  σημάτων  από  ασθενείς. Ενδεικτικά,
βιολογικά σήματα μπορεί να εξαχθούν από τους καρδιακούς παλμούς  [1], τον κορεσμό του
οξυγόνου  στο  αίμα  [2],  τα  επίπεδα  της  γλυκόζης  στο  αίμα  [3],  την  αρτηριακή  πίεση  [4].
Επιπλέον, ένας δεύτερος άξονας εργασίας στον οποίο κινείται η προτεινόμενη διδακτορική
διατριβή αποτελεί η μελέτη και η υλοποίηση κυκλωμάτων για την ανάγνωση πολύ ασθενών
σημάτων  από  ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  (EEG)  [5] και  ηλεκτροκαρδιαγράφημα  (ECG)  [1].
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η υλοποίηση φορέσιμης εφαρμογής (wearables) για
την ανάγνωση και την προ-επεξεργασία ορισμένων από τα παραπάνω σήματα καθώς και η
αποστολή τους σε κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ ή υπολογιστή μέσω Bluetooth Smart [6] ή Wi-Fi
[7] για την αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία τους. Παράλληλα με την ανάγνωση και
την προ-επεξεργασία των βιολογικών σημάτων, ως ένας τρίτος άξονας εργασίας στα πλαίσια
της διδακτορικής διατριβής, αποτελεί η προσθήκη επιταχυνσιομέτρου 9 βαθμών ελευθερίας
[8,9] στη φορέσιμη εφαρμογή για την επιτήρηση του προσανατολισμού του ασθενή, για τη
μέτρηση  βημάτων  κλπ,  ώστε  να  προκύπτει  μια  πιο  ολοκληρωμένη  εικόνα  της  σωματικής
δραστηριότητας.
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