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Πεξίιεςε 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε 

βηναηζζεηήξσλ γηα ηε ιήςε θαη απνζηνιή ηαηξηθψλ βηνζεκάησλ  κέζσ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε ηαζκφ Αζπξκάηνπ TRC-

3600 γηα αλάιπζε θαη επεμεξγαζία απηψλ. Σν πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη κηα 

εηζαγσγή ζηνπο φξνπο ηεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο θαη Σειεταηξηθήο θαη ην δεχηεξν 

θεθάιαην ηελ αλάιπζε ησλ πέληε θχξησλ δσηηθψλ ελδείμεσλ, φπσο ζεξκνθξαζία, 

θαξδηαθφο παικφο, ξπζκφο αλαπλνήο, πίεζε αίκαηνο θαη επίπεδα θνξηηδφιεο ζηνλ 

ηδξψηα. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ζηελ αξρή κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη βηναηζζεηήξεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ιήςε ησλ βηνζεκάησλ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο κε ηε δηάδνζε ηνπ „έμππλνπ Σ-Shirt‟ λα θπξηαξρεί, 

αλαιχνληαο νξηζκέλα πξσηφηππα. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηάδνζε ησλ 

βηνζεκάησλ απφ ηνπο βηoαηζζεηήξεο ζε κηα θνξεηή κνλάδα θαη κέζσ απηήο ζηνλ 

αζχξκαην. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 

ηξφπνη ιεηηνπξγίαο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ ηαζκνχ Αζπξκάηνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ησλ βηνζεκάησλ είηε ζε άιινλ αζχξκαην είηε γηα 

αλάιπζε ζε θέληξν παξαθνινχζεζεο (ηξαηεγείν) κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία απηψλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο θαη ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην πεδίν ηεο κάρεο. 
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Abstract 

The purpose of the present diploma thesis is the presentation of sending and receiving 

medical biosignals through biosensors and the distribution of them through an armed 

forces military telecommunication system to a wireless station TRC-3600 for data 

analyzing and data processing.  The first chapter includes an introduction to the 

terminology of the Biomedical Technology and Telemedicine and in the second is 

referred the analysis of the five main vital signs, such as, body temperature, heart rate, 

respiration rate , blood pressure and cortisol levels through sweating. The third 

chapter begins with a historic timeline reference on the subject of Biosensors and their 

development and continues with the explanation of contactless biosensors that can be 

used for receiving biosignals. Also the reasons of how the development that lead the 

wearable technology with the dispersion of the dominating ,,Smart T-shirt” are 

referred at last with the analysis of certain prototypes. In the fourth chapter different 

varieties of communication protocols are presented that can be used for the 

transmission of biosignals through biosensors with a portable unit and through the 

unit to a military radio. Finally, in the fifth chapter technical characteristics, 

functionality and capabilities, of the military wireless station TRC 3600, that can be 

used for the transmission of biosignals to another wireless station or in purpose of 

data analyzing to a watch center (military headquarters) are being explained with the 

goal of processing this data for the evaluation of the combatants physical and 

psychological status in the modern operational field.  
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Κεθάιαην 1 
 

Δηζαγσγή 

 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα ζηνλ 

21
ν
 αηψλα είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε φινπο.Ο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) έρεη ζέζεη σο φξακα κηα ζηξαηεγηθή θαη ηελ 

θαηνλνκάδεη «Τγεία Γηα ινπο ζηνλ 21
ν
 αηψλα». Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

νξάκαηνο ζα είλαη δχζθνιε, ίζσο αδχλαηε, ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο απφ παιηέο θαη 

λέεο αζζέλεηεο, απμεκέλεο πξνζδνθίεο γηα ηελ πγεία θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηνλ νινέλα απμαλφκελν παγθφζκην πιεζπζκφ, πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ αληζνηήησλ ηεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ  αθφκα θαη εληφο απηψλ. 

Παξαδνζηαθά, κέξνο ηεο δπζθνιίαο ζηελ επίηεπμε δίθαηεο πξφζβαζεο ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ήηαλ φηη ν ηαηξφο θαη ν αζζελήο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην 

ίδην κέξνο ηαπηφρξνλα. Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ, παξφια απηά έρνπλ δεκηνπξγήζεη άλεπ πξνεγνχκελνπ επθαηξίεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηξφπσλ πνπ κπνξεί λα παξαζρεζεί  πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε [1]. 

Ζ ζπλερήο αλαδήηεζε ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ κέζσ δηαθφξσλ 

κεραληζκψλ, νδήγεζε ηελ ηαηξηθή ζε αλαδήηεζε ζπλεξγίαο κε άιινπο θιάδνπο, 

ηδηαίηεξα ηελ Μεραληθή. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κέζσ ζεκάησλ πνπ 

εθπέκπεη ην ίδην ην ζψκα. Ζ εθαξκνγή λέσλ εμειίμεσλ ζε ηνκείο φπσο ηεο 

ειεθηξνληθήο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη 

ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο βηνταηξηθψλ ζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί κηα ζσζηή πξνζέγγηζε θαηά ηελ αλάπηπμε δπλαηνηήησλ ηαηξηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη δηαγλψζεσλ, λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ απαηηνχκελε δηαδηθαζία 

θξνληίδαο θαη κεξηθέο θνξέο λα επηηχρεη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ 

απηψλ [2]. 

Ζ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο, πνπ βαζίδεηαη ζε κε 

επεκβαηηθνχο αηζζεηήξεο, ελεξγνπνηεηέο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθνξηθήο πξνζθέξεη νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ειηθησκέλνπο λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ ζην άλεην νηθηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αληί γηα 

αθξηβέο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σα ζπζηήκαηα απηά ζα επηηξέςνπλ 

επίζεο ζην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ λα παξαθνινπζεί ζεκαληηθά θπζηνινγηθά 

ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, λα αμηνινγνχλ ηηο ζπλζήθεο 

πγείαο θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο απφ καθξηλέο εγθαηαζηάζεηο [3]. 

Δπνκέλσο, ε ηειεταηξηθή, ε πεξηνρή ζηελ νπνία ζπλαληψληαη ε ηαηξηθή θαη ε 

ηερλνινγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ είλαη ίζσο κέξνο ηεο επαλάζηαζεο πνπ ζα κπνξνχζε 

λα έρεη ην κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο [1]. 
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 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα αλαιπζνχλ αξρηθά νη φξνη ηεο 

Βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο Σειεταηξηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θχξηα δσηηθά 

ζεκεία θαη πσο απηά κπνξνχλ λα απνζηαινχλ κέζσ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηε αμηνιφγεζε ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

  

1.1 Δηζαγσγή ζηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία 
 

Βηνταηξηθή Σερλνινγία νξίδεηαη σο ε επηζηήκε πνπ εθαξκφδεη αξρέο θαη 

κεζφδνπο ηεο κεραληθήο, ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ (θπζηθήο, ρεκείαο θαη 

καζεκαηηθψλ) θαη ηεο ηερλνινγίαο ελ γέλεη ζηε Βηνινγία θαη ηελ Ηαηξηθή. Απνηειεί 

έλα επξχ πεδίν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο κεραληθήο θαη ηεο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ ρψξσλ ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο 

Βηνεπηζηήκεο γεληθφηεξα. Έρεη επεθηαζεί κέρξη ζήκεξα πξαθηηθά ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο κεραληθήο ρξεζηκνπνηψληαο αξρέο θαη ηερλνινγίεο ηεο, γηα λα ζρεδηάζεη 

θαη λα αλαπηχμεη δηάθνξα πξντφληα γηα θιηληθή ρξήζε (ελδνζθφπηα, ππεξερεηηθή 

ιηζνηξηςία, laser, ππξεληθνχο ηνκνγξάθνπο – MRI, ππνινγηζηηθνχο ηνκνγξάθνπο – 

CT, ππεξερνγξάθνπο, βεκαηνδφηεο, θιπ.) θαζψο θαη ηερληθέο (επεμεξγαζία 

βηνζεκάησλ θαη εηθφλσλ, ηερλεηή λνεκνζχλε, θιπ.) ηφζν θαηά ηελ θιηληθή έξεπλα 

φζν θαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο αζζελεηψλ. 

Ζ Βηνταηξηθή Σερλνινγία πεξηιακβάλεη πνιινχο επηκέξνπο ηνκείο θαη 

αζρνιείηαη κε δηάθνξα αληηθείκελα κειέηεο, πνιιά απφ ηα νπνία επηθαιχπηνληαη κε 

ην ρψξν δξάζεο άιισλ επηζηεκψλ. 

χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ε Βηνταηξηθή Σερλνινγία κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζηα παξαθάησ γλσζηηθά αληηθείκελα: Δκβηνκεραληθή, Ηαηξηθή 

Σερλνινγία, Κιηληθή Μεραληθή, Σερλνινγία Απνθαηάζηαζεο. 

 Ζ Δκβηνκεραλθή (Biomechanics) είλαη ε εθαξκνγή ησλ αληηιήςεσλ θαη 

ζεσξηψλ ηνπ κεραληθνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνζνκνησζνχλ βαζηθά βηνινγηθά 

ζπζηήκαηα. 

 Ζ Ιαηξηθή Σερλνινγία (MedicalEngineering) αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ, 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ζηα πεδία ηεο Βηνταηξηθήοθαη ησλ Βηνυιηθψλ. 

 Ζ Κιηληθή Μεραληθή (ClinicalEngineering) πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηερληθψλ αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηερληθψλ πνπ ήδε εθαξκφδνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη θέληξα πγείαο. 

 ηελ Σερλνινγία Απνθαηάζηαζεο (RehabilitationEngineering) 

πεξηιακβάλνληαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο 

αηφκσλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηερλεηψλ νξγάλσλ. 

Πέξα απφ απηνχο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο, κε βάζε ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ απνηειεζκάησλ, ε Βηνταηξηθή Σερλνινγία 

πεξηιακβάλεη θη άιια πεδία φπσο: Βηνυιηθά (Biomaterials) κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

πιηθψλ γηα αληηθαηάζηαζε ηζηψλ, νξγάλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο (καιαθνί 

ηζηνί, νξζνπεδηθέο πξνζζέζεηο, βεκαηνδφηεο, θιπ.) Βηνξνκπνηηθή (Bio-robotics), 
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Σειεταηξηθή, Ζιεθηξνληθή πγεία (e-health). Παξάιιεια, ε Βηνταηξηθή Σερλνινγία 

πεξηιακβάλεη ηνκείο φπσο: Ηαηξηθή Απεηθφληζε κε έκθαζε ζηε δηάγλσζε θαη 

ππνζηήξημε ζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο 

ζηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ ζρεδίαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο θιηληθψλ 

δεδνκέλσλ κε ρξήζε Ζ/Τ, Δθαξκνγέο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

πγεία θαη εθπαίδεπζε (ηαηξηθή αξρεηνζέηεζε, ηειε-εθπαίδεπζε θιπ), Αλάπηπμε 

ηερληθψλ επεμεξγαζίαο θπηηάξσλ θαη θπηηξαηθψλ ζπζηαηηθψλ (επεμεξγαζία 

πξσηετλψλ, παξαγσγή κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ, γνληδηαθή ζεξαπεία) θιπ. [4]. 

 

 

1.2 Σειεταηξηθή 

 
χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο ε Σειεταηξηθή είλαη: Ζ παξνρή 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο - ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε απφζηαζε είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο – 

απφ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο Τγείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ γηα ηελ αληαιιαγή έγθπξεο πιεξνθνξίαο γηα ηε 

δηάγλσζε, αγσγή θαη πξφιεςε αζζελεηψλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ εθηίκεζε, φπσο θαη 

ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ Τγείαο ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

ηνπο. 

Ο φξνο ηειεταηξηθή, κε ηελ επξχηεξή ηνπ έλλνηα, αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, θπξίσο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε κεηάδνζε ήρνπ θαη εηθφλαο, κε 

ζηφρν ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο, ζε απνκαθξπζκέλνπο αζζελείο, ηεο 

ηειεκεηξίαο θαη ηεο δηαθίλεζεο ηεο ηαηξηθήο γλψζεο κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

Ζ απεμάξηεζε απφ πεξηνξηζκνχο ρψξνπ θαη ρξφλνπ είλαη έλα απφ ηα θχξηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεταηξηθήο. Κάησ απφ έλα γεληθφηεξν πιαίζην, κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε δπν εηδψλ ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο: 

 Σηο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ή δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο video–δηάζθεςεο νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηελ ηαπηφρξνλε δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζηνλ θεληξηθφ φζν θαη ζηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο θφκβνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεταηξηθήο. Οη δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο 

ηειεταηξηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ εμέηαζε θαη εμαγσγή γλσκάηεπζεο 

απφ έλαλ θιηληθφ ηαηξφ ζε ζρέζε κε θάπνηνλ αζζελή πνπ βξίζθεηαη ζε 

απνκαθξπζκέλν ζεκείν. Ζ ηερλνινγία πνπ θαηά βάζε ρξεζηκνπνηείηαη έρεη λα θάλεη 

κε ηε δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε. Καζέλαο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θφκβνπο είλαη 

εμνπιηζκέλνο κε νζφλε  πξνβνιήο εηθφλαο videoθαζψο θαη κε video θάκεξα ε νπνία 

ζπιιέγεη θαη πξνσζεί πξνο απνζηνιή κέζσ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, εηθφλα θαη ήρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπξφζζεηα πξνο 

ηελ νπηηθή επαθή κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ηαηξνχ, πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα 

ηειεταηξηθήο, είλαη δπλαηή ε ζπιινγή θαη απνζηνιή θξίζηκσλ βηνζεκάησλ ηα νπνία 

παίδνπλ θχξην ξφιν ζηελ εμέηαζε ηνπ αζζελνχο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεδφλ θάζε 

ζχγρξνλν ηαηξηθφ φξγαλν, ηθαλφ λα δψζεη ζε θάπνηα έμνδφ ηνπ ηελ πιεξνθνξία ηελ 

νπνία ζπιιέγεη,  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ηειεταηξηθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα απεηθνληζηηθά κεραλήκαηα, νπφηε ε έμνδφο 

ηνπο είλαη δεδνκέλα εηθφλαο, ν ππεξερνγξάθνο Doppler, νπφηε ζηελ έμνδφ ηνπ είλαη 

επηπιένλ δηαζέζηκα θαη δεδνκέλα ήρνπ ή ν ειεθηξνθαξδηνγξάθνο, νπφηε είλαη θ 

δηαζέζηκα πξνο απνζηνιή γξαθήκαηα ησλ δπλακηθψλ ηεο θαξδηάο. 

 Σηο εθαξκνγέο store–and-forward νη νπνίεο απνηεινχλ κηα ρξνληθά 

κεηαηνπηζκέλε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα κέξε. Οη εθαξκνγέο store- 

and-forward αμηνπνηνχλ ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο θαη ζπλδπάδνληαο 

δεδνκέλα εηθφλαο, ήρνπ θαη videoπαξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο ζε κε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπνπ δελ θξίλεηαη αλαγθαία ή 

δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα δηάγλσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Χο παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε πνπ ην θαξδηνγξάθεκα ελφο αζζελνχο καδί κε άιια 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ γηα παξάδεηγκα κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ή ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο, απνζηέιινληαη ζε θάπνηνλ 

θαξδηνιφγν γηα αμηνιφγεζε θαη γλσκάηεπζε [4]. 

Ζ ζπλδπαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή απνκαθξπζκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ηεο ηειεταηξηθήο, πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

ζηα ζην ζχζηεκα πγείαο θαη αληίζηνηρα ζηνπο αζζελείο (Linkous 2002). Σα πην 

ζεκαληηθά είλαη: 

 Ζ άκεζε πξφζβαζε ζε πεξηνξηζκέλνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο 

πφξνπο (εμεηδηθεπκέλνη ηαηξνί θαη αθξηβφο βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο) απφ 

απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. 

 Ζ κείσζε ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

 Ζ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πεξηηηήο κεηαθνξάο αζζελψλ 

 Ζ πξνζθνξά πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο ππνζηήξημεο ζε κνλάδεο 

κεηαθνξάο αζζελψλ 

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο καθξηλήο εθπαίδεπζεο (Apostolakis&Kastania, 

2000)  

 Ζ δπλαηφηεηα ε αλαζθφπεζε ζε κεγάιε θιίκαθα θαη αλάιπζε ησλ 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ (δει. αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή) 

 Ζ ππνζηήξημε ζπκβνπιψλ πγείαο, ελεκέξσζεο θιπ. (Wootton, 1996 & 

Wootton, 2001) [5]. 
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Κεθάιαην 2 
 

2.1 Οξηζκφο Βηνζήκαηνο 
 

ήκα είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξία. Σα βηνινγηθά ζήκαηα 

είλαη ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο Βηνταηξηθήο, θπξίσο γηα ηελ 

εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην ππφ εμέηαζε βηνινγηθφ ζχζηεκα. Πεξηέρνπλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζχλζεησλ παζνθπζηνινγηθψλ 

κεραληζκψλ ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ. Ζ πιήξεο δηαδηθαζία εμαγσγήο ηεο 

πιεξνθνξίαο κπνξεί λα είλαη απιή αιιά θαη πνιχπινθε. 

Πνιχ ζπρλά ζηηο βηνταηξηθέο εθαξκνγέο (φπσο θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο), ε 

ιήςε ηνπ ζήκαηνο δελ είλαη αξθεηή. Απαηηείηαη ε επεμεξγαζία ηνπ γηα ηελ εμαγσγή 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ είλαη „ζακκέλε‟ ζε απηφ.[4] 

ην πιαίζην ησλ βηνινγηθψλ ζεκάησλ θαη αηζζεηήξσλ κπνξεί λα νξηζηεί σο 

βηνζήκα ε πεξηγξαθή ελφο θπζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη έλαο 

ζρεδφλ απεξηφξηζηνο  κεραληζκψλ ηεο αλζξψπηλεο θπζηνινγίαο, ν αξηζκφο ησλ 

δπλαηψλ βηνζεκάησλ είλαη πνιχ κεγάινο. Με ηελ επξχηεξε έλλνηα, ε πνηθηιία ησλ 

βηνζεκάησλ εθηείλεηαη απφ ηελ νπηηθή εηθφλα ηνπ αζζελνχο κέρξη ηελ θαηαγξαθή 

ζεκάησλ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ, φπσο ην 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα [Δηθφλα 2.1]. Ζ ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ βηνζεκάησλ κπνξεί 

λα απνδεηρζεί θαιχηεξα απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιιά είδε δηαθνξεηηθψλ 

ηαμηλνκήζεσλ. 

 

 
Δηθφλα 2.1 : Βαζηθέο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο βηνζήκαηνο  a) Οπηηθή εθηίκεζε 

ηνπ αζζελνχο b) Δθαξκνγή βηνταηξηθνχ αηζζεηήξα ζηνλ αζζελή 

 

2.2  Σαμηλφκεζε Βηνζεκάησλ 
 

Ζ πνηθηιία ησλ βηνζεκάησλ είλαη απεξηφξηζηε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε 

ηε κνλαδηθή ηαμηλφκεζε ησλ βηνζεκάησλ. Χζηφζν ππάξρνπλ ηξία θξηηήξηα 

δηάθξηζεο ησλ βηνζεκάησλ, φπσο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 2.2. 
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Δηθφλα 2.2: Γπλαηέο ηαμηλνκήζεηο ησλ βηνζεκάησλ αλάινγα κε a) Σελ χπαξμή 

ηνπο b) Σε δπλακηθή κεηαβιεηφηεηά ηνπο θαη c) Σελ αηηία παξαγσγήο ηνπο 

 

Χο πξψην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο είλαη ε πξνέιεπζε ησλβηνζεκάησλ θαη 

δηαθξίλνληαη ζε: 

 Δλδνγελή βηνζήκαηα 

 Δμσγελή βηνζήκαηα 

 

 Σα ελδνγελή βηνζήκαηα ππάξρνπλ ρσξίο ηελ επίδξαζε θάπνηνπ παξάγνληα ή 

δηέγεξζε εμσηεξηθά ηνπ ζψκαηνο θαη γηα απηφ είλαη δηαζέζηκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Ζ πεγή ηνπ βηνζήκαηνο βξίζθεηαη ήδε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, 
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έλα ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα πξνθαιείηαη απφ ηελ ειεθηξηθή δηέξγεξζε ηνπ 

θαξδηαθνχ κπφο κεηηο ηππηθέο θνξπθέο P,Q,R,S,T. 

 Σα εμσγελή βηνζήκαηα πξνθαινχληαη ηερλεηά ή δηεγείξνληαη απφ θάπνηνλ 

εμσηεξηθφ παξάγνληα ή επάγνληαη. ε αληίζεζε κε ηα ελδνγελή βηνζήκαηα, ηα 

εμσγελή πθίζηαληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμσηεξηθήο δηέγεξζεο. Μφιηο ε 

ηερλεηή παξέκβαζε ζηακαηήζεη, ην επαγψκελν βηνζήκα κεηψλεηαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηαζεξά πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο.Ζ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ηζηνχ κε ηνλ εμσηεξηθφ εξέζηζκα, αλεμάξηεηα απφ θχζε ηνπ 

εξεζίζκαηνο, θαηαγξάθεηαη σο έλα εμσγελή βηνζήκα. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε ειεθηξηθή πιεζπζκνγξαθία, θαηά ηελ νπνία επάγεηαη ξεχκα ζηνλ 

ηζηφ, δεκηνπξγψληαο ηάζε ε νπνία θαηαγξάθεηαη σο βηνζήκα. 

 Μηα δεχηεξε δηάθξηζε ησλ βηνζεκάησλ αλάινγα κε ηε δπλακηθή 

κεηαβιεηφηεηά ηνπο  είλαη: 

 ηαηηθά βηνζήκαηα 

 Γπλακηθά βηνζήκαηα 

 

Σα ζηαηηθά βηνζήκαηα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ κηθξέο αιιαγέο θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ε αληίζεζε ηα δπλακηθά 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηε 

δπλακηθή ησλ θπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζψκαηνο είλαη έλα ζηαηηθφ βηνζήκα κε κηθξέο αιιαγέο ζηε δηάξθεηα ελφο 

εηθνζηηεηξαψξνπ. πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.2 (b), απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο θαη κεηψλεηαη ιίγν πξηλ ηνλ χπλν. Αληίζεηα, ν θαξδηαθφο παικφο είλαη έλα 

πςειήο δπλακηθφηεηαο βηνζήκα. Ζ εμέιημε ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεξηνδηθφηεηα ηεο αλαπλνήο, δειαδή ηελ αχμεζε θαηά ηεο εηζπλνή θαη ηε κείσζε 

θαηά ηελ εθπλνή. 

Ζ ηξίηε κέζνδνο ηαμηλφκεζεο ρξεζηκνπνηεί ηε  αηηία παξαγσγήο ηνπ 

βηνζήκαηνο. Σα πην δηαδεδνκέλα αίηηα είλαη: 

 Ζιεθηξηθά βηνζήκαηα 

 Μαγλεηηθά βηνζήκαηα 

 Μεραληθά βηνζήκαηα 

 Οπηηθά βηνζήκαηα 

 Αθνπζηηθά βηνζήκαηα 

 Υεκηθά βηνζήκαηα 

 Θεξκηθά βηνζήκαηα 

 Άιια βηνζήκαηα 

 

Σα ειεθηξηθά βηνζήκαηα πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα ην πξναλαθεξζέλ 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (Δηθφλα 2.2a)  ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα, ην νπνίν 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ ή θαη ην 

ειεθηξνκπνγξάθεκα, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ ειεθηξηθή ελεξγνπνίεζε ησλ κπψλ. 

ηελ Δηθφλα 2.2c  απεηθνλίδεηαη έλα ειεθηξνκπνγξάθεκα. Σα καγλεηηθά βηνζήκαηα 

αληαλαθινχλ έλα καγλεηηθφ πεδίν πνπ ζπλήζσο επάγνληαη απφ κε ζηάζηκα ξεχκαηα 
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πνπ κεηαθέξνπλ θπζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Χο παξάδεηγκα θαίλεηαη ζηελ  Δηθφλα 

2.2c έλα καγλεηνθαξδηνγξάθεκα, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ην καγλεηηθφ πεδίν πνπ 

εθπέκπεηαη απφ ηα ξεχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξηθήο δηέγεξζεο ηεο θαξδηάο 

(πφισζε – επαλαπφισζε) [6]. 

 Σα κεραληθά βηνζήκαηα παξάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο κεραληθέο ιεηηνπξγίεο 

ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θίλεζεο, κεηαηφπηζεο, ηάζεο, 

δχλακεο, πίεζεο θαη ξνήο.Γηα παξάδεηγκα ε πίεζε ηνπ αίκαηνο (ΒΡ) είλαη κηα πίεζε 

πνπ αζθεί ην αίκα ζηα ηνηρψκαηα ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ φπσο θαη ε ζπηξνκέηξεζε 

πνπ δείρλεη ηνλ αλαπλεπζηηθφ θχθιν απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο θνηιηαθή πεξηθέξεηα [7]. 

Έλα παξάδεηγκα δίλεηαη ζηελΔηθφλα 2.2c. Σα νπηηθά βηνζήκαηα παξάγνληαη απφ ηηο 

νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ην 

θσηνπιεζπζκνγξάθεκα απεηθνλίδεη ηνλ θαξδηαθφ παικφ [7] (Δηθφλα 2.2c). 

Σα αθνπζηηθά βηνζήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξνπο ήρνπο ηνπ ζψκαηνο, 

πνπ θπκαίλνληαη απφ ηνλ ήρν ηεο θαξδηάο, ην ξνραιεηφ έσο θαη ηνλ ήρν ηεο 

θαηάπνζεο. Σν θσλνθαξδηνγξάθεκα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.2c αληηθαηνπηξίδεη 

ηε θαξδηαθή δξαζηεξηφηεηα. Σα ρεκηθά βηνζήκαηα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

αιιαγέο ζηε ζπγθέληξσζε δηαθφξσλ ρεκηθψλ νπζηψλ ηνπ ζψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα 

ζηελ Δηθφλα 2.2c θαίλεηαη ε ηππηθή εμέιημε ησλ επηπέδσλ ηεο θνξηηδφιεο (=νξκφλε 

ηνπ ζηξεο) ζην αίκα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εηθνζηηεηξαψξνπ, κε αηρκή θαηά ηηο 

πξσηλέο ψξεο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη ην ζψκα γηα αθχπληζε. Σέινο ηα ζεξκηθά 

βηνζήκαηα δίλνπλ ηελ πιεξνθνξία εηεξνγελψλ κεραληζκψλ απψιεηαο θαη 

απνξξφθεζεο ζεξκφηεηαο ζην ζψκα. Γηα παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππξήλα ηνπ 

ζψκαηνο (Δηθφλα 2.2c) απνηειεί έλα ζεξκηθφ βηνζήκα. 

  

2.3. Εσηηθά εκεία - Εσηηθέο Δλδείμεηο 
 

Με ηνλ φξν δσηηθά ζεκεία ή δσηηθέο ελδείμεηο ελλννχκε ηα 4 κε 6 πην 

ζεκαληηθά ειεθηξηθά ζήκαηα (βηνζήκαηα) πνπ ππνδεηθλχνπλ ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (δηαηήξεζε ηεο δσήο). Απηέο νη κεηξήζεηο επηηεινχλ έλα 

ζπνπδαίν ξφιν, φπσο λα βνεζάλε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ 

αλζξψπνπ, λα δίλνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ χπαξμε πηζαλψλ αζζελεηψλ θαη λα 

δείρλνπλ ηε πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάξξσζεο.  Σα θπζηνινγηθά φξηα ησλ 

ηηκψλ ησλ βηνζεκάησλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην βάξνο,  ην θχιν θαη ηε 

ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Σα ηέζζεξα πξσηαξρηθά βηνζήκαηα είλαη ε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο 

(BodyTemperature), ε πίεζε αίκαηνο (BloodPressure), νη παικνί (HeartRate) θαη ν 

ξπζκφο αλαπλνήο (RespiratoryRate), ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο BT, BP, HR, RR. 

Παξφια απηά, αλάινγα κε ηε θιηληθή πεξίπησζε κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θη άιιεο 

κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ πέκπην αιιά θαη έθην βηνζήκα θαη ε θαηαγξαθή ηνπο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ην δηεζλψο απνδεθηφ ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο LOINC (Logica 

lObservation Identifiers Names and Codes).  
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 Πξσηαξρηθά Βηνζήκαηα 

Σα ηέζζεξα θχξηα βηνζήκαηα είλαη: 

 Ζ ζεξκνθξαζία ζψκαηνο (BodyTemperature-BT) 

 Καξδηαθφο  παικφο ή ξπζκφο (HeartRate-HR) 

 Ρπζκφο αλαπλνήο (Respiratory Rate-RR) 

 Πίεζε αίκαηνο (Blood Pressure-BP) [8] 

2.3.1 Θερκοθραζία ώκαηος 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη θαζηεξσκέλε σο έλα απφ ηα 

βαζηθά δσηηθά ζεκεία. Μεηξάηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην ηαηξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζπρλά ζην ζπίηη ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ν βαζκφο ηεο "αζζέλεηαο" 

ελφο αηφκνπ. Σν ζψκα δηαρσξίδεηαη ζε έλα δεζηφ εζσηεξηθφ ππξήλα θαη ζε έλα 

ςπρξφηεξν εμσηεξηθφ θέιπθνο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.3. Δπεηδή ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θέιπθνπο επεξεάδεηαη έληνλα απφ ην πεξηβάιινλ, δελ ξπζκίδεηαη 

εληφο ζηελψλ νξίσλ φπσο ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ππξήλα, παξφιν ηηο 

αληαιιαγέο ζεξκφηεηαο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ έληνλα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θέιπθνπο, 

εηδηθά ηνπ εμσηεξηθνχ ζηξψκαηνο, ηνπ δέξκαηνο. Σν πάρνο ηνπ θειχθνπο εμαξηάηαη 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ ζψκαηνο. ε έλα 

δεζηφ πεξηβάιινλ, ην θέιπθνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 1cm, αιιά ζε έλα 

άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε θξχν πεξηβάιινλ, κπνξεί λα εθηείλεηαη αξθεηά εθαηνζηά 

θάησ απφ ην δέξκα [9]. 

 

Δηθφλα 2.3: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηψλ ζηνλ ππξήλα θαη ην θέιπθνο. Α) 

Καηά ηελ έθζεζε ζε θξχν Β) ε δεζηφ πεξηβάιινλ. Γεδνκέλνπ φηη νη 
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ζεξκνθξαζίεο επηθάλεηαο θαη ηνπ θέιπθνπο εμαξηψληαη απφ ηε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο , ην θέιπθνο είλαη παρχηεξν ζην θξχν θαη 

ιεπηφηεξν ζε ζεξκφ πεξηβάιινλ. 

 

ηνλ άλζξσπν ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ξπζκίδεηαη απφ ην ζεξκνξπζκηζηηθφ 

θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνζάιακν ηνπ εγθεθάινπ, ην νπνίν ξπζκίδεη ηεο 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο λα είλαη  ± 1 ° C ηεο ζεξκνθξαζίαο αλάπαπζεο ζηε 

δηάξθεηα ελφο εηθνζηηεηξαψξνπ [10]. Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο καο 

δίλεη κηα έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, ε νπνία είλαη 

ζπλήζσο θαιά ειεγρφκελε απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ (ζεξκνξχζκηζε) θαζψο 

επεξεάδεη ηνλ ξπζκφ ησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ [8].Ο νξγαληζκφο παξάγεη ζεξκφηεηα 

κέζσ κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ θαη αληαιιάζζεη ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ [9]. Ζ 

ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη κέζσ ηεο ηζνξξνπίαο πνπ επέξρεηαη απφ ηε παξαγφκελε 

απφ ην ζψκα ζεξκφηεηα θαη απφ απηή πνπ ράλεηαη απφ απηφ. Ζ θπζηνινγηθή ηεο ηηκή 

θπκαίλεηαη απφ 36,5℃ έσο 37,5℃ (97,7℉ - 99,5℉) [11], φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 

2.4 [9]. Χζηφζν, αξθεηέο κειέηεο ζπγθξίλνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ππξήλα (κεηξνχκελε κε 

θαζεηήξα πλεπκνληθήο αξηεξίαο) κε ηαπηφρξνλε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ηηο 

πεξηθεξεηαθνχο ηζηνχο ππνδειψλνπλ φηη κπνξεί λα ππάξμεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν. Οη 

κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ζηνκαηηθή, αθνπζηηθή θνηιφηεηα θαη απφ ηε καζράιε 

δηαθέξνπλ απφ απηή ηνπ ππξήλα. ε αληίζεζε απηή πνπ ιακβάλεηαη απφ ην νξζφ ππνδειψλεη 

ηελ πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία. Οη ηηκέο ηνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1 [12]. Ζ 

ζεξκνθξαζία κπνξεί λα θαηαγξαθεί πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί κηα βαζηθή γξακκή 

γηα ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ηνπ αηφκνπ θαη ηηο ζπλζήθεο κέηξεζεο. Ο θχξηνο 

ιφγνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο είλαη λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ 

ζεκάδηα ζπζηεκαηηθήο κφιπλζεο ή θιεγκνλήο παξνπζία ππξεηνχ (ζεξκνθξαζία > 

38,5℃ / 101,3℉ ή δηαηεξνχκελε ζεξκνθξαζία >38℃ / 100,4℉) ή ζεκαληηθά 

απμεκέλε πάλσ απφ ηελ θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αηφκνπ [8]. Γηα λα δηαηεξεζεί 

ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππξήλα κέζα ζε έλα ζηελφ εχξνο ηηκψλ, ην ζεξκνξπζκηζηηθφ 

ζχζηεκα ρξεηάδεηαη ζπλερή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ππξήλα. Οη λεπξψλεο, λεπξηθέο απνιήμεηο ζηα θνηιηαθά ζπιάρλα, θιέβεο, ν λσηηαίνο 

κπειφο θαη ν εγθέθαινο παξέρνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Παξάγνληεο φπσο ε έληνλε 

άζθεζε, ππξεηνχ, ε θάζε ηνπ εκκελνξξεζηαθνχ θχθινπ αθφκα θαη ε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαθνξέο έσο θαη 1
ν
C ηεο ζεξκνθξαζίαο εξεκίαο 

(Δηθφλα 2.5) [9]. 
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Πίλαθαο 2.1: Οη θπζηνινγηθέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ζηφκαηνο, απηηνχ, καζράιεο 

θαη νξζνχ [12] 

 

Γεληθά, ππάξρνπλ δπν κε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη είηε ζηελ 

απμεκέλε ζεξκνθξαζία (ππεξζεξκία) είηε ζηελ κείσζε απηήο (ππνζεξκία). 

 

Δηθφλα 2.4: Ζ κεηξνχκελε ζεξκνθξαζία απφ ην νξζφ ζε πγηείο 

αλζξψπνπο, ζε αλζξψπνπο κε ππξεηφ ή αζθνχκελνπο θαη ζε άηνκα κε 

κεησκέλε ζεξκνξχζκηζε [9] 
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Δηθφλα 2.5: Δπίδξαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο εκέξαο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο 

πγηψλ αηφκσλ [9] 

 

2.3.2 Καρδηαθός Παικός 

Ζ θαξδηά είλαη έλα θνίιν κπτθφ φξγαλν, ην κέγεζνο ηεο νπνίαο είλαη φζν κηα 

θιεηζηή γξνζηά θαη ρηππά πεξίπνπ 100.000 θνξέο ηελ εκέξα ή 2.5 δηζεθαηνκκχξηα 

θνξέο ζηε δηάξθεηα κηαο δσήο [13]. Ο θαξδηαθφο παικφο είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν 

ρηππά ε θαξδηά θαηά ηελ άληιεζε αίκαηνο κέζσ ησλ αξηεξηψλ θαηαγεγξακκέλνο σο 

ρηχπνη αλά ιεπηφ (bpm) [8] θαη είλαη αλάινγνο ηεο ειηθίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ [14]. Ζ θπζηνινγηθή ηηκή ηνπ πνηθίιεη αλάινγα 

ηελ ειηθία: έλα λενγέλλεην ή βξέθνο έρεη 130-150 bpm, έλα κηθξφ παηδί 100-120 

bpm, έλα έθεβνο 80-100 bpm ελψ έλαο ελήιηθαο 50-80 bpm. Μπνξεί επίζεο λα 

νλνκάδεηαη θαη «θαξδηαθφο ξπζκφο». Ο παικφο κπνξεί λα ιεθζεί κε έμη ηξφπνπο: 

i. Μέζσ ηνπ θαξπνχ (αθηηληθή αξηεξία) - (Δηθφλα 2.6) 

ii. Απφ ηνλ αγθψλα (βξαρηφληα αξηεξία) 

iii. Απφ ηνλ ιαηκφ (θαξσηηδηθή αξηεξία) – (Δηθφλα 2.7) 

iv. Πίζσ απφ ην γφλαην (ηγλπαθή αξηεξία) 

v. Απφ ην πφδη (νπίζζηα θλεκηαία αξηεξία) 

vi. Με αθξφαζε απεπζείαο ζηνλ θαξδηαθφ παικφ κε ζηεζνζθφπην [8] 
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Δηθφλα 2.6: Μέηξεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ κέζσ ηνπ θαξπνχ [14] 

 

Δηθφλα 2.7: Μέηξεζε νπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ απφ ηελ θαξσηίδα [14] 

 

Ο θαξδηαθφο θχθινο (Δηθφλα 2.8) απνηειείηαη απφ ηε ζπζηνιή ησλ θνηιηψλ 

θαηδηαζηνιή (ραιάξσζε), φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.9 [13].  
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   Δηθφλα 2.8: Καξδηαθφο θχθινο [15] 

 

 

 

     Δηθφλα 2.9: Καξδηαθή ζπζηνιή θαη δηαζηνιή [13] 
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Ο θιεβνθνκβηθφο θαη ν θνιπνθνηιηαθφο θφκβνο είλαη νη δπν εζσηεξηθνί 

βεκαηνδφηεο πνπ θαηά θχξην ιφγν είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ. Σν 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ΖΚΓ) θαηαγξάθεη ηε δξάζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο 

ηεο θαξδηάο (Δηθφλα 2.10) [13]. 

 

Δηθφλα 2.10: Αληηζηνίρηζε ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο κε ηε εθπφισζε θαη 

επαλαπφισζε ηεο θαξδηάο [13] 

 

2.3.3 Ρσζκός Αλαπλοής 

Γηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ειηθία, αιιά ην θαλνληθφ εχξνο αλαθνξάο γηα έλαλ 

ελήιηθα είλαη 16-20 αλαπλνέο αλά ιεπηφ (Πίλαθαο 2.2) [8] θαη ειέγρεηαη απφ ην 

αλαπλεπζηηθφ θέληξν πνπ ξπζκίδεη ηνλ ζησπεξφ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ ζε πεξίπνπ δπν 

δεπηεξφιεπηα γηα εηζπλνή θαη ηξία γηα εθπλνή, δίλνληαο ηνλ ρακειφηεξν κέζν ξπζκφ 

ζε 12 αλαπλνέο αλά ιεπηφ [16]. 
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Πίλαθαο 2.2: Γηαθνξέο αλαπλεπζηηθνχ ξπζκνχ αλαιφγσο ηελ ειηθία  

Ζ ηηκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ξπζκνχ σο δείθηε δπλεηηθήο αλαπλεπζηηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο έρεη δηεξεπλεζεί, αιιά ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη έρεη 

πεξηνξηζκέλε αμία. Ο αλαπλεπζηηθφο ξπζκφο είλαη έλαο ζαθήο δείθηεο ησλ φμηλσλ 

θαηαζηάζεσλ, θαζψο ε θχξηα ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο είλαη ε απνκάθξπλζε ηεο CO2 

πνπ αθήλεη ηελ φμηλε αλζξαθηθή βάζε ζηελ θπθινθνξία [8]. Ο αλαπλεπζηηθφο 

ξπζκφο ζηνπο αλζξψπνπο κεηξάηαη φηαλ έλα άηνκν είλαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ αλαπλνψλ γηα έλα ιεπηφ κεηξψληαο 

πφζεο θνξέο ην ζηήζνο αλεβαίλεη [16]. Κιηληθά, ε αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα είλαη κηα 

δσηηθή έλδεημε, ε δηαηαξαρή ηεο νπνίαο ππνδειψλεη κηα ζνβαξή έλδεημε αζζέλεηαο 

θαη πξνθαιεί ππνμαηκία ή ππεξθαξδία.  Τπάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ 

φηη έλαο κε θπζηνινγηθφο αλαπλεπζηηθφο ξπζκφο πξνβιέπεη ηελ χπαξμε κηαο ζνβαξήο 

αζζέλεηαο (Cardosoetal 2014, Mlgaardetal 2016), θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή 

(Hodgettsetal 2002, Maharajetal 2015), ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα (Ponikowskietal 

2001a, 2001b, 2001c), πλεπκνλία (Rambaud-Althaus et al 2015) θαη  πλεπκνληθή 

εκβνιή (Egermayeretal 1998, Galleetal 2001, Jiménezetal 2016) [17]. Τπάξρνπλ 

δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο, ε νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζε απηέο κε επαθή ή ρσξίο επαθή [18]. Έλαο αηζζεηήξαο ξπζκνχ 

αλαπλνήο νπηηθψλ ηλψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε αζζελψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζάξσζεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο. Σα πνζνζηά αλαπλνήο 

κπνξεί λα απμεζνχλ κε ππξεηφ, αζζέλεηα ή άιιεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο.Γηάθνξεο 

άιιεο κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πλεπκνλνειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη ηεο 

θαπλνγξαθίαο, νη νπνίεο ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. 

Δπηπιένλ, αλαπηχζζνληαη λέεο ηερληθέο γηα ηελ απηφκαηε παξαθνινχζεζε ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο κε ηε ρξήζε θνξεηψλ αηζζεηήξσλ, φπσο ε εθηίκεζε ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ξπζκνχ απφ ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, ην θσηνπιεζπζκφγξακκα 

θαη ηα επηηαρπλζηνκεηξηθά ζήκαηα [16]. 
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2.3.4 Πίεζε Αίκαηος 

Ζ θαξδηά απνηειείηαη απφ δχν αληιίεο ζε ζεηξά: κηα παξνρή αίκαηνο ζηνπο 

πλεχκνλεο γηα ηελ αληαιιαγή αεξίσλ (απνβάιιεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην 

νμπγφλν) πνπ απνηειείηαη απφ ην θφιπν θαη ηε δεμηά θνηιία θαη άιιε αληιία πξνσζεί 

ην αίκα ζε φινπο ηνπο άιινπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο απφ ηνλ θφιπν θαη ηελ αξηζηεξή 

θνηιία. Σν αίκα ηαμηδεχεη πξνο κηα θαηεχζπλζε κφλν, ιφγσ ηεο παξνπζίαο βαιβίδσλ 

κέζα ζηηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο, νη νπνίεο είλαη: ηξηγιψρηλα βαιβίδα, ε κηηξνεηδήο 

βαιβίδα, ε πλεπκνληθή βαιβίδα, θαη ε ανξηηθή βαιβίδα (Δηθφλα 2.11) [15] 

 

Δηθφλα 2.11: Αλαηνκία ηεο θαξδηάο θαη πνξεία ηνπ αίκαηνο δηακέζνπ ησλ 

θαξδηαθψλ θνηινηήησλ [15] 

 

Ζ αξηεξηαθή πίεζε είλαη ε δχλακε ηνπ αίκαηνο πνπ πηέδεη ηα ηνηρψκαηα ησλ 

αξηεξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπζηνιήο θαη ραιάξσζεο ηεο θαξδηάο. Κάζε θνξά πνπ ε 

θαξδηά ρηππάεη, αληιεί αίκα ζηηο αξηεξίεο, κε απνηέιεζκα ηελ πςειφηεξε αξηεξηαθή 

πίεζε θαζψο ζπζηέιιεηαη ε θαξδηά. ηαλ ε θαξδηά ραιαξψζεη, ε αξηεξηαθή πίεζε 

πέθηεη. Γχν αξηζκνί θαηαγξάθνληαη θαηά ηε κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Ο 

πςειφηεξνο αξηζκφο, ή  ζπζηνιηθή πίεζε, αλαθέξεηαη ζηελ πίεζε κέζα ζηελ αξηεξία 

φηαλ ε θαξδηά ζπζηέιιεηαη θαη αληιεί αίκα κέζσ ηνπ ζψκαηνο. Ο κηθξφηεξνο 

αξηζκφο ή  δηαζηνιηθή πίεζε αλαθέξεηαη ζηελ πίεζε κέζα ζηελ αξηεξία φηαλ ε 

θαξδηά βξίζθεηαη ζε εξεκία θαη γεκίδεη κε αίκα. Σφζν ε ζπζηνιηθή φζν θαη ε 

δηαζηνιηθή πίεζε θαηαγξάθνληαη σο "mmHg" (ρηιηνζηά πδξαξγχξνπ) [19]. ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε θνηλή κνξθή είλαη ηα ρηιηνζηά ηνπ 

πδξαξγχξνπ, ελψ ζε άιιεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηνχληαη κνλάδεο πίεζεο SI [8]. Απηή ε 
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θαηαγξαθή αληηπξνζσπεχεη πφζν πςειή είλαη ε ζηήιε πδξαξγχξνπ ζε κηα παιηά 

ρεηξνθίλεηε ζπζθεπή αξηεξηαθήο πίεζεο (πνπ νλνκάδεηαη καλφκεηξν πδξαξγχξνπ ή 

ζθπγκνκαλφκεηξν), ε νπνία απμάλεηαη απφ ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο [19]. Γελ ππάξρεη 

θπζηθή «θαλνληθή» ηηκή γηα ηελ αξηεξηαθή πίεζε, αιιά κηα ζεηξά ηηκψλ πνπ ε 

αχμεζή ηνπο ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο. Δπνκέλσο, ε απμεκέλε αξηεξηαθή 

πίεζε (ππέξηαζε) νξίδεηαη φηαλ ν ζπζηνιηθφο αξηζκφο είλαη ζηαζεξά πάλσ απφ 140-

160 mmHg ελψ ε ρακειή αξηεξηαθή πίεζε ιέγεηαη ππφηαζε [8]. Ζ πςειή αξηεξηαθή 

πίεζε ή ε ππέξηαζε απμάλεη άκεζα ηνλ θίλδπλν θαξδηαθήο πξνζβνιήο, θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο θαη εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ. Με ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε, νη 

αξηεξίεο κπνξεί λα έρνπλ απμεκέλε αληίζηαζε ελάληηα ζηε ξνή ηνπ αίκαηνο, 

πξνθαιψληαο ηελ θαξδηά λα αληιείηαη ζθιεξφηεξα γηα λα θπθινθνξήζεη ην αίκα 

[19]. Οη πηέζεηο ηνπ αίκαηνο ιακβάλνληαη επίζεο θαη ζε άιια ηκήκαηα ησλ άθξσλ. 

Απηέο νη πηέζεηο νλνκάδνληαη ηκεκαηηθέο πηέζεηο αίκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφθξαμεο ή αξηεξηαθήο απφθξαμεο ζε έλα άθξν. Γεληθά, ε 

αξηεξηαθή πίεζε θαηεγνξηνπνηείηαη σο θπζηνινγηθή, απμεκέλε ή ζηάδην 1 ή ζηάδην 2 

πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο. πγθεθξηκέλα: 

 Ζ θπζηνινγηθή αξηεξηαθή πίεζε ιηγφηεξν απφ 120  ε ζπζηνιηθή θαη ιηγφηεξν 

απφ 80 ε δηαζηνιηθή (120/80). 

 Ζ απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε  ζπζηνιηθή απφ 120 έσο 129 θαη γηα ηε 

δηαζηνιηθή ιηγφηεξν απφ 80. 

 Σν ζηάδην 1 ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο έρεη ηηκέο γηα ηε ζπζηνιηθή απφ 

130 έσο 139 ή ε δηαζηνιηθή κεηαμχ 80 θαη 89. Δλψ ην ζηάδην 2 είλαη φηαλ ε 

ζπζηνιηθή είλαη 140 ή κεγαιχηεξε ή ε δηαζηνιηθή είλαη 90 ή κεγαιχηεξε [8]. 

(Πίλαθαο 2.3) 

 

Πίλαθαο 2.3: Οη θπζηνινγηθέο ηηκέο ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο πίεζεο θαη ηα 

ζηάδηα Η θαη ΗΗ ηεο ππέξηαζεο [20] 

Ζ πίεζε ηνπ αίκαηνο αληαλαθιά ηνπο ελδνγελείο εζσηεξηθνχο ξπζκνχο, νη 

νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ δηαθχκαλζε κεηαμχ θαξδηαθψλ παικψλ, παξαιιαγέο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ θχθινπ, άκεζε κεηαβνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, εκεξήζηα δηαθχκαλζε 

θαη ζηάδηα ηεο δηαθχκαλζεο ηεο δσήο 9, φπσο εγθπκνζχλεο [21]. Μία κέηξεζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο πνπ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ θαλνληθή δελ είλαη απαξαίηεηα 

έλδεημε ελφο πξνβιήκαηνο θαη ζπληζηάηαη πεξηζζφηεξνπαξαθνινχζεζε [16]. Οη 
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κέζνδνη κέηξεζεο ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνλ Πίλαθα 2.4. 

Γηάθνξεο κέζνδνη απηνκαηνπνηεκέλεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα λα κεηψζνπλ ην θνξηίν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο πίλαθαο 2.4 πεξηιακβάλεη επίζεο ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε κεζφδνπ. Απηέο νη κέζνδνη βαζηθά εθαξκφδνληαη φηαλ νη 

ρξήζηεο βξίζθνληαη ζε εξεκία ζε έλα ήζπρν πεξηβάιινλ φπσο έλα λνζνθνκείν ή ζην 

ζπίηη. Δπηπιένλ, ν Πίλαθαο 2.4 αλαθέξεη ηελ αθξίβεηα θάζε κεζφδνπ. Ζ αθξίβεηα ηνπ 

θαζεηήξα, ηνπ Korotokoff θαη ησλ ηαιαλησηψλ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο αλνρήο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηνλνκεηξία θαη ε αληηζηάζκηζε αγγεηαθνχ φγθνπ είλαη ζε 

θαιφ επίπεδν. Ο Πίλαθαο 2.5 αλαθέξεη ηε δηαθνξά αθξίβεηαο θάζε κεζφδνπ [21]. 

 

Πίλαθαο 2.4: χγθξηζε κεζφδσλ κέηξεζεο πίεζεο αίκαηνο [21] 

 

Πίλαθαο 2.5: Γηαθνξέο αθξίβεηαο κεζφδσλ κέηξεζεο πίεζεο αίκαηνο [21] 

 

2.3.5 Πέκπηο βηοζήκα: Κορηηδόιε 

Ζ "πέκπηε δσηηθή έλδεημε" κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο δηαθνξεηηθέο 

παξακέηξνπο. Ο πφλνο ζεσξείηαη κηα ηππηθή πέκπηε δσηηθή έλδεημε ζε νξηζκέλνπο 

νξγαληζκνχο. Ο πφλνο κεηξάηαη ζε κηα θιίκαθα πφλνπ κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή 

αλαθνξά αζζελψλ θαη κπνξεί λα είλαη αλαμηφπηζην. Μεξηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε 
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θαηαγξαθή ηνπ πφλνπ ζπλήζσο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηε δηαρείξηζε. Άιιεο  δσηηθέο 

ελδείμεηο πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε είλαη: 

 Ο θχθινο ηεο εκκελφξξνηαο  

 Παικηθή Ομπκεηξία  

 Δπίπεδν γιπθφδεο ζην αίκα  

ηελ παξνχζα εξγαζία σο πέκπην βηνζήκα ζα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ θνξηηδφιε. 

Κορηηδόιε 

Σν ελδνθξηληθφ θαη ην λεπξηθφ ζχζηεκα απνηεινχλ ηα δχν θχξηα ξπζκηζηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ζπληνλίδνπλ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο θαη δηαηεξνχλ 

ζηαζεξφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ (νκνηνζηαζία). Ζ λεπξηθή ξχζκηζε είλαη ηαρεία, 

ελψ ε ελδνθξηληθή είλαη βξαδχηεξε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα απνζηέιιεη ην κήλπκα θαηεπζείαλ ζηα θχηηαξα ζηφρνπο, ελψ ην 

ελδνθξηληθφ ζχζηεκα ζηέιλεη ην κήλπκα κέζσ ηεο αηκαηηθήο θπθινθνξίαο ζε έλα 

επξχηεξν θάζκα πεξηθεξηθψλ ζηφρσλ-απνδεθηψλ. Ο φξνο „ελδνθξηλήο‟ ζεκαίλεη 

εζσηεξηθή έθθξηζε (εληφο ηνπ νξγαληζκνχ) βηνινγηθά δξαζηηθψλ νπζηψλ. Οη 

θιαζηθνί ελδνθξηλείο αδέλεο, φπσο ε ππφθπζε, ν ζπξενεηδήο, νη γνλάδεο θαη ηα 

επηλεθξίδηα, εθθξίλνπλ ηηο νξκφλεο ζηελ αηκαηηθή θπθινθνξία, κέζσ ηεο νπνίαο 

θαηαιήγνπλ ζηα θχηηαξα ζηφρνπο. Πέξαλ απφ ηνπο ελδνθξηλείο αδέλεο, ελδνθξηληθά 

θχηηαξα εληνπίδνληαη δηάζπαξηα θαη ζε δηάθνξα άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, φπσο 

ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, φπνπ εθθξίλνπλ δηάθνξεο νξκφλεο. Σα επηλεθξίδηα 

απνηεινχλ θχξηα φξγαλα ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο εθθξίλνπλ κία ζεηξά 

νξκνλψλ απαξαίηεησλ γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

Υσξίδνληαη ζε δχν θχξηα ηκήκαηα, ην θινηφ θαη ην κπειφ ησλ επηλεθξηδίσλ, 

εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά αληίζηνηρα (Δηθφλα 2.12). 
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Δηθφλα 2.12: Αλαηνκία ησλ επηλεθξηδίσλ [23] 

 

 

 Ο θινηφο ησλ επηλεθξηδίσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθθξηζε ζεκαληηθψλ 

ζηεξνεηδηθψλ νξκνλψλ φπσο ηα γιπθνθνξηηθνεηδή (θνξηηδφιε θαη θνξηηθνζηεξφλε), 

ηα αιαηνθνξηηθνεηδή (αιδνζηεξφλε θαη δενμπθνξηηθνζηεξφλε) θαη ηα επηλεθξηδηαθά 

αλδξνγφλα, κε κία δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη ζηεξνεηδνγέλεζε. Ζ έθθξηζε ησλ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη ησλ επηλεθξηδηαθψλ αλδξνγφλσλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

ππνζαιακηθνχ-ππνθπζηαθνχ-επηλεθξηδηαθνχ άμνλα (HPA) θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

αδξελνθνξηηθνηξφπνπ νξκφλεο (ACTH). Λφγσ απηήο ηεο δξάζεο, ε ρξφληα δηέγεξζε 

ησλ επηλεθξηδίσλ απφ ηελ ACTH νδεγεί ζε θινηνεπηλεθξηδηαθή ππεξπιαζία θαη 

ππεξηξνθία, ελψ ε έιιεηςε ηεο ACTH νδεγεί ζε θινηνεπηλεθξηδηαθή αηξνθία.Άιινη 

κεραληζκνί νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ έθθξηζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ είλαη ν 

ελδνγελήο θηξθάδηνο ξπζκφο ηεο ACTH, ε απάληεζε ηνπ HPA άμνλα ζε θαηαζηάζεηο 

stress θαη ην ζχζηεκα αξλεηηθήο παιίλδξνκεο ξχζκηζεο ηεο ACTH απφ ηα 

γιπθνθνξηηθνεηδή, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.13. 
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Δηθφλα 2.13: χζηεκα αξλεηηθήο παιίλδξνκεο ξχζκηζεο 

ACTH-γιπθνθνξηηθνεηδψλ [23] 

 Ζ ACTH εθθξίλεηαη θαηά ψζεηο αθνινπζψληαο έλαλ θηξθάδην ξπζκφ, θαηά 

ηνλ νπνίν ηα επίπεδά ηεο θζάλνπλ ζην κέγηζην βαζκφ θαηά ηελ αθχπληζε θαη 

κεηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πέθηνληαο ζην λαδίξ ην απφγεπκα. 

Αθνινπζψληαο ην ίδην πξφηππν, ε έθθξηζε ηεο θνξηηδφιεο είλαη ρακειή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο, κε ηα θχξηα εθθξηηηθά ηεο επεηζφδηα λα εκθαλίδνληαη κεηαμχ 

7εο θαη 8εο ψξαο χπλνπ. πσο ε ACTH, έηζη θαη ηα επίπεδα θνξηηδφιεο ππνρσξνχλ 

ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαζψο παξαηεξνχληαη εθθξηηηθέο ψζεηο 

κηθξφηεξεο έληαζεο θαη κηθξφηεξνπ αξηζκνχ (Δηθφλα  2.14). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο, ε άζθεζε θαη ε ζίηηζε απνηεινχλ επηπιένλ εξεζίζκαηα γηα ηελ έθθξηζε 

ACTH θαη θνξηηδφιεο. 

 

 

Δηθφλα 2.14: Κηξθάδηνο ξπζκφο έθθξηζεο θνξηηδφιεο [23]  

Δθηφο απφ ηνλ θηξθάδην ξπζκφ έθθξηζεο ηεο ACTH, ην ζσκαηηθφ stress 

απνηειεί άιιν έλαλ θχξην παξάγνληα ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο θνξηηδφιεο. Ζ 

επίδξαζε ηνπ stress ζηελ παξαγσγή θνξηηδφιεο είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπ ζε 
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θαηαζηάζεηο παξαηεηακέλνπ ζηξεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί αθφκε θαη θαηάξγεζε ηνπ 

θηξθάδηνπ ξπζκνχ έθθξηζεο ηεο θνξηηδφιεο. Ο κεηαβνιηζκφο ηεο θνξηηδφιεο 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζην ήπαξ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνπο λεθξνχο 

κεηαηξέπνληάο ηελ ζηε βηνινγηθά αδξαλή θνξηηδφλε, ε νπνία αθνχ ππνβιεζεί ζε 

έλαλ αξηζκφ κεηαβνιηθψλ κεηαηξνπψλ, απνβάιιεηαη ηειηθά απφ ηνπο λεθξνχο. 

Πνιιέο παζήζεηο επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκφ ηεο θνξηηδφιεο. Αχμεζε ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο απέθθξηζεο θνξηηδφιεο παξαηεξείηαη ζηνλ ππεξζπξενεηδηζκφ, 

ελψ ην αληίζηξνθν παξαηεξείηαη ζηνλ ππνζπξενεηδηζκφ. 

Ζ θνξηηδφιε ξπζκίδεη ηα επίπεδα γιπθφδεο αίκαηνο κέζσ ηεο δξάζεο ηεο ζην 

γιπθνγφλν θαη ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ. πγθεθξηκέλα, ζην ήπαξ ε θνξηηδφιε 

δηεγείξεη ηελ ελαπφζεζε γιπθνγφλνπ θαη απμάλεη ηε λενγιπθνγέλεζε. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζηνπο 181 πεξηθεξηθνχο ηζηνχο (κπτθφ θαη ιηπψδε) αλαζηέιιεη ηελ 

πξφζιεςε γιπθφδεο νδεγψληαο ζηελ εκθάληζε αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε θαη 

απμεκέλσλ επηπέδσλ ζαθράξνπ αίκαηνο. ζνλ αθνξά ην κεηαβνιηζκφ ησλ 

πξσηετλψλ, ε θνξηηδφιε αλαζηέιιεη ηελ πξφζιεςε ησλ ακηλνμέσλ θαη ηελ 

πξσηετλνζχλζεζε ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο. Δπίζεο, πξνάγεη ηνλ θαηαβνιηζκφ ησλ 

πξσηετλψλ ζηνπο κχεο, ζην δέξκα θαη ζηα νζηά, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ακηλνμέσλ ζην αίκα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαηφπηλ ζηε 

λενγιπθνγέλεζε [23]. 
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Κεθάιαην 3 

3.1 Δηζαγσγή ζηνπο βηναηζζεηήξεο 

Ζ θνξεηή ηερλνινγία πθίζηαηαη εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα, ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηνλ 15ν αηψλα. Οη ηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε κηθξά κεγέζε, ηελ απμεκέλε θίλεζε θαη 

ηε δηελέξγεηα πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ. Δπηπιένλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αμεζνπάξ πνπ 

ήδε θνξηνχληαη ζπρλά απφ ηα άηνκα (π.ρ. γπαιηά) είλαη πην ζπλεζηζκέλε απφ ηα 

«λέα» αμεζνπάξ. Ζ ελζσκάησζε ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ ζηα ελδχκαηα μεθίλεζε 

αθνχ ππήξραλ νη ζπζθεπέο „αμεζνπάξ‟ αηνκηθά, θαη πιένλ γίλεηαη εζηίαζε ηεο  

έξεπλαο πάλσ ζε απηά (2018). Κχξηεο εμειίμεηο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο είλαη νη 

παξαθάησ: 

 15νο αηώλαο: Οη πξψηνη βεκαηνκεηξεηέο πηζηψλνληαη ζηνλ Leonardo da Vinci 

(αλ θαη δελ ππάξρνπλ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο). Σν 1965 ππήξμαλ αξθεηέο 

εμειίμεηο θαη ηα βεκαηφκεηξα έγηλαλ δεκνθηιή. Ο Thomas Jefferson 

αλαγλσξίδεηαη σο εθεπξέηεο (Tudor-Locke, 2002). 

 16νο αηώλαο: Αξρίδνπλ λα παξάγνληαη ξνιφγηα ρεηξφο πνπ θνξηνχληαη απφ 

γπλαίθεο, ελψ νη άληξεο ζπλέρηζαλ λα θνξνχλ ξνιφγηα ηζέπεο. ηνλ 20ν 

αηψλα ηα ξνιφγηα ρεηξφο θαηαζθεπάδνληαλ δπλακηθά, θαη ζπκπεξηειάκβαλαλ  

θη άιια εμαξηήκαηα, κεραληθά, ςεθηαθά  θαη θάκεξεο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ σο ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο. Αξγφηεξα (~ 2010) 

απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα νη ρξήζηεο λα γξάθνπλ  θείκελα, λα θάλνπλ 

θιήζεηο, λα ζηείινπλ κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αθφκε θαη λα 

πεξηεγεζνχλ ζην Γηαδίθηπν (π.ρ. έμππλα ξνιφγηα) (Guler et ατ., 2016). 

 17νο αηώλαο: έμππλν θφζκεκα - δαθηπιίδη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο άβαθαο 

(Guler, 2016). 

 17νο αηώλαο: Αλαπηχζζνληαη ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, ην ειεθηξνληθφ 

αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο αλαπηχρζεθε ην 1890, θαη ην 1898 ην ςεθηαθφ 

αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έγηλαλ πνιιέο βειηηψζεηο 

(κεηψζεθε ην κέγεζνο ησλ αθνπζηηθψλ,  ην αθνπζηηθφ κπνξεί λα αθνχζεη 

επξχηεξε γθάκα ήρσλ θαη απνζηάζεσλ κε θαιχηεξε πνηφηεηα ήρνπ) (Guler, 

2016). 2016: αλαπηχρζεθαλ έμππλα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο κε βειηησκέλε 

αλίρλεπζε θσλήο, κείσζε ζνξχβνπ ππνβάζξνπ θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε 

ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ ζφξπβν, φπσο ηειενξάζεηο, θνπδνχληα θαη 

ζπλαγεξκνχο θαπλνχ (Kawamoto, 2016, Woollaston, 2017). 

 1960-1970: πζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα θνξεζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ 

ρξήζηε φηαλ παίδεη ηπρεξά παηρλίδηα πξνβιέπνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ 

παηρλίδηνπ (π.ρ. ξνπιέηα), κε ζπζθεπέο ρξνληζκνχ θαη θάκεξεο θξπκκέλεο ζε 

παπνχηζηα (Guler et al., 2016).1970: ξνιφγηα αξηζκνκεραλήο (ειίδα, 2015). 
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 1970: ξνιφγηα αξηζκνκεραλήο (ειίδα, 2015). 

 

 1977: Φεθηαθφο κεηξεηήο θαξδηαθψλ παικψλ πνπ κπνξεί λα θνξηέηαη ζηελ 

άθξε ηνπ δαθηχινπ (Bell, 2015a). Γχν ρξφληα αξγφηεξα (1979) θνξεηή 

αζχξκαηε ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο κεηξεηή θαξδηαθψλ παικψλ πνπ 

επηλνήζεθε απφ ηελ Polar Electro® (πνπ μεθίλεζε ην 2007) 1982) (Brittain 

Wynard and Co Ltd., 2016). 

 1979: Φνξεηή πζθεπή Αλαπαξαγσγήο Ήρνπ γλσζηή κε ηελ νλνκαζία Sony 

Walkman® (2015). 

 1980-1990: Ο Steve Mann ελζσκάησζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζηα ελδχκαηα 

(θνχηεξ νπηηθήο ίλαο 1985,ην 1995 αλαπηχζζεηαη κεραλή γηα ηελ χθαλζε 

νπηηθψλ ηλψλ ζε χθαζκα, θαη ην 1997 ζε θάζε εχθακπην πιηθφ) θαη 

ειεθηξνληθά γπαιηά ζην Ηλζηηηνχην Massachusetts ηεο Σερλνινγία 

(Ghahremani Honarvar θαη Latifi, 2017). 

 1996: Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Γεσξγίαο αλαπηχζζεη ζχζηεκα 

ελδχζεσο κε κεηξηθή πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα κέζσ ελζσκαησκέλνπ 

ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο αγψγηκσλ ηλψλ ην νπνίν αληρλεχεη ηξαπκαηηζκνχο 

ζηξαηησηψλ απφ ζθαίξεο θαη ζξαχζκαηα θαη αηζζεηήξεο παξαθνινχζεζεο 

ζψκαηνο, φπσο θαξδηαθνί παικνί. Έρνπλ επεθηαζεί απφ ηφηε νη ζηξαηησηηθέο 

εθαξκνγέο (Park and Jayaraman, 2003, Malmivaara, 2009, Guler , 2016). 

Έθηνηε πξσηνπφξεζε ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο κε θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε 

ζπζθεπέο ζε ελδχκαηα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην ζψκα θαη ην 

πεξηβάιινλ (Park and Jayaraman, 2017). 

 2000: Γηιέθν επηβίσζεο απφ ηελ Cyberia (Reima®) κε ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ζηνηρείσλ 

ζψκαηνο (θαξδηαθφο ξπζκφο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία),ζχζηεκα επηθνηλσλίαο 

(θεξαίεο, εληνπηζκφο ζέζεο, ππεξεζία ζχληνκσλ κελπκάησλ) θαη ζπζθεπέο 

εληνπηζκνχ ζέζεο (αηζζεηήξεο θίλεζεο, ζηάζεο, θηλήζεσλ, θξνχζεο) κε κηα 

δηεπαθή ρξήζηε νλφκαηνο yo-yo (Malmivaara, 2009). 

 2003: Σν Bioharness
TM

 (πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Zephyr Technology, Νέα 

Εειαλδία) απνηειείηαη απφ έλα ζσξαθηθφ ηκάληα κε βηναηζζεηήξεο γηα 

δηάθνξεο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηθήο απαηηεηηθήο 

εξγαζίαο (π.ρ. πξψηεο αληαπνθξίζεηο). Υξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο 

αλζξαθσξχρνπο πνπ είραλ παγηδεπηεί ζηε Υηιή (2010) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε δσηηθψλ ζεκείσλ (θαξδηαθή θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα, 

ζεξκνθξαζία δέξκαηνο, δξαζηεξηφηεηα, ζηάζε). Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαλ απνζηέιινληαλ κέζσ αζχξκαηεο ζχλδεζεο ζην πξνζσπηθφ 

εθηφο πνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλζξαθσξχρσλ 

(Παλεπηζηήκην Waikato, 2010). 
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 2008: ηνιή Celio® Club κε θεληεκέλν χθαζκα γηα έιεγρν ελφο Apple® iPod 

(Julia, 2008). 

 2009: Σν fitness band ή αιιηψο ξνιφη ρεηξφο - κεηξεηήο ρεηξφο μεθίλεζε σο 

ζχγρξνλν ηζνδχλακν ηνπ βεκαηφκεηξνπ. Μαδηθή απνδνρή απφ ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ είρε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα πεξίπνπ πξνο ην 2012 

(Marshall, 2016). Σα έμππλα βξαρηφιηα ή ξνιφγηα γπκλαζηηθήο παξάγνληαη 

απφ κηα ζεηξά εηαηξεηψλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ φπσο ην Fitbit®, 

Samsung®, Jawbone®, TomTom® θαη Huawei®, κε πνηθίιεο ρξήζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο (π.ρ. βήκαηα) θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ αζιεκάησλ (π.ρ. εθηέιεζε, θνιχκβεζε, πνδειαζία, αζιεηηθά 

ζπνξ). 

 2010: Σα έμππλα ξνιφγηα Apple®, έγηλαλ ν κεγαιχηεξνο πφινο έιμεο γηα ηελ 

έμππλε θνξεηή ηερλνινγία εθηφο απφ ην 2017 πνπ έραζε απφ ην Fitbit® 

(Kharpal, 2017). Γηάθνξεο εμειίμεηο ζηνπο αηζζεηήξεο (θαξδηαθφο ξπζκφο, 

βήκαηα, παγθφζκηα ζχζηεκα εληνπηζκνχ, γπξνζθφπην) θαη άιιεο δπλαηφηεηεο 

(κελχκαηα, ηειεθσλήκαηα, ξνιφη). 

 2013: Σν Google
TM

 Project Glass είλαη ηα έμππλα γπαιηά. Έρνπλ ιεηηνπξγίεο 

παξφκνηεο κε έμππλα ηειέθσλα πξνβάιινληαο κηα νζφλε ζην γπαιί ηνπ 

ρξήζηε πνπ ηα θνξά (Vandrico Solutions Inc., 2016). 

 2015: Σν patch
TM

 MD κεηξά ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ, ηνλ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ, 

ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αλίρλεπζε 

πηψζεο θαη ηνλ Freestyle Libre Flash κεηξεηή γιπθφδεο  πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ην AbbotTM (Kawamoto, 2016). Γηάθνξεο άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο γηα 

ηαηξηθέο εθαξκνγέο ιφγσ κεγάιεο αλάπηπμεο πξηλ απφ ην 2018. 

 2016: αζιεηηθά έμππλα πξντφληα απφ ηελ Garmin® (Vivoa θαηαγξαθέαο 

θνιχκβεζεο , Approach X40 βξαρηφιη ηνπ γθνιθ, Edge 520 βξαρηφιη 

πνδειαηηζηή) Πνιιέο αθφκε εηαηξείεο αθνινχζεζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε κφδα 

φπσο  MoovTM θαη Jawbone®. 

Ζ θνξεηή ηερλνινγία νξίδεηαη σο ε ηερλνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε αληηθείκελα 

(ζπρλά κε ειεθηξνληθέο δπλαηφηεηεο) πνπ θνξηνχληαη κε απνδεθηή ιεηηνπξγία θαη 

αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο θαη πνπ απνηειείηαη απφ κηα απιή δηεπαθή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. 

Δίλαη ρξήζηκε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε αηφκσλ ζε 

επαγγέικαηα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έθζεζε ζε επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ή 

έληνλε δξαζηεξηφηεηα [π.ρ. αζηξνλαχηεο, αληαπνθξηηέο: ππξνζβέζηεο, παξαταηξηθνί, 

αζηπλνκηθνί, ζηξαηησηηθνί (Bell, 2015b)], παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ ή ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ θνξέα λα μεθχγεη απφ 

κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε ή λα κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε πξηλ λα θηάζεη ζηα φξηα ηεο 

αλνρήο ηνπ. Απηά κπνξεί λα θνξεζνχλ σο αμεζνπάξ, ελζσκαησκέλα ζε ξνχρα 

(κηθξνζθνπηθνί αηζζεηήξεο, ειεγθηέο θαη ειεθηξηθά αγψγηκα πθάζκαηα ίλεο) ή σο 
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εκθπηεχζηκα (πην κφληκν θαη επεκβαηηθφ) (Malmivaara, 2009). Οη εκθπηεχζηκεο 

ζπζθεπέο (ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο) εμαηξέζεθαλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία [24]. 

Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ αηζζεηήξσλ ζψκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ελφο 

αξηζκνχ θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνταηξηθήο. Απηνί νη αηζζεηήξεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα έρνπλ εμειηρζεί ζε ζεκείν πνπ λα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ έηνηκνη γηα 

θιηληθή εθαξκνγή. Σάζεηο δείρλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ζηε ρξήζε απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ππνδειψλνπλ φηη νη αηζζεηήξεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα θνξεζνχλ 

ζχληνκα ζα γίλεη κέξνο ησλ ζπλήζσλ θιηληθψλ αμηνινγήζεσλ. Απηνί 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε δηαθνξεηηθψλ 

αλζξψπηλσλ δσηηθψλ ζεκείσλ, φπσο πξναλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην,  

δειαδή ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ΖΚΓ, ξπζκνχ αλαπλνήο, θίλεζεο θιπ. Χζηφζν, απηφ 

έρεη σο ζπλέπεηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο θαη απαηηεί 

εηδηθέο γλψζεηο γηα ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ. Δπηπιένλ πξφβιεκα είλαη ην κέγεζνο 

ησλ δηαθφξσλ αηζζεηήξσλ, ην γεγνλφο φηη είλαη εχζξαπζηνη θαη δηάθνξνη άιινη ιφγνη 

πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλεη ελνριεηηθνχο (ηνπνζέηεζε, θαιψδηα). Γεκηνπξγείηαη κηα 

εξψηεζε αλ νξηζκέλνη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε κφλν έλα 

θαζνιηθφ θαη εληειψο δηαθξηηηθφ αηζζεηήξα. Ζ απάληεζε εμαξηάηαη απφ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ελφο ηχπνπ αηζζεηήξα πνπ ζα κπνξνχζε λα αληρλεχζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηαο θαξδηάο, ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θίλεζεο ηαπηφρξνλα. Απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ σο κεραληθέο αιιαγέο ζην ζψκα ηνπ 

αηφκνπ, θπξίσο ζην ζηήζνο. Ζ πην ινγηθή ηνπνζέηεζε ελφο αηζζεηήξα γηα λα 

ιακβάλεη ηηο κεραληθέο απηέο αιιαγέο είλαη λα ηνπνζεηεζεί ζηα ξνχρα ηνπ αηφκνπ 

[25]. 

 

Δπνκέλσο ππάξρνπλ πνιιά βαζηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, 

φπσο: 

 

 ρεδηαζκφο αμηφπηζησλ αηζζεηήξσλ 

 Δμαζθάιηζε ηεο αμηφπηζηεο δηαβίβαζεο ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ 

 Παξνρή ηδησηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηα άηνκα 

 

Οπφηε γηα λα επηηεπρζεί απηφ, νη αηζζεηήξεο απηνί πξέπεη λα είλαη κηθξνί, 

ρακεινχ βάξνπο, ρακειήο ηζρχνο θαη θπζηθά αζχξκαηνη [26]. 

 

Σν αλζξψπηλν ζψκα έρεη πνιιαπιέο θπζηνινγηθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ: απφ ηα ειεθηξηθά ζήκαηα κέρξη ηα βηνρεκηθά, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

αλζξψπηλα βηνζηνηρεία θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο αληίδξαζεο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. ήκεξα, ηα 

ηερλνινγηθά θαη θνξεηά ζελάξηα επηηξέπνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ Φνξεηψλ 

πζθεπψλ Τγείαο (Wearable Health Devices – WHD) ζχκθσλα κε ηξεηο πηπρέο 

(Δηθφλα 3.1):  

 

 ελάξην ρξήζεο (νηθηαθφ / απνκαθξπζκέλν ή θιηληθφ πεξηβάιινλ)  

 Σνλ ηχπν παξαθνινχζεζεο (εθηφο ζχλδεζεο ή ζε απεπζείαο ζχλδεζε) 

θαη  

 Σνλ ηχπν ηνπ ρξήζηε (πγηή ή αζζελή)  
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Δηθφλα 3.1: ρεκαηηθή επηζθφπεζε ησλ ηεζζάξσλ θχξησλ δηεξγαζηψλ 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ (δξαζηεξηφηεηα, πξφβιεςε, αλίρλεπζε αλσκαιηψλ θαη 

ππνζηήξημε δηάγλσζεο / απφθαζεο) ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο θνξεηέο ζπζθεπέο 

πγείαο. 

 

ζνλ αθνξά απηή ηελ ηαμηλφκεζε, είλαη δπλαηφλ λα ρσξηζηνχλ νη WHD ζε 

δχν βαζηθέο πεξηνρέο: 

 

1. Σελ πεξηνρή παξαθνινχζεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη  

2. Σνλ ηαηξηθφ ηνκέα πνπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θχξηεο ππνθαηεγνξίεο 

(Δηθφλα 3.1): 

 

(1) Πεξηνρή δξαζηεξηόηεηαο - φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο / επεμίαο θαη κε ηαηξηθέο εθαξκνγέο, νη δηαδηθαζίεο απηνειέγρνπ θαη 

απνθαηάζηαζεο. 

(2.1) Πξόβιεςε - ζπλίζηαηαη ζηνλ εληνπηζκφ ζπκβάλησλ πνπ δελ έρνπλ 

ζπκβεί αθφκε, παξέρνληαο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφιεςε πεξαηηέξσ 

ρξφλησλ πξνβιεκάησλ θαη, κεξηθέο θνξέο, κπνξεί λα ζηεξίμεη κηα απφθαζε 

δηάγλσζεο. 

(2.2) Αλίρλεπζε αλσκαιηώλ - ππεχζπλε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε αζπλήζηζησλ 

πξνηχπσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά, κε βάζε 

κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο γηα ηε δηάθξηζε ησλ θαλνληθψλ δεδνκέλσλ απφ ηα δεδνκέλα 

εθηφο δεδνκέλσλ. Ο ζπλαγεξκφο είλαη έλα ππνζχλνιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε 

αλίρλεπζε αλσκαιηψλ, πξνθαιψληαο ζπλαγεξκφ κφιηο αληρλεπηεί αλσκαιία. 

(2.3) Τπνζηήξημε δηάγλσζεο - είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαζήθνληα ηεο 

θιηληθήο παξαθνινχζεζεο, κε απνηέιεζκα κηα θιηληθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ 

αλαθηεκέλε γλψζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ, ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ θαη ησλ δεδνκέλσλ 

αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ. 

 

Απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ WHD καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηνπο θχξηνπο ηνκείο εθαξκνγήο, δείρλνληαο ηηο ρξήζεηο ηνπο. Δίλαη γλσζηφ 

φηη νη δπλαηφηεηεο ρξήζεο θαη παξαθνινχζεζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζήκαηα WHD πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ θαη γηα λα θαηαλνήζνπκε 
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θαιχηεξα ηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζε WHD, πξαγκαηνπνηήζακε κηα 

έξεπλα ζηελ θεληξηθή ζπιινγή ηνπ Web of Science
TM

 κε ηα θξηηήξηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 [27]. 

 

 

 
Πίλαθαο 3.1: Θέκαηα θαη πεξηνξηζκνί ησλ Φνξεηψλ πζθεπψλ Τγείαο 

 

Παξαθάησ γίλεηαη αλάιπζε ησλ βηναηζζεηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνχλ γηα ηελ εμαγσγή θάζε ελφο βηνζήκαηνο.   

 

3.2 Αλάιπζε Βηναηζζεηήξσλ 
 

3.2.1 Βηοαηζζεηήρας Μέηρεζες Θερκοθραζίας ώκαηος 
 

Αμηνπνηψληαο ηε πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο, νη θνξεηέο 

ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο πξφθεηηαη λα θέξνπλ ηελ 

επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηέηνησλ δσηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη θπξίσο ηνπ 

ηξφπνπ απνζήθεπζεο απηψλ θαη επεμεξγαζίαο ηνπο. Έλα ζεξκφκεηξν (Δηθφλα 3.2) 

είλαη ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζην δέξκα ηνπ αηφκνπ θαη κέζσ ηεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα ζπζθεπή ζπιινγήο θαη αλάγλσζεο επηηπγράλεηαη ηειηθψο ε 

κέηξεζε, ε ςεθηνπνίεζε θαη ε απνζηνιή απηψλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Δηθφλα 

3.3). 

 

 
Δηθφλα 3.2: Δπηδεξκηθφ ζεξκφκεηξν [28] 
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Δηθφλα 3.3: Δπηδεξκηθφ ζεξκφκεηξν ηνπνζεηεκέλν ζην ζηήζνο ηνπ αηφκνπ θαη 

απνζηνιή δεδνκέλσλ ζηε ζπζθεπή ζπιινγήο θαη αλάγλσζεο [28] 

 

Σν επηδεξκηθφ απηφ ζεξκφκεηξν είλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγή πάλσ ζην 

δέξκα ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηνπνίεζε κέζσ ξαδηνζπρλφηεησλ (RFID- Radio 

Frequency Identification). Σα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη ε θεξαία αλαπηχρζεθαλ 

ζε έλα ιεπηφ βην-ζπκβαηφ ππφζηξσκα. Σν ζθάικα ηνπ ζεξκνκέηξνπ απνδείρζεθε 

κηθξφηεξν απφ 0,2°C θαη ν ρξφλνο κέηξεζεο κηθξφηεξνο απφ 5 δεπηεξφιεπηα. Δπίζεο, 

είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 

i) Βηνζπκβαηφηεηαο, δειαδή ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο κέξνπο ηνπ 

αηζζεηήξα γηα πνιιαπιέο εθαξκνγέο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη 

ξχπαλζεο 

 ii) ηαζεξφηεηαο ηεο κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν απφθηεζεο δεδνκέλσλ 

(π.ρ. ν ηξφπνο αλάγλσζεο RFID ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ζψκα γηα ηελ αλάθηεζε 

δεδνκέλσλ) 

iii) Σεο αθξίβεηαο ηεο κέηξεζεο  

iv) Σεο επαηζζεζίαο ηνπ ζηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζρέζε κε ην 

ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπνζέηεζήο ηνπ (Πίλαθαο 3.2). 

 

 
Πίλαθαο 3.2: Μέγηζηε απφζηαζε αλάγλσζεο ηεο κέηξεζεο ηνπ επηδεξκηθνχ 

ζεξκνκέηξνπ ηνπνζεηεκέλν ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο απφ ηελ ζπζθεπή 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ [28] 

 

Σν επηδεξκηθφ ζεξκφκεηξν απνηειείηαη απφ: 

 

 Έλα εχθακπην ειαζηηθφ επηθνιιεκέλν θχιινπ ραιθνχ ζην ΡΔΣ 

 Γχν απηνθφιιεηνπο επηδέζκνπο (Fixomullr, πάρνο 220 κm) έηζη ψζηε 

λα πξνζαξκνζηεί άλεηα ην ζεξκφκεηξν πάλσ ζηελ επηδεξκίδα.  

 Μία ελδηάκεζε ηαηξηθή γάδα ηνπνζεηήζεθε κεηαμχ ηνπ αλακεηαδφηε 

IC (Whitetex Merilin®, πάρνο 200 κm) θαη ηνπ άλσ επηδέζκνπ έηζη 
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ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ ραιθνχ ζηελ απηνθφιιεηε 

κεκβξάλε.  

 Μηα ηξχπα θάησ απφ ηνλ αλακεηαδφηε ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 

άκεζε επαθή ησλ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ δέξκαηνο, έηζη 

ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ηνπηθή δεηγκαηνιεςία ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Ο αλακεηαδφηεο είλαη κνλσκέλνο κε έλα κηθξφ βηνζπκβαηφ θαη 

εμαηξεηηθά ιεπηφ θνκκάηη κεκβξάλεο (Rollflex απφ Master-AIDr, 

πάρνο 22 κm) γηα ιφγνπο πγηεηλήο. Απηφ ην ζηξψκα έρεη απνδεηρζεί φηη 

δελ θαζπζηεξεί ηε ζεξκηθή απφθξηζε ρξφλνπ ηνπ αηζζεηήξα. Ζ 

πνιπεπίπεδε δνκή ηνπ επηδεξκηθνχ ζεξκφκεηξνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθφλα 3.4 [28]. 

 

 
Δηθφλα 3.4: Ζ πνιπεπίπεδε δνκή ηνπ επηδεξκηθνχ ζεξκνκέηξνπ [28] 

 

 

3.2.2 Βηοαηζζεηήρας Μέηρεζες Καρδηαθού Παικού 

 
Παξαθνινχζεζε ηεο θαξδηαθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ΖΚΓ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ειεθηξνδίσλ ζην δέξκα γηα κέηξεζε ηελ 

ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαξδηάο. Παξαδνζηαθά, νη νζφλεο Holter 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή θαηά ηε ηελ πεξίνδν αλάξξσζεο 

κεηά απφ θαξδηαθέο επεκβάζεηο. Αλ θαη νη νζφλεο Holter είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε, ε θεληξηθή κνλάδα απηψλ ησλ νζνλψλ είλαη νγθψδεο θαη 

θάζε ειεθηξφδην είλαη ζπλδεδεκέλν απηή κε θαιψδηα. Δπνκέλσο, ε ρξήζε ηεο νζφλεο 

Holter δελ είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε 

ηελ πξφνδν ζηελ αζχξκαηε ηερλνινγία, νη νζφλεο Holter έρνπλ κηθξνγξαθεζεί θαη 

έρνπλ εμειηρζεί ζε ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ρσξίο θαιψδην. Παξφιν πνπ νη 

πεξηπαηεηηθέο ζπζθεπέο ρσξίο θαιψδηα θαίλνληαη πνιιά ππνζρφκελεο γηα ζπλερή 

παξαθνινχζεζε, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηέηνησλ 

ζπζθεπψλ. Ζ αλάπηπμε ελφο ηδαληθνχ ειεθηξνδίνπ γηα πεξηπαηεηηθέο ζπζθεπέο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα επηηεπρζεί ζπλερήο παξαθνινχζεζε. πλεζηζκέλα 

ρξεζηκνπνηνχκελα ειεθηξφδηα γηα θιηληθέο εθαξκνγέο είλαη πγξά ειεθηξφδηα Ag / 

AgCl ηχπνπ ηδει [27] (Δηθφλα 3.5). 
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Δηθφλα 3.5: Τγξφ ειεθηξφδην Ag / AgCl ηχπνπ ηδει [29] 

 

 

Παξφιν πνπ απηά ηα ειεθηξφδηα ήηαλ αμηφπηζηα, ζπκπαγή θαη ρακεινχ 

θφζηνπο, ε ζπλερήο ρξήζε απηψλ πξνθαινχζαλ εξεζηζκνχο ηνπ δέξκαηνο, επεηδή 

απηά ηα ειεθηξφδηα ρξεζηκνπνηνχλ αγψγηκεο θφιιεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

ειεθηξηθή επαθή κε ην δέξκα. Δπίζεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο απφ απηά ηα 

ειεθηξφδηα κεηψλεη ζεκαληηθά ην ζηέγλσκα ηνπ ηδει, ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο 

θαηάιιειεο επαθήο κε ην δέξκα. Χο ελαιιαθηηθή, αλαπηχρζεθαλ ηα μεξά 

ειεθηξφδηα. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα μεξά ειεθηξφδηα δελ είλαη βηνζπκβαηά, αθνχ 

θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο κε ζθιεξά ππνζηξψκαηα. Δπίζεο, φηαλ ηνπνζεηνχληαη 

ζην δέξκα, ηα μεξά ειεθηξφδηα έρνπλ πςειφηεξε αληίζηαζε απφ εθείλε ησλ ηχπνπ 

ηδει. Πην εχθακπηα μεξά ειεθηξφδηα έρνπλ αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο αγψγηκα 

ειαζηηθά αληί ζθιεξψλ ππνζηξσκάησλ. Σα ειεθηξφδηα απηά, πνπ είλαη κε βάζε ην  

θανπηζνχθ, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αλζξψπηλν ηδξψηα γηα λα δηαηεξνχλ ηελ επαθή κε ην 

δέξκα, αληί γηα αγψγηκν ηδει. Απηά ηα ειεθηξφδηα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 

ξνχρα, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ ηνλ ειάρηζην εξεζηζκφ ζην δέξκα. Χζηφζν, 

εμαθνινπζνχλ λα απαηηνχλ ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ε καθξνρξφληα ρξήζε μεξψλ 

ειεθηξνδίσλ κε βάζε ην θανπηζνχθ ζπλερίδεη λα πξνθαιεί εξεζηζκφ ζην δέξκα. Ζ 

θίλεζε είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ: πξνθαιεί κηα αιιαγή ζηελ εμσηεξηθή πίεζε θαη ηειηθά επεξεάδεη ηελ 

επαθή κεηαμχ ηνπ ειεθηξνδίνπ θαη ηνπ δέξκαηνο. Δλαιιαθηηθά, ηα κνλσκέλα 

ειεθηξφδηα είλαη ηθαλά λα αληρλεχνπλ ζήκαηα ΖΚΓ κέζσ ελδπκάησλ κέζσ 

ρσξεηηθφηεηαο αλίρλεπζεο, ρσξίο ειεθηξηθή επαθή κε ην δέξκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 3.6. 

 

 
Δηθφλα 3.6: Ζιεθηξφδην ρσξίο ειεθηξηθή επαθή κε ην δέξκα [30] 
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Έλαο αηζζεηήξαο θαξδηαθνχ ξπζκνχ ηχπνπ θιηπ δαθηχινπ, πνπ θαίλεηαη ζην 

Δηθφλα 3.7, είλαη έλαο νπηηθφο βηναηζζεηήξαο πςειήο απφδνζεο πνπ κεηξά ηελ 

αιιαγή ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην ζψκα. Οη βηναηζζεηήξεο απηνί πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο 

είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηελ ηαηξηθή [31]. 

 

 

 
Δηθφλα 3.7: Aηζζεηήξαο θαξδηαθνχ ξπζκνχ ηχπνπ θιηπ δαθηχινπ [31] 

 

3.2.3 Βηοαηζζεηήρας Μέηρεζες Ρσζκού Αλαπλοής 

 
Σν RespiraSense ™ είλαη κηα εγθεθξηκέλε ζπζθεπή (Δηθφλα 3.8) θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζεσξείηαη αζθαιήο γηα ρξήζε θαη δελ αλακέλνληαη αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ηαπηφρξνλεο ηαηξηθέο ζεξαπείεο.  

 

 
Δηθφλα 3.8: a) Αηζζεηήξαο RespiraSense ™ b) Σνπνζέηεζε ζην ζψκα [32] 

 

 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο (IFU) ην RespiraSense ™ δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ απηλίδσζε, ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, ηελ αθηηλνγξαθία ή 

άιιε ηαηξηθή δηαδηθαζία απεηθφληζεο. Σν RespiraSense ™ είλαη έλαο κε επεκβαηηθφο, 
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αζχξκαηνο, θνξεηφο, αλζεθηηθφο ζηελ θίλεζε γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα 

RespiraSense ™, έλαλ αηζζεηήξα κηαο ρξήζεο (Δηθφλα 3.8a) θαη κηα εθαξκνγή 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα νπνία  είλαη ζπλαξκνινγεκέλα καδί θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ 

αζζελή γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο. O αηζζεηήξαο απηφο 

ρξεζηκνπνηεί πηεδνειεθηξηθά θηικ πνπ ζπλαξκνινγνχληαη ζε κηα ζπζηνηρία. Απηή ε 

πηεδνειεθηξηθή δηάηαμε είλαη ζε ζέζε λα κεηξήζεη κηθξέο παξακνξθψζεηο ζηηο 

γσλίεο ηνπ ζψξαθα θαη ησλ θνηιηαθέο επηθαλεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ 

αλαπλνή θαη κεηαηξέπνπλ απηέο ηηο αιιαγέο ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Ο ξπζκφο απηψλ 

ησλ αιιαγψλ αληηζηνηρεί ζηνλ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ.  

Σα δεδνκέλα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ξπζκνχ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ αηζζεηήξα 

RespiraSense ™ κεηαδίδνληαη κέζσ Bluetooth ζε κηα εθαξκνγή εθαξκνγή θαη ζηε 

ζπλέρεηα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κέζσ Wi-Fi ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο [32]. 

 

3.2.4 Βηοαηζζεηήρας Μέηρεζες Πίεζες Αίκαηος 

 
Σν παξαθάησ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί κε επεκβαηηθή κέζνδν γηα 

ηε κέηξεζε ηεο πίεζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ παικηθή κέζνδν απφ κηα πεξηρεηξίδα 

ηπιηγκέλε γχξσ απφ έλα άθξν θαη είλαη ηθαλφ λα ιακβάλεη κεηξήζεηο θαη λα 

αμηνινγεί ηφζν ηελ ζπζηνιηθή φζν θαη ηε δηαζηνιηθή πίεζε. Αλαθνξηθά κε άιιεο 

παξφκνηεο ζπζθεπέο πγείαο κεηαδίδεη ηηο κεηξήζεηο απηέο ζε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πνπ πξσηνηχπεζε θαη δνθηκάζηεθε ζην 

εξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ (Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Πιεξνθνξηθήο) ηνπ Πνιπηερληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπάξη, ζηελ Ηηαιία, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξσηνηππία, ηελ απιφηεηα ρξήζεο θαη ην πνιχ πςειφ 

επίπεδν απηνκαηηζκνχ (γηα απηφ νλνκάδεηαη "έμππλν" ζχζηεκα). 

Σν ζχζηεκα κέηξεζεο μεπεξλά πξνεγνχκελνπο πεξηνξηζκνχο θαη έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ρσξίο ηελ απαίηεζε ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηαηξηθφ 

θέληξν, αθήλνληαο ηνπο αζζελείο ειεχζεξνπο λα κεηαθηλνχληαη. Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο 

ζπζθεπήο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.9. 
 

Απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα θχξηα ηκήκαηα: 

 

 Σν κπινθ 1.1 είλαη κεηαηξνπέαο πίεζεο. 

 ην κπινθ 1.2 είλαη ην θχθισκα ξχζκηζεο ζήκαηνο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη έλα θίιηξν δηέιεπζεο δψλεο θαη έλαλ κεηαηξνπέα 

ζήκαηνο (ADC) απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ γηα ηελ απφθηεζε 

θηιηξαξηζκέλνπ ζήκαηνο ζηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα. 

 ην κπινθ 1.3 είλαη ην έμππλν θαη πξνγξακκαηηδφκελν ηκήκα, 

βαζηζκέλν ζε έλαλ κηθξνειεγθηή γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο 

 Σν κπινθ 1.4 είλαη ε κνλάδα κλήκεο. 

 ην κπινθ 1.5 είλαη ε αζχξκαηε κνλάδα πνκπνχ θαη δέθηε. 

 ην κπινθ 1.6 είλαη ην θχθισκα παξνρήο ηζρχνο. 
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Δηθφλα 3.9: Μπινθ Γηάγξακκα ηεο ζπζθεπήο [33]  

 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξεηο κνλάδεο θαη έλα ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί ζσζηά. Οη κνλάδεο είλαη: 

 

 Σνπο αηζζεηήξεο πίεζεο γηα ηε κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

 Mηα θνξεηή ζπζθεπή (PU), ε νπνία κπνξεί λα θνξεζεί θαη αζχξκαηα (GPRS / 

Bluetooth). Απηή ε ζπζθεπή επηηξέπεη, κε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν, ηε 

κεηάδνζε, ζπλερή ή δεηγκαηνιεπηηθά ή θαηφπηλ αηηήκαηνο, ησλ κεηξήζεσλ 

θαη επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αηφκνπ κέζσ δνξπθφξνπ GPS κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο απηφκαηνπ ζπλαγεξκνχ. Δπηπιένλ ε ζπζθεπή δηαζέηεη 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία θαη ζχξα USB γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

 Μνλάδα (RU): GPRS / Bluetooth  

 Λνγηζκηθφ: Υαξηνγξάθεζε GPS, δηεχζπλζε θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ λνζνθνκείνπ, ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ 

ελφο αηφκσλ θ.α. 

 

ηελ Δηθφλα 3.10 θαίλεηαη κηα θνξεηή ζπζθεπή. Οη πνιχ κηθξέο δηαζηάζεηο είλαη 

αμηνζεκείσηεο, αθφκα θη αλ είλαη κφλν ην πξσηφηππν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ Μπάξη θαη ε κείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ εμαθνινπζεί λα είλαη δπλαηή. 
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Δηθφλα 3.10: Απεηθφληζε ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο [33] 

 

Σν ζχζηεκα, ηδηαίηεξα ην PU, ζπιιέγεη ζπλερψο δεδνκέλα. Απηά 

απνζεθεχνληαη ζε ελζσκαησκέλε κλήκε θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ έλα ινγηζκηθφ απηφκαηεο δηάγλσζεο. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα ζηαινχλ ζηνλ ηνπηθφ παξαιήπηε, απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή  ή ζε έλα 

δηαθνκηζηή Γηαδηθηχνπ πνπ επηηξέπεη ηνλ θαζέλα λα ηα θαηεβάζεη κφιηο 

πξνζδηνξηζηεί κε ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη θσδηθφ πξφζβαζεο. 

 

Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ σο εμήο: 

 

1.   ε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζπλερψο 

2. ε πξνγξακκαηηδφκελα δηαζηήκαηα (γηα παξάδεηγκα, γηα 30 

δεπηεξφιεπηα αλά ψξα) 

3.   Απηφκαηα, φηαλ εληνπίδεηαη θίλδπλνο απφ ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

4.   Δθφζνλ δεηεζεί, απφ ην θέληξν παξαθνινχζεζεο 

5. Δθηφο ζχλδεζεο (φρη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν), κεηαθνξηψληαο ηα 

δεδνκέλα πνπ είραλ θαηαγξαθεί πξνεγνπκέλσο (γηα παξάδεηγκα, ζε 24 ψξεο, 

γηα παξάδεηγκα) ζε έλαλ ππνινγηζηή. 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη αζζελείο  δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ηίπνηα παξά 

απιά λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε ζπζθεπή. ηαλ αληρλεχεηαη κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ε ζπζηνιηθή πίεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 120 mm Hg, 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ην PU απηφκαηα ζηέιλεη έλα 

πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα, ππνδεηθλχνληαο επίζεο ηε δηάγλσζε, ζε έλα άηνκν πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα επαιεζεχεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αζζελνχο θαη λα θξνληίδεη γηα 

ηε δηάζσζε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη επηρεηξήζεηο δηάζσζεο σο φζν ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξα, ε PU παξέρεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αζζελνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κνλάδα GPS. Σν ινγηζκηθφ παξέρεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έλα ράξηε πνπ ππνδεηθλχεη 

ηε ζέζε ηνπ αζζελνχο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.11 [33]. 
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Δηθφλα 3.11: Υαξηνγξάθεζε GPS κε δηεχζπλζε θαη αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ λνζνθνκείνπ [33] 

 

 

Οη παξαπάλσ βηναηζζεηήξεο είλαη πην ηθαλνί λα απνθηήζνπλ κεξηθέο δσηηθέο 

ελδείμεηο, αιιά δελ είλαη ηφζν άλεηνη θαη εχθνινη λα θνξεζνχλ σο έλα απιφ θνκκάηη 

ηεο έλδπζεο, φπσο έλα κπινπδάθη. ηαλ ε ειεθηξνληθή ηερλνινγία ζπλαληά ην 

έλδπκα, εκθαλίδεηαη ε έλλνηα „έμππλε ελδπκαζία‟, πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζεη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ βηνζεκάησλ αθνχ θαιχπηεη κηα κεγάιε πεξηνρή 

ηνπ ζψκαηνο. [27] 

 Παξφια απηά, απαηηνχληαη πνιιά επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

κπνξνχλ λα θνξεζνχλ. Αηζζεηήξεο, ελεξγνπνηεηέο θαη ειεγθηέο (ζπρλά 

κηθξνειεγθηέο), κηα πεγή ελέξγεηαο θαη ινγηζκηθφ (απφθηεζε δεδνκέλσλ, ρξήζε, 

κεηαθνξά, απνζήθεπζε) ζεσξνχληαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά (Ghahremani Honarvar θαη 

Latifi, 2017). πλδπαζκφο απηψλ ησλ εμαξηεκάησλ έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα θνξεηή 

ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα θνξεζεί σο αμεζνπάξ. Έλα θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ (π.ρ. 

ίλεο, λήκαηα, πθάζκαηα) απαηηείηαη γηα ηελ ηερλνινγία πνπ θνξηέηαη ζην ξνχρν, 

δειαδή γηα ην ππφζηξσκα ζην νπνίν εθαξκφδνληαη ηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία. Σα 

πθάζκαηα απηά κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε ηελ ελζσκάησζε δηαηάμεσλ (π.ρ. 

κηθξνζθνπηθψλ αηζζεηήξσλ, ελεξγνπνηεηψλ), ειεθηξηθά αγψγηκα λήκαηα φπσο ην 

αζήκη, ν ραιθφο, ν αλνμείδσηνο ράιπβαο (100% ή ζε ζπλδπαζκφ κε πθαληηθέο ίλεο 

φπσο πνιπεζηέξαο, βακβάθη) πθαληά, πιεθηά ή θεληεκέλα.  Λφγσ ηεο εμνηθείσζεο  

ησλ αλζξψπσλ κε ην χθαζκα (κπινπδάθη)  απηά ηα πξντφληα γεθπξψλνπλ ην ράζκα 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, δειαδή ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο θνξεηήο ηερλνινγίαο. Απηνί 

νη αηζζεηήξεο θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ζηνλ ηνκέα. [24] 
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3.3 Πξσηφηππεο Φνξεηέο πζθεπέο Τγείαο 
 

Ζ αλάπηπμε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ Φνξεηψλ πζθεπψλ Τγείαο δελ είλαη 

εχθνιν έξγν. Ζ ιήςε ησλ βηνζεκάησλ  απφ ην αλζξψπηλν ζψκα κε ηα φζν ην 

δπλαηφλ κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο αηζζεηήξεο είλαη κηα πξφθιεζε, θπξίσο φηαλ 

ζπλδπάδεηαη  ε ιήςε δηαθνξεηηθψλ βηνζεκάησλ  θαη κεζφδσλ απφθηεζεο απηψλ. 

Πνιιά πξσηφηππεο ζπζθεπέο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηα ρξφληα κε δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο θαη πξνζεγγίζεηο θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

Georgia Tech Wearable Motherboard ™ 
 

Μηα απφ ηηο πξψηεο Φνξεηέο πζθεπέο Τγείαο πνπ δηέζεηαλ ηνπο αηζζεηήξεο 

ζε κπινπδάθη ήηαλ ην Georgia Tech Wearable Motherboard ™ (Δηθφλα 3.12), έξγν 

ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη Μεραληθψλ Οπηηθψλ Ηλψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηθψλ ησλ ΖΠΑ ην 1996, νδήγεζε ζε έλα 

„έμππλν κπινπδάθη‟ κε λέα δηαδηθαζία παξαγσγήο πθαζκάησλ, ηθαλφ λα κεηξήζεη ηε 

ζεξκνθξαζία, ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ηελ αλαπλνή. Απηά θαηαζθεπάζηεθαλ αξρηθά 

κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξίζαιςε πεξηζηαζηαθά, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ζελαξίσλ (π.ρ. αληαπνθξηηέο, 

αζηξνλαχηεο θιπ.), πξνζζέηνληαο λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο παξαθνινχζεζε 

θαξδηαθνχ παικνχ ή εληνπηζκφο επηθίλδπλσλ αεξίσλ. Ήδε είρε ηε δπλαηφηεηα γηα 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ δνξπθφξνπ. 

 

 
Δηθφλα 3.12: Σν „έμππλν κπινπδάθη‟ Georgia Tech Wearable Motherboard ™ [34] 
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ύζηεκα LOBIN 
 

Ζ ζχζηεκα LOBIN, πνπ παξνπζηάζηεθε ην 2010, είλαη κηα πιαηθφξκα 

παξαθνινχζεζεο βηνζεκάησλ, φπσο ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, ηνπ θαξδηαθνχ 

ξπζκνχ, ηνπ δείθηε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζψκαηνο, εληνπίδνληαο ηελ ηνπνζεζία ησλ αζζελψλ κέζα ζην λνζνθνκείν. Απηφ ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα απνζεθεχεη θαη λα κεηαδίδεη αζχξκαηα δσηηθά δεδνκέλα, 

ππνζηεξίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο έθηαθηεο αλάγθεο - ζπλαγεξκνχ ξπζκίδνληαο 

δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο γηα θάζε αζζελή. Με ην LOBIN ήηαλ δπλαηή ε εχθνιε 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ αζζελνχο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα γξαθηθφ πξνθίι ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν επέηξεςε ηελ 

παξαθνινχζεζε αξθεηψλ αζζελψλ ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα νζφλε, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ αζζελνχο [27]. Ζ ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ησλ 

παξαπάλσ βηνζεκάησλ είλαη θνξεηή (Δηθφλα 3.13), κε επεκβαηηθή, άλεηε θαη 

πιέλεηαη. Ο αιγφξηζκνο ζέζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αξθεηά αθξηβήο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ζσζηά ην δσκάηην ηνπ λνζνθνκείνπ φπνπ βξίζθεηαη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο. 

 

 

 
  Δηθφλα 3.13: Σν „έμππλν κπινπδάθη‟ κε ζχζηεκα LOBIN [35] 

 

ηελ Δηθφλα 3.14 απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

LOBIN, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ππνζπζηήκαηα: 

 

 Σν Τπνζύζηεκα Παξαθνινύζεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν έμππλσλ πνπθάκηζσλ πνπ θνξηνχληαη απφ 

ηνπο αζζελείο. Κάζε έμππλν πνπθάκηζν είλαη εμνπιηζκέλν κε κηα 

ζπζθεπή (απνθαινχκελε Wearable Data Acquisition Device-WDAD), 
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ε νπνία ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα βηνζήκαηα θαη ηα κεηαδίδεη 

αζχξκαηα. 

 Σν Τπνζύζηεκα Σνπνζεζίαο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζεκείσλ 

εθπνκπήο (Beacon Points - BP), ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζε γλσζηέο 

ζέζεηο θαη έλα ζχλνιν δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ ιήςεο 

(απνθαινχκελνπο Πίλαθεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο ηνπνζεζίαο - 

LWTB), νη νπνίεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε επηιεγκέλνπο ρξήζηεο (π.ρ. 

αζζελείο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξνζσπηθφ, φπσο ην ζηξαηησηηθφ 

πξνζσπηθφ αλαπηπγκέλν ζην πεδίν ηεο κάρεο). Σα ζεκεία εθπνκπήο, 

φπσο ππνδειψλεη ην φλνκά ηνπο, ζηέιλνπλ πεξηνδηθά ζήκαηα κε  

ζπγθεθξηκέλεο ηζρχο κεηάδνζεο. Οη ζπζθεπέο ιήςεο ζπιιέγνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ δηάθνξα ζεκεία εθπνκπήο θαη λα ην 

απνζηέιινπλ αζχξκαηα ζην θέληξν παξαθνινχζεζεο. 

 Σν Τπνζύζηεκα Τπνδνκήο Αζύξκαησλ Δπηθνηλσληώλ (WCIS) 

ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ ππνζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπνζεζίαο 

θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ ππνζχζηεκαηνο δηαρείξηζεο. 

Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ πξνο ην θέληξν 

παξαθνινχζεζεο θαη εληνιψλ αληίζηξνθα. Απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν ζπζθεπψλ (απνθαινχκελσλ ζεκείσλ δηαλνκήο-DP) πνπ 

κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα κέρξη κηα πχιε, ε νπνία ηα δηαβηβάδεη ζην 

ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο. Έηζη, ε πχιε δηαζπλδέεηαη κε ην WCIS (κε 

ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν) θαη κε ηελ ελζχξκαηε ππνδνκή 

επηθνηλσληψλ (ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν) ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε 

κε ην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο. 

 Σν Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο αληηπξνζσπεχεη ηελ ππνδνκή ηνπ 

ινγηζκηθνχ (IT) θαη ρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θάζε αζζελή. Απνηειείηαη απφ ηνλ δηαθνκηζηή (Server), ν νπνίνο 

επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο αζζελείο δεκηνπξγψληαο  έλα πξνθίι γηα θάζε ρξήζηε, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ παξαθνινχζεζεο λα 

παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ [35]. 
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Δηθφλα 3.14: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο LOBIN [35] 

 

 

Sensing Shirt 
 

Σν πξσηφηππν Sensing Shirt (Δηθφλα 3.15) πξνηάζεθε ην 2011 απφ ηνλ Zhang 

et al. [36]. Απηφ ην „έμππλν κπινπδάθη‟ ήηαλ ηθαλφ λα απνθηήζεη βαζηθέο 

θαξδηνπλεπκνληθέο παξακέηξνπο φπσο ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, ηελ θνηιηαθή θαη 

ζσξαθηθή αλαπλνή θαη ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 

θσηνπιεζπζκφγξακκα (PPG). ινη νη αηζζεηήξεο, εθηφο απφ απηνχο ηνπ 

θσηνπιεζπζκνγξάκκαηνο, είλαη ελζσκαησκέλνη ζην χθαζκα ηνπ πνπθάκηζνπ θαη 

ζπλδένληαη κε κηα κνλάδα ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε θαιψδηα πνπ είλαη επίζεο 

ελζσκαησκέλα ζην χθαζκα. Ο αηζζεηήξαο PPG κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ δείθηε ή 

ηνλ ινβφ απηηνχ θαη ζπλδέεηαη κε αζθάιεηα ζηε κνλάδα ιήςεο δεδνκέλσλ κέζσ 

θαισδίνπ. Απηφ ην πξσηφηππν έρεη έλα επηηαρπλζηφκεηξν 3 αμφλσλ γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζψκαηνο, απνζεθεχνληαο φια ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε κηα θάξηα κλήκεο (micro SD) [27]. 

 

 
Δηθφλα 3.15: Σν „έμππλν κπινπδάθη‟ Sensing Shirt [36] 
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Multi-Parameter T-Shirt 

Σν 2011 παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Sardini et al. [37] επίζεο έλα κπινπδάθη 

πνιιψλ παξακέηξσλ,  Multi-Parameter T-Shirt (Δηθφλα 3.16) ηθαλφ λα παξαθνινπζεί 

ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ηνλ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ, κε έλα 

θαλάιη επηθνηλσλίαο γηα απνκαθξπζκέλε βνήζεηα.  

 

Δηθφλα 3.16: Multi-Parameter T-Shirt [37] 

Απηφ ην πξσηφηππν „έμππλν κπινπδάθη‟ δηαζέηεη ειεθηξφδηα ρσξίο επαθή γηα 

ηε κέηξεζε ηνπ ΖΚΓ γηα ηελ απνθπγή εξεζηζκψλ ηνπ δέξκαηνο (Δηθφλα 3.17)  θαη 

φια ηα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη κέζσ Bluetooth ζε ππνινγηζηή, νξαηά ή 

απνζηέιινληαη κέζσ δηαδηθηχνπ γηα απνκαθξπζκέλε βνήζεηα.  

 
Δηθφλα 3.17: Οη βηναηζζεηήξεο επαθήο γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ξπζκνχ 

Οη ζπγγξαθείο ππεξαζπίδνληαη ηε ρξήζε απηήο ηεο ζπζθεπήο ζηελ 

ηειεπαξαθνινχζεζε ζην ζπίηη, αμηνινγψληαο δσηηθέο παξακέηξνπο ηνπ αζζελνχο θαη 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα επηηαρπλζηφκεηξν 3 αμφλσλ [27]. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.18  [37]. 
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Δηθφλα 3.18: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Multi-Parameter T-Shirt [37] 

 

SQUID T- Shirt 

Σν 2013, έλα δηαθνξεηηθφ πνπθάκηζν πνπ δηέζεηε αηζζεηήξεο παξνπζηάζηεθε 

απφ ηνπο Farjadian et al. [38], θαη νλνκάδεηαη SQUID (Δηθφλα 3.19). Απηφ 

αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηελ ηαηξηθή απνθαηάζηαζε ζην ζπίηη θαη γηα λα παξαθνινπζεί 

θαη λα αμηνινγεί ηε ζεξαπεία κε κηα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε. Παξφιν πνπ δελ παξαθνινπζεί ην 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηε κπτθή δξαζηεξηφηεηα κε 

αηζζεηήξεο κέζσ ηεο  ειεθηξνκπνγξαθίαο θαη ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηείιεη αλαηξνθνδφηεζε έηζη ψζηε λα θαζνδεγήζεη ηνλ ρξήζηε λα 

αθνινπζήζεη ηε ζσζηή δηαδηθαζία φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ θπζηνζεξαπεπηή 

[27]. 
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Δηθφλα 3.19:  Απεηθφληζε ηνπ  SQUID T-Shirt [38] 

 

My Wear T-Shirt 

Έλα άιιν t-shirt αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Cafagna et al. [39] ην 2014 θαη 

νλνκάδεηαη MyWear (Δηθφλα 3.20).  

 

Δηθφλα 3.20: My Wear T-Shirt κε βηναηζζεηήξεο [39] 

 

Απηφ ην έμππλν κπινπδάθη έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη κεηξά κφλν ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ, 

φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαξδηάο, αιιά δηαζέηεη κηα πξσηνπνξηαθή 

ηερλνινγία κέηξεζεο ηνπ ξπζκνχ αλαπλνήο πνπ βαζίδεηαη ζην PolyPower, έλα 

πνιπκεξέο πνπ αιιάδεη ηελ αγσγηκφηεηα φηαλ ηεληψλεηαη (Δηθφλα 3.21).  
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Δηθφλα 3.21: To My Wear T-Shirt κε αηζζεηήξεο κέηξεζεο ξπζκνχ αλαπλνήο 

[39] 

Έρεη επίζεο έλα ζχζηεκα αλίρλεπζεο πηψζεο θαη έλα ζχζηεκα κέηξεζεο θαηαλνκήο 

πεικαηηθήο πίεζεο ζε έλα παπνχηζη. Απηφ ην κπινπδάθη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα 

„έμππλν ηειέθσλν‟ γηα ιεηηνπξγίεο παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

απεηθφληζε ιεηηνπξγηψλ [27], φπσο θαίλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 3.22 

[39]. 

 

Δηθφλα 3.22: Αξρηηεθηνληθή ηνπ My Wear T-Shirt [39] 
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Κεθάιαην 4 

4.1 Δηζαγσγή ζηα Πξσηφθνιια Δπηθνηλσλίαο 

Ζ ζπλερήο αλαδήηεζε ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ κέζσ δηαθφξσλ 

κεραληζκψλ, νδήγεζε ηελ ηαηξηθή λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο θιάδνπο, ηδηαίηεξα ηελ 

κεραληθή, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ θαηλνηνκηψλ, γηα 

εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κέζσ βηνζεκάησλ 

απφ ην ίδην ηνπο ην ζψκα. Ζ εθαξκνγή λέσλ εμειίμεσλ ζε ηνκείο φπσο ε 

ειεθηξνληθή, ε πιεξνθνξηθή θαη νη επηθνηλσλίεο, έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη 

ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ησλ βηνζεκάησλ, γηα πεξαηηέξσ ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε ή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ζσζηή δηάγλσζε, βειηηζηνπνίεζε 

ηεο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο θαη κεξηθέο θνξέο κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ.  

ε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο είλαη επηζπκεηφ ν αζζελήο πνπ βξίζθεηαη ππφ 

παξαθνινχζεζε λα κελ ράζεη ηε θηλεηηθφηεηά ηνπ ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ κε 

θαιψδηα κε ηε ζπζθεπή πνπ ιακβάλεη νπνηνδήπνηε βηνζήκα, δηφηη απηφ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε κειέηε. Νέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ φπσο ην 

Wireless Sensor Networks (WSN) κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

βηνταηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ απφθηεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ γηα 

επαθφινπζε παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Ζ ηειεταηξηθή πνπ νλνκάδεηαη επίζεο ειεθηξνληθή πγεία αλαθέξεηαη ζε φια 

φζα ζρεηίδνληαη κε ειεθηξνληθά δεδνκέλα πγείαο γηα παξαθνινχζεζε, δηάγλσζε ή 

αλάιπζε γηα ηε ζεξαπεία αζζελψλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. πλήζσο απηφ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία 

επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηειεδηάζθεςεο (Enginnering 

in Medicine & Biology, 2003).  

Σα ζπζηήκαηα ηειεταηξηθήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαιέο θαη λέεο 

ηερλνινγίεο, φπσο ηα πξφηππα IEEE 802.11, 802.15 θαη 802.16, ησλ νπνίσλ νη βάζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα δίθηπα δηαλνκήο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο. Απηά ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζίγνπξα πεξηνξηζκνχο κε ηελ 

έλλνηα φηη νη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ κηα θαηαηγίδα, ή 

ζε ζπλζήθεο φπνπ ην ζήκα πξνο κεηάδνζε δελ βξίζθεηαη ζηα θαηάιιεια ζεκεία, γηα 

ηνπο νπνίνπο αλαδεηήζεθαλ ιχζεηο, νδήγεζαλ ζε κεγάιεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ αλνίγνληαο λένπο δξφκνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηειεταηξηθήο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηειεταηξηθήο 

επεξεάδεηαη επξέσο απφ ην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ, φπσο ε  ηππνπνίεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηε ηαρεία αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε γηα 

δηαηήξεζε θαη εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο πγείαο.  

Ζ ζπλερήο κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ησλ βηνταηξηθψλ ζεκάησλ απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. 
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Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηά ηα πξντφληα αξρίδνπλ λα είλαη ρξήζηκα θαη 

ζεκαληηθά ζε βηνκεραλίεο πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο εθαξκνζηεί αιιά θαη 

απαξαίηεηα ζε επηζηεκνληθέο θαηλνηνκίεο. Με ηα ρξφληα, ε παξαθνινχζεζε ηέηνησλ 

ζεκάησλ απέθηεζε κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη εκπηζηνζχλε ζηε ηαηξηθή, επηηξέπνληάο 

ηελ λα εθκεηαιιεπηεί ηερλνινγηθέο πξνφδνπο πξνο φθεινο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.  

ε θάζε αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ (WSN), νη αηζζεηήξεο απνηεινχλ έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη αηζζεηήξεο αλάινγα κε ηηο 

εθαξκνγέο πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο, ν νπνίνο απνηειείηαη θπξίσο απφ εκηαγσγνχο πνπ κεηαβάιινληαη 

αλάινγα κε ηε αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηδεξκίδαο ή ηνπ δέξκαηνο, θαη ν 

νπνίνο καο επηηξέπεη λα  παξαθνινπζνχκε ηνλ αζζελή, επηηξέπνληαο ηελ άκεζε 

βνήζεηα.  

Χζηφζν, νη βηναηζζεηήξεο, πνπ επηιέγνληαη θάησ απφ νξηζκέλεο παξακέηξνπο 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ ην βηνζήκα, αιιά θαη λα δηαηεξνχλ ηελ αθξίβεηα ιήςεο θαη 

ηελ δπλαηφηεηα γξήγνξεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο γηα ηε ζπλερφκελε παξαθνινχζεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεηαβνιέο 

ηνπ βηνειεθηξηθνχ πεδίνπ ηνπ ζψκαηνο.(Bronzino, 1999). 

4.2 Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ (WSN) 

Σα αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ πεξηιακβάλνπλ κηθξέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ησλ 

νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είλαη ε κέηξεζε, ε κεηαηξνπή απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ, ε 

κεηάδνζε θαη ε ιήςε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζήκαηνο, ην νπνίν ιακβάλεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο αηζζεηήξεο, πνπ επηιέγνληαη αλάινγα κε ην ζεκείν ζην νπνίν 

βξίζθνληαη. Απηή ε ηερλνινγία, ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο θαη ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα έιεγρν ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ 

αζθάιεηα ζε εκπνξηθά θέληξα, μελνδνρεία, ρσξάθηα, πεξηνρέο επηξξεπείο ζε θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ηελ αζθάιεηα κεηαθνξψλ θαη λνζνθνκείσλ, κεηαμχ άιισλ ηνκέσλ. 

Έλα δίθηπν αηζζεηήξσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα νκάδα θφκβσλ πνπ 

νλνκάδνληαη "motes" πνπ ζπληνλίδνληαη γηα λα εθηειέζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή, ιακβάλνληαο αθξηβέζηεξεο κέηξεζεηο (Evans, 2007). 

4.2.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ε έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ, νη ζπζθεπέο πνπ βνεζνχλ ην δίθηπν λα 

απνθηά, λα κεηαδίδεη θαη λα ιακβάλεη δεδνκέλα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, 

ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Cheekiralla & Engels, 2005). Έλα 

αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ απνηειείηαη απφ ζπζθεπέο φπσο κηθξνειεγθηέο, 

αηζζεηήξεο θαη πνκπνδέθηεο πνπ ε ελζσκάησζε απηψλ κε πνιινχο άιινπο θφκβνπο, 

ζρεκαηίδεη έλα δίθηπν. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζε 

νπνηαδήπνηε ηαμηλφκεζε, είλαη ην πφζν απαξαίηεηε είλαη ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο, 

δεδνκέλνπ  φηη νη αηζζεηήξεο απηνί πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, 
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άξα θαη λα θαηαλαιψλνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο (Gordillo & al., 2007). Έλα δίθηπν 

αηζζεηήξσλ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ 4 ππνζπζηήκαηα (Δηθφλα 4.1): 

 Τπνζύζηεκα ππνινγηζηώλ: Απηή είλαη κηα κνλάδα κηθξνεπεμεξγαζηή, ε νπνία 

είλαη ππεχζπλε γηα ην ηνλ έιεγρν ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο.  

 Τπνζύζηεκα Δπηθνηλσληώλ: Πεξηιακβάλεη φια φζα ζρεηίδνληαη κε ηα πξφηππα 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, αλαιφγσο γηα ησλ εθαξκνγψλ γηα ηηο νπνίεο 

επηιέγνληαη (ZigBee, Bluetooth). Απηφ ην ππνζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα 

ξαδηνεληνπηζηή κηθξήο εκβέιεηαο πνπ επηθνηλσλεί κε άιινπο γεηηνληθνχο 

θφκβνπο θαη θφκβνπο έμσ απφ ην δίθηπν. 

 Τπνζύζηεκα αλίρλεπζεο: Απηή είλαη κηα νκάδα αηζζεηήξσλ πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη σο θφκβνο ζχλδεζεο έμσ απφ ην δίθηπν. 

 Τπνζύζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο: Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο αζχξκαηνπ αηζζεηήξα. Σν δίθηπν ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε, ε νπνία κεηά απφ θάπνηα έξεπλα, ζεσξείηαη βαζηθφο 

παξάγνληαο. ηφρνο ηνπ ηνκέα απηνχ είλαη ε παξνρή δηάθνξσλ ηερληθψλ γηα 

ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Λφγσ απηνχ ηνπ παξάγνληα, ε 

θαηαλάισζε ηζρχνο ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ 2 κνλάδεο: 

 1) Σε κνλάδα ηζρχνο (ε νπνία ππνινγίδεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

απφ δηάθνξα εμαξηήκαηα) θαη  

2) Σε κνλάδα ηξνθνδνζίαο (ε νπνία ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ θαηαλάισζε ηεο κπαηαξίαο.) 

 

 

Δηθφλα 4.1: Σα ππνζπζηήκαηα ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ WSN 

 

Έλα WSN κπνξεί επίζεο λα είλαη ζπλερέο, πβξηδηθφ θαη δηαδξαζηηθφ. Με ηελ 

έλλνηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ ελλνείηαη ην πφηε είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη νη αηζζεηήξεο 
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λα ζηέιλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ππφ θαζνξηζκέλνπο φξνπο, 

ζρεηηθά κε ζπκβάληα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ (Ruiz, Nogueira, & Loureiro, 

2003). 

Έλα WSN, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία (Egea-Lopez, Vales-Alonso, Martinez-Sala, Pavon-Mario & 

Garcia-Haro, 2006): 

 Δπειημία. Γεδνκέλνπ φηη ην αζχξκαην πεξηβάιινλ αιιάδεη ζπλερψο ιφγσ 

παξεκβνιψλ απφ άιια κηθξνθχκαηα, ή δηαιείςεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη πεξηζζφηεξνη θφκβνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ 

αλαδεηήζνπλ λέεο δηαδξνκέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Απνδνηηθόηεηα. Απηφ ην ζηνηρείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη ην δίθηπν πξέπεη 

λα είλαη απνδνηηθφ, λα ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αμηφπηζην θαη 

αλζεθηηθφ ζηηο παξεκβνιέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αηζζεηήξεο ή απφ ζήκαηα 

απφ άιιεο ζπζθεπέο θαη θαηαζθεπαζκέλν εηδηθά γηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ζα ιεηηνπξγήζεη. 

 Δπεθηαζηκόηεηα. Ζ δπλακηθή πνπ πξέπεη λα έρεη έλα αζχξκαην δίθηπν 

αηζζεηήξσλ κέζσ ηεο ηνπνινγίαο ηνπ. Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 

ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ αηζζεηήξσλ, αλ ρξεηαζηεί, γηα ηελ εμνκάιπλζε 

ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. 

4.2.2 Λεηηνπξγηθά επίπεδα WSN 

Σν δίθηπν WSN ηαμηλνκείηαη ζε 3 ιεηηνπξγηθά επίπεδα:  

1. Σν επίπεδν Διέγρνπ,  

2. Tν επίπεδν ηνπ Γηθηχνπ Δπηθνηλσληψλ θαη  

3. Tν Δπίπεδν Πεδίνπ, φπσο θαίλεηαη  ζηελ Δηθφλα 4.2.  

Σν Δπίπεδν Πεδίνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αηζζεηήξσλ θαη 

κηθξνεπεμεξγαζηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε ην πεξηβάιινλ. Οη αηζζεηήξεο 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ φπσο ζεξκηθψλ, νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ, 

ζεηζκηθψλ, θιπ. Οη κηθξνεπεμεξγαζηέο απφ ηελ άιιε πιεπξά ιακβάλνπλ εληνιέο πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο.  

ην Γίθηπν Δπηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Δπηπέδνπ 

Πεδίνπ θαη ηνπ Δπηπέδνπ Διέγρνπ. Οη θφκβνη πνπ είλαη κέξνο ελφο ππνζπζηήκαηνο 

επηθνηλσληψλ WSN νκαδνπνηνχληαη ζε 3 θαηεγνξίεο:  

1. Σα ηειηθά ζεκεία,  
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2. Σνπο δξνκνινγεηέο θαη  

3. Σηο πχιεο.  

Σέινο, ην Δπίπεδν Διέγρνπ απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θέληξα 

ειέγρνπ ή παξαθνινχζεζεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

ηνπο αηζζεηήξεο απνζηέιινληαο απηέο ζηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο γηα πεξεηαίξσ 

ελέξγεηεο. Απηφο ν έιεγρνο γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (Rodríguez & Tellez, 

2009). 

 

Δηθφλα 4.2: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ WSN 

4.3 Πξσηφθνιια Δπηθνηλσλίαο 

Σν Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ θαη Σερλνινγίαο (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο) ήηαλ απηφ πνπ ζέζπηζε ηα πξφηππα πνπ ζα επέηξεπαλ ηφζν ζηνπο 

εξεπλεηέο ηνπο φζν θαη ζηνπο γηαηξνχο λα είλαη ζαθείο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο κεραληθήο (Rodríguez & Tellez, 2009).  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε  κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο 

βηναηζζεηήξεο ζε κηα θεληξηθή θνξεηή κνλάδα (tablet) – Bluetooth θαη Zig-Bee 

θαζψο θαη απφ ηελ κνλάδα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηαζκνχ Αζπξκάηνπ – Wi-Fi [40]. 

4.3.1 Πρόησπο ΙΔΔΔ 802.15.1 (Bluetooth) 

Έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία ζην 

ζψκα. γηα παξάδεηγκα, ην IEEE 802.15.1 (Bluetooth) είλαη έλα απφ ηα επξέσο 
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ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα γηα αζχξκαηα πξνζσπηθά δίθηπα (WPAN) - απηά 

δηαθέξνπλ απφ ηα WBAN ζηελ έθηαζε ηνπ εχξνπο δηάδνζεο: ηα WBAN θαιχπηνπλ 

ην άκεζε πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο (επηθνηλσλίεο πάλσ ζην ζψκα), ελψ ηα WPAN 

εθηείλνληαη καθξηά απφ ην ζψκα (επηθνηλσλίεο εθηφο ζψκαηνο). Χζηφζν, νξηζκέλεο 

απφ ηηο ρξήζεηο επηθαιχπηνληαη θαη είλαη δχζθνιν λα δηαθξηζνχλ. Έλα ηππηθφ 

παξάδεηγκα ρξήζεο Bluetooth γηα WBAN είλαη ε κεηάδνζε θσλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο (θεθάιη) θαη ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Οη ζπζθεπέο κε 

δπλαηφηεηα Bluetooth κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ρξήζε ηεο δψλεο ησλ 2.45GHz 

(2.40-2.48 GHz), πνπ είλαη απαιιαγκέλε απφ ηελ ππνρξέσζε αδεηνδφηεζεο, 

ρσξηζκέλε ζε 79 θαλάιηα, κε ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 1 Mbps. Γηα ηελ  

ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξεκβνιψλ θαη ηεο εμαζζέληζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζκα 

δηαζπνξάο ζπρλνηήησλ (FHSS). H  δηακφξθσζε κεηαηφπηζεο ζπρλφηεηαο (FSK -

Frequency Shift Keying) είλαη ηθαλή λα κεηαδίδεη δεδνκέλα ζε έλα εχξνο απφ δχν έσο 

δέθα κέηξα. Ζ κέγηζηε κεηαδηδφκελε ηζρχο είλαη 0 dBm (1 mW). Πνιιαπιή ζχλδεζε 

ζπζθεπψλ κε Bluetooth κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ έλα δίθηπν αζηεξν-ηνπνινγίαο πνπ 

απνηειείηαη απφ κηα θχξηα ζπζθεπή επηθνηλσλίαο κε επηά εμαξηεκέλεο ζπζθεπέο. Γηα 

εθαξκνγέο πνιχ ρακειήο ηζρχνο, φπσο θνξεηέο ζπζθεπέο αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ, 

ην Bluetooth είλαη κηα επηινγή ρακειήο θαηαλάισζεο. Χζηφζν, ε πςειή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο εμαθνινπζεί λα απνηειεί πεξηνξηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Bluetooth, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ηερλνινγίεο επξείαο εθαξκνγήο [26]. 

4.3.2 Πρόησπο ΙΔΔΔ 802.15.4 (Zig-Bee) 

 

            Μηα άιιε ηερλνινγία αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο είλαη ην Zig-Bee, πνπ 

βαζίδεηαη ζην πξφηππν IEEE 802.15.4, ρξεζηκνπνηεί κηθξφηεξε ηζρχ θαη κηθξφηεξν 

ξπζκφ δεδνκέλσλ. Λεηηνπξγεί επίζεο ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 2,45 GHz, κε 16 θαλάιηα 

παγθνζκίσο. Ο ξπζκφο δεδνκέλσλ πνπ είλαη 250 Κbps θαη είλαη ηθαλφο λα κεηαδίδεη 

δεδνκέλα ζε απφζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ, ζεσξείηαη επαξθήο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

εθαξκνγέο πγείαο. Λεηηνπξγεί επίζεο ζηα 915 MHz ζηελ Ακεξηθή, κε δέθα θαλάιηα 

κε ξπζκφ δεδνκέλσλ 40 Κbps. θαη ζηα 868 MHz ζε έλα θαλάιη ζηελ Δπξψπε, κε 

ξπζκφ δεδνκέλσλ 20 Κbps. Οη ηνπνινγίεο αζηέξσλ, δέληξσλ θαη πιεγκάησλ είλαη 

φιεο ππνζηεξηδφκελεο αξρηηεθηνληθέο δηθηχσλ. Παξέρεηαη αζθάιεηα κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ πξνηχπνπ πξνεγκέλεο θξππηνγξάθεζεο (Advanced 

Encryption Standard - AES) ζην Zig-Bee. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο γηα  ην 

ZigBee αλακέλεηαη λα είλαη κήλεο, ελψ ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο πεξηνξίδεηαη 

ζε εκέξεο γηα Bluetooth. Οη εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ ρακειή ηαρχηεηα δεδνκέλσλ 

θαη ρακειή θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη ηδαληθέο γηα ην Zig-Bee, θάλνληαο ην  πην 

θαηάιιειν γηα ηαηξηθέο εθαξκνγέο, ζε ζχγθξηζε κε ην Bluetooth [26]. 

4.3.3 Πρόησπο IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

Ζ Οκάδα Δξγαζίαο  ΗΔΔΔ 802.11 είλαη ηκήκα ηεο Δπηηξνπήο 802 LMSC 

(LAN/MAN Standards Committee) ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΗΔΔΔ θαη είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ νηθνγέλεηα πξνηχπσλ ΗΔΔΔ 802.11 πνπ είλαη επξχηεξα γλσζηή σο Wi-Fi 
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(Wireless- Fidelity). Σν πξψην πξφηππν IEEE 802.11 γηα αζχξκαηα δίθηπα ζηε δψλε 

ζπρλνηήησλ 2.4GHz πξνζέθεξε ξπζκνχο δεδνκέλσλ ζην εχξνο 1 έσο 2 Mbps. Γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζχξκαηνπ πξνηχπνπ 

ελεξγνπνηήζεθαλ δπν λέα πξνγξάκκαηα, ην πξφηππν IEEE 802.11a επηηπγράλνληαο 

ξπζκνχο κεηάδνζεο  κέρξη 54 Mbps ζηε δψλε ζπρλνηήησλ ησλ 5 GHz θαη ηνπ 

πξνηχπνπ  IEEE 802.11b πνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ πξνηχπνπ, 

επηηπγράλνληαο ξπζκνχο κεηάδνζεο  κέρξη 11 Mbps ζηε δψλε ζπρλνηήησλ ησλ 

2,4GHz, δηαηξνχκελν ζε έμη θαλάιηα ησλ 15 ΜHz. Δπίζεο, κε δηαθνξνπνηήζεηο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα πξφηππα IEEE 802.11g/n/s, κε ην ηειεπηαίν λα απνζθνπεί 

ζηελ αλάπηπμε ελφο απνδνηηθνχ πξσηνθφιινπ γηα αζχξκαηε δξνκνιφγεζε θνξκνχ 

(backbone) θαη δηθηχσζε mesh. πγθεθξηκέλα, ε επέθηαζε ησλ ΗΔΔ 802.11 WLAN 

ζε BWA (αζχξκαηα επξπδσληθά δίθηπα) WMAN κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζσ 

δηθηχσλ Wi-Fi πνιιαπιψλ βεκάησλ (multihop Wi-Fi) πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα νηθηαθά θαη εηαηξηθά (ηνπηθά) δίθηπα Wi-Fi. Ζ αζχξκαηε 

δξνκνιφγεζε παθέησλ κεηαμχ ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο (access points, AP) γίλεηαη 

κέζσ πνιιαπιψλ βεκάησλ θαη εμαιείθεη ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο ελζχξκαηνπ 

δηθηχνπ θνξκνχ θαζψο ηα δίθηπα Wi-Fi πνιιαπιψλ βεκάησλ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε 

εγθαηάζηαζε εηαηξηθψλ δηθηχσλ κεγάιεο θιίκαθαο. Ο λένο απηφο ηχπνο 

κεηξνπνιηηηθνχ δηθηχνπ Wi-Fi ζπλεπάγεηαη ρακειφ κέζν θφζηνο αλά θφκβν θαη 

κεδεληθφ θφζηνο γηα ην ρξήζηε δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπζθεπψλ δηαζέηεη 

ήδε ελζσκαησκέλν Wi-Fi εμνπιηζκφ chipset [41]. 

4.3.4  Πρόησπο IEEE 802.15.6 

Σν πξφηππν IEEE 802.15.6 ην πην πξφζθαην δηεζλέο πξφηππν γηα ην Wireless Area 

Area Network (WBAN) [42] πνπ πξνηείλεηαη θαη ζα  έρεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Κιηκαθνχκελεο ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ, απφ 1 Kbps έσο εθαηνληάδεο Mbps, γηα 

ρξήζε ζε αηζζεηήξεο κε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο εχξνπο δψλεο  

 Μηθξήο εκβέιεηαο, απφ δχν έσο πέληε κέηξα 

 Μεγέζε δηθηχνπ έσο θαη 100 ζπζθεπψλ 

 Πνιχ ρακειή θαζπζηέξεζε ζηηο δηαδξνκέο δεδνκέλσλ 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο εμαηξεηηθά ρακειή, ηεο ηάμεο ησλ 0,1-1 mW 

 Λεηηνπξγία ζηε δψλε 2.36-2.40 GHz, γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο ζην εκπφξην ηερλνινγίεο θαη λα κεηξηάζνπλ πηζαλέο 

παξεκβνιέο. 

Γελ είλαη ζαθέο, επί ηνπ παξφληνο, αλ νη κε ηαηξηθέο εθαξκνγέο ηεο αζχξκαηεο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζα θαιχπηνληαη απηφ ην πξφηππν ή εάλ ζα απνηειεί απηφ κφλν 

κηα βειηηζηνπνηεκέλε εθαξκνγή γηα πγεηνλνκηθή παξαθνινχζεζε. Ζ αλάπηπμε ησλ 
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πξνηχπσλ απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ππάξρνπλ πνιινί ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ 

πεξηκέλνπλ ην λέν πξφηππν κε ελδηαθέξνλ [26]. 
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Κεθάιαην  5 

ΣΑΘΜΟ ΑΤΡΜΑΣΟΤ TRC 3600 

5.1  Γεληθά ηνηρεία 
 

O TRC 3600 (Δηθφλα 5.1) είλαη έλαο HF/SSB θνξεηφο αζχξκαηνο κε 

πξνζηαζία ECCM πςεινχ βαζκνχ πνπ εμαζθαιίδεη αμηφπηζηεο επηθνηλσλίεο  ζε 

πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθνχ Πνιέκνπ θαη πξνζθέξεη έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ 

πςεινχ επηπέδνπ. Σν κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ν αζχξκαηνο, φπσο ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ πεδνπφξσλ ηκεκάησλ πεδηθνχ ή εηδηθψλ δπλάκεσλ, κεηαμχ 

ειαθξψλ ή ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ ή αξκάησλ θαη ηκεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, ε αξθεηά ζπκπαγήο θαηαζθεπή ηνπ θαη ε επθνιία ζηε ρξήζε 

εμαζθαιίδνπλ κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα αλεμάξηεηα ηεο ηαθηηθήο 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. Έρνληαο ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί γηα εμαηξεηηθά 

δπζκελείο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο, αζχξκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. 

 

 
Δηθφλα 5.1: ηαζκφο Αζπξκάηνπ TRC-3600 

 

Ο πνκπνδέθηεο TRC 3600 απνηειεί κέξνο ηεο ζεηξάο SYSTEME 3000, ε 

νπνία είλαη κηα πιήξεο νηθνγέλεηα αζπξκάησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία αηρκήο θαη επηηξέπνπλ ηελ επειημία δηάξζξσζεο 

ζηαζκψλ πνιιψλ ζπλζέζεσλ. Ζ ζεηξά HF SYSTEME 3000 επηηξέπεη ηε ζχλζεζε 

θνξεηψλ (Δηθφλα 5.2), επί νρήκαηνο (Δηθφλα 5.3) ή ζηαζεξψλ ζηαζκψλ κε ηζρχ 20, 

125 ή 400W ηθαλνπνηψληαο πνιιαπιέο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[66] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.2: Φνξεηφο ηαζκφο Αζπξκάηνπ (20W) 

 

 

 
Δηθφλα 5.3: Δπί νρήκαηνο ηαζκφο Αζπξκάηνπ (20W) 

 

Παξειθόκελα 

 

Σα παξειθφκελα ηνπ, ηα νπνία πνιιά είλαη θνηλά κε ηε ζεηξά VHF/FM/FH 

PRAG, δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

α. Παξειθφκελα Audio 

 

 Αθνπζηηθά θεθαιήο 

 Μηθξνηειέθσλα 

 Μεγάθσλα 

 

β. Παξειθφκελα Σξνθνδνζίαο 



[67] 
 

 

 Σξνθνδνηηθφ θαλνληθήο ηζρχνο 12VDC 

 Πξνζαξκνγέαο ζχλδεζεο 

 Μεηαηξνπέαο DC/DC 12V/24V 

 Φνξηηζηήο 2-4 ζέζεσλ 

 Σξνθνδνηηθφ 220V AC 

 ηνηρεία αλαθνξηηδφκελα NiCd 

 ηνηρεία Ληζίνπ 

 Ζιηαθά ζηνηρεία 

 Υεηξνγελλήηξηα 

 

γ. Παξειθφκελα Κεξαηψλ 

 

 Κεξαία θαηαθφξπθε κηθξήο εκβέιεηαο 

 Κεξαία θαηαθφξπθε κεγάιεο εκβέιεηαο 

 Κεξαία δηπνιηθή θαλνληθήο/πςειήο ηζρχνο 

 Κεξαία θαλνληθήο/πςειήο ηζρχνο νρήκαηνο 

 

δ. Λνηπά παξειθφκελα 

 

 χζηεκα ηειερεηξηζκνχ 

 Θήθε κε ηκάληεο κεηαθνξάο 

 Υεηξηζηήξην MORSE 

 Αληηθξαδαζκηθή βάζε 

 Σξνθνδνηηθφ 220V AC 

  

 

κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπίζεο είλαη ζπκβαηφο κε modems, ηεξκαηηθά δηαρείξηζεο κελπκάησλ, ηειέηππα, 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζπζθεπέο θσδηθνπνίεζεο θαη ζπζηήκαηα 

ελδνζπλελλφεζεο. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ πνκπνδέθηε TRC 3600 (Δηθφλα 5.4) κε ηνλ εληζρπηή  ALA 

172 125W (Δηθφλα 5.5)  θαη ηε κνλάδα ζπληνληζκνχ θεξαίαο AEA 172 (Δηθφλα 5.6), 

δεκηνπξγνχλ έλα ζηαζκφ HF/SSB 125W ηνλ TRC 3630 (Δηθφλα 5.7) [44]. 
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Δηθφλα 5.4: Π/Γ TRC-3600        Δηθφλα 5.5: ALA 172 Δηθφλα 5.6: ΑΔΑ 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Δηθφλα 5.7: ηαζκφο Αζπξκάηνπ TRC 3630 επί νρήκαηνο 

 

 

5.2 Σξφπνη Λεηηνπξγίαο 
 

 Οη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 FF: Μνλφπιεπξε ηαζεξή πρλφηεηα - simplex Fixed Frequency 

 DF: Μεξηθψο ακθίδξνκε ηαζεξή πρλφηεηα – half-Duplex Fixed 

Frequency 

 ALE: Απηφκαηε Απνθαηάζηαζε Εεχμεο – Automatic Link Establishment  

 FH: Αλαπήδεζε πρλφηεηαο - Frequency Hoping  

 MIL-STD ALE: Απηφκαηε Απνθαηάζηαζε Εεχμεο ζχκθσλα κε MIL-

STD-188-141A 
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Δηθφλα 5.8: Γηάδνζε HF (High Frequency) 

 
Δηθφλα 5.9: Γηάδνζε FF (simplex Fixed Frequency) 
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Δηθφλα  5.10: Γηάδνζε DF (half-Duplex Fixed Frequency) 

 

H ιεηηνπξγία Half-Duplex δειαδή ε ρξεζηκνπνίεζε αλεμάξηεησλ 

ζπρλνηήησλ F1 θαη F2 απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηθνηλσλίαο. Ο ηξφπνο απηφο 

ηθαλνπνηεί ηελ απαίηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηαθηηθή ρξήζε, δειαδή ηελ 

ηθαλφηεηα γξήγνξεο θαη αζθαιήο κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο αθφκα θαη ζε ερζξηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο δεχμεο SKYMASTER ηνπ πνκπνδέθηε TRC 3600 

πξνζθέξεη φιεο ηηο ππεξεζίεο επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε θαη αμηφπηζηε ρξήζε ηνπ 

δηαχινπ HF:  

 

 1 - 128 ζπρλφηεηεο αλά θαλάιη  

 Απηφκαηε επηινγή ρξήζηκεο ζπρλφηεηαο κε ην θαηάιιειν ιφγν ζήκαηνο πξνο 

ζφξπβν (S/N). 

 Δπαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ησλ 

ζπλζεθψλ δηάδνζεο  

 Γελ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ δηάδνζεο  

 Γελ απαηηείηαη ε αιιαγή ζε άιιν θαλάιη  

 Απηφκαηε ελαιιαγή ζε θαηάζηαζε  data ζεκείνπ πξνο ζεκείν, 

ρεηξνθίλεηε ζε θαηάζηαζε θσλήο  

 Απηφκαηε Απνθαηάζηαζε Εεχμεο κε επηινγή βέιηηζησλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο (ζπρλφηεηα, ηζρχο, ξπζκφο κεηάδνζεο θιπ) αλάινγα κε ηελ 

ππεξεζία πνπ εμππεξεηεί (θσλή, κεηάδνζε δεδνκέλσλ ρακεινχ ή πςεινχ 

ξπζκνχ) θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ παξακέηξσλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηάδνζεο.  

 

Ζ κέζνδνο αλαπήδεζεο ζπρλφηεηαο SKYHOPPER 2 (Δηθφλα 5.11) πξνζθέξεη 

κέγηζηε αμηνπηζηία ηεο δεχμεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θάζκαηνο 

ζπρλνηήησλ HF ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηαζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ηερληθέο 

ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ (Δηθφλα 5.12). Ζ κέγηζηε αμηνπηζηία επηηπγράλεηαη κε ηνλ 
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ζπλδπαζκφ ηεο αλαπήδεζεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ δηεξγαζηψλ απηφκαηεο 

απνθαηάζηαζεο δεχμεο. Ζ απηφκαηε επηινγή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πεξηνρήο 

αλαπήδεζεο θαη ε ελ ζπλερεία επηινγή ησλ ειεχζεξσλ ζπρλνηήησλ εληφο ηεο 

πεξηνρήο απηήο, εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ επηθνηλσληψλ αθφκα θαη ζε 

πεξηβάιινλ ηζρπξψλ παξεκβνιψλ θαη αλεμάξηεηα ησλ ζπλζεθψλ δηάδνζεο (Δηθφλα 

5.13). 

 

 

 
Δηθφλα 5.11: Απηφκαηε επηινγή ππνπεξηνρήο 

 

 

 
    Δηθφλα 5.12:  Έσο 5 ππνπεξηνρέο αλά θαλάιη 
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   Δηθφλα 5.13: Απηφκαηε επηινγή ζπρλνηήησλ αλαπήδεζεο 

 

 Φσλή: 

 

 Αλνηρηή Φσλή (STANAG 4203) 

 Αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε Φσλή 

 Κσδηθνπνηεηήο Φσλήο (vocoder) 2400 b/s (STANAG 4198) θαη 800 b/s 

(STANAG 4479) 

 Σειεγξαθία Morse 

 Μεηάδνζε εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ 

 

 Υακειφο ξπζκφο κεηάδνζεο (κηθξφηεξνο ή ίζνο ησλ 100 b/s) 

 ARG: Απηφκαηε Δπαλάιεςε Αίηεζεο - Automatic Repeat Request 

 FEC: Γηφξζσζε Λαζψλ πξνο ηα εκπξφο- Forward Error Correction 

 Τςειφο ξπζκφο κεηάδνζεο: 75 b/s – 5400 b/s  

 Υακειφο ξπζκφο κεηάδνζεο: ALE 141A DTM – Data Transmission Mode 

(Δηθφλεο 5.14, 5.15) 

  

 

Δηθφλα 5.14: Σξφπνη ιεηηνπξγίαο /Α TRC 3600 γηα κεηάδνζε θσλήο 
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Δηθφλα 5.15: Σξφπνη ιεηηνπξγίαο /Α TRC 3600 γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ 

Ο αζχξκαηνο δηαζέηεη εμαηξεηηθά αμηφπηζηε νινθιεξσκέλε ππεξεζία 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλε ζε HF. Ζ κεηάδνζε γίλεηαη κε ρξήζε 

ελζσκαησκέλνπ modem ην νπνίν ππνζηεξίδεη αμηφπηζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ρσξίο 

λα επεξεάδεηαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Ζ αζθάιεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

επηηπγράλεηαη κέζσ θπθιψκαηνο θξππηνγξάθεζεο πςειήο αζθάιεηαο. 

 Ζ επξεία ρξήζε ςεθηαθψλ ηερληθψλ (κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη επεμεξγαζία 

ζήκαηνο), εμεηδηθεπκέλσλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ (ASICS) θαη εμαξηεκάησλ 

επηθαλεηαθήο ζηήξημεο (SMD) ζπληεινχλ ζηελ απηνλνκία, ηελ επθνιία ρεηξηζκνχ θαη 

ηελ αμηνπηζηία, επηηξέπνληαο ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ θαηά ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν [45]. 

 

5.3  Γηακφξθσζε 
 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο ηειεπηθνηλσληψλ είλαη ε κεηάδνζε 

πιεξνθνξίαο απφ ηνλ πνκπφ ζην δέθηε κέζσ ελφο δηαχινπ επηθνηλσλίαο (κέζν 

κεηάδνζεο). πλήζσο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη ζηελ κνξθή ελφο ζήκαηνο βαζηθήο 

δψλεο (baseband signal) ελψ ηα κέζα κεηάδνζεο (γξακκέο κεηαθνξάο, αηκφζθαηξα, 

νπηηθέο ίλεο) επηηξέπνπλ ηελ δηάδνζε ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο ζε πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ δηαθνξεηηθή απφ ηελ βαζηθή δψλε. Δπνκέλσο, γηα απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ κέζνπ κεηάδνζεο απαηηείηαη ε κεηαηφπηζε ηνπ ζήκαηνο απφ 

ηελ βαζηθή δψλε ζπρλνηήησλ ζε κηα άιιε δψλε θαηάιιειε πξνο κεηάδνζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν κέζν. Δπηπιένλ, ε κεηαηφπηζε ζπρλφηεηαο επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ηαπηφρξνλεο κεηάδνζεο 

πνιιαπιψλ ζεκάησλ. 

 

Οξηζκόο δηακόξθσζεο 

 

Ζ κεηαηφπηζε ηεο δψλεο ζπρλνηήησλ ελφο ζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

δηακφξθσζε (modulation). Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο, θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ζήκαηνο ην νπνίν αλαθέξεηαη σο θέξνλ ζήκα (carrier) 

κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην ζήκα πιεξνθνξίαο βαζηθήο δψλεο (information signal). 
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Σν ζήκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην δηακνξθσκέλν ζήκα (modulated signal). πλήζσο ην 

θέξνλ ζήκα έρεη εκηηνλνεηδή κνξθή θαη ε ζπρλφηεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ην εχξνο ζπρλνηήησλ ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο πξνο κεηάδνζε.  

 

Ζ δηακφξθσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθαξκφδνληαο ηελ πιεξνθνξία ζε 

θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ θέξνληνο ζήκαηνο: ην πιάηνο, ηε 

ζπρλφηεηα θαη ηε θάζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ ηα ηξία βαζηθά ζρήκαηα 

δηακφξθσζεο:  

 

 Γηακφξθσζε θαηά πιάηνο (Amplitude Modulation, AM) 

    Γηακφξθσζε θαηά ζπρλφηεηα (Frequency Modulation, FM) 

 Γηακφξθσζε θαηά θάζε (Phase Modulation, PM). 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, κε ηε δηακφξθσζε επηηπγράλεηαη: 

 

 Μεηαηφπηζε ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο ζε πεξηνρή ζπρλνηήησλ φπνπ ην κέζν 

δηάδνζεο έρεη βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  Μέρξη θάπνην φξην «αλνζία» ηνπ 

ζήκαηνο απφ ζφξπβν θαη παξεκβνιέο. 

 Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κεηάδνζεο πνιιψλ ζεκάησλ κέζα απφ ην ίδην κέζν 

κεηάδνζεο (πνιππιεμία).  

 πλνιηθή βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηάδνζεο απφ ηνλ πνκπφ ζην 

δέθηε θαη ηεο εθκεηάιιεπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κέζνπ. 

 

5.4 Απνδηακφξθσζε  
 

Καηά ηελ ιήςε ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο ζηελ πιεπξά ηνπ δέθηε, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ αξρηθνχ ζήκαηνο 

πιεξνθνξίαο ζηε βαζηθήο δψλε ζπρλνηήησλ, ε νπνία θαιείηαη απνδηακφξθσζε 

(demodulation) [45]. 

 

 

5.5  Γηακφξθσζε πιάηνπο – Γηακφξθσζε ΑΜ 
 

 Ζ δηακφξθσζε πιάηνπο (ΑΜ - Amplitude Modulation) είλαη κία αλαινγηθή 

δηακφξθσζε ζήκαηνο. ηελ δηακφξθσζε AM κεηαβάιιεηαη ην πιάηνο ηνπ 

πςίζπρλνπ θέξνληνο θχκαηνο αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο 

(αθνπζηηθνχ ζήκαηνο). Σν δηακνξθσκέλν ζήκα ΑΜ πνπ πξνθχπηεη έρεη 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα θαη κεηαβαιιφκελν πιάηνο (Δηθφλα 5.16) [46]. 

Παξαηεξνχκε φηη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο 

(δηαθεθνκκέλε γξακκή) έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε ην ζήκα πιεξνθνξίαο, αξθεί λα 

ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε: ε ζπρλφηεηα ηνπ θέξνληνο fc λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ηεο 

κέγηζηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο fmax : 
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Δηθφλα 5.16: Γηακνξθσκέλν ζήκα θαηά πιάηνο  

(α) Με ηπραίν ζήκα θαη (β) Με εκηηνληθφ ζήκα δηακφξθσζεο [47] 

 

Σν θαζκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο AM θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 5.17. πσο παξαηεξνχκε, ην θάζκα ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη 

ζηε βαζηθή δψλε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο AM κεηαθέξεηαη θνληά ζηελ 

ζπρλφηεηα ηνπ θέξνληνο fν. Έηζη ην δηακνξθσκέλν AM ζήκα πεξηέρεη εθηφο απφ ηελ 

ζπρλφηεηα fν, ηελ θάησ θαη ηελ άλσ πιεπξηθή δψλε νη νπνίεο είλαη αληίγξαθα ηνπ 

ζήκαηνο ηεο βαζηθήο δψλεο. Απηφ ην είδνο δηακφξθσζεο πιάηνπο ιέγεηαη 

δηακφξθσζε AM κε δηπιή πιεπξηθή δψλε (double side-band AM, DSB AM). Σν 

εχξνο δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ θαηαιακβάλεη ην δηακνξθσκέλν ζήκα ΑΜ εθηείλεηαη 

απφ ηελ ζπρλφηεηα fν - Fmax σο ηελ fo + Fmax, δειαδή εχξνο δψλεο θάζκαηνο ΒΑΜ = 

2Fmax [45]. 

 

 

 

 
  Δηθφλα 5.17: Φάζκα δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο θαηά πιάηνο [47] 
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Ζ δηακφξθσζε πιάηνπο DSB AM φπσο πεξηγξάθεθε κέρξη ηψξα είλαη κηα 

εμαηξεηηθά απιή κέζνδνο αιιά παξνπζηάδεη 2 βαζηθά κεηνλεθηήκαηα:  

 

 παηάιε ηζρχνο: Σν θέξνλ θχκα είλαη εληειψο αλεμάξηεην απφ ην ζήκα 

πιεξνθνξίαο βαζηθήο δψλεο πνπ εθπέκπεηαη. Καηά ζπλέπεηα ε εθπνκπή ηνπ 

θέξνληνο είλαη ζπαηάιε ηζρχνο.  

 παηάιε θάζκαηνο:  Ζ εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο DSB AM απαηηεί δηπιάζην 

εχξνο δψλεο ζπρλνηήησλ απφ απηφ ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο βαζηθήο δψλεο. 

Δπεηδή ε θάζε κηα απφ ηηο δχν πιεπξηθέο δψλεο είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηελ 

άιιε, δελ απαηηείηαη ε εθπνκπή θαη ησλ δχν γηα ηελ νξζή ιήςε ηνπ ζήκαηνο 

ζηνλ δέθηε. Καηά ζπλέπεηα ε εθπνκπή θαη ησλ δχν πιεπξηθψλ δσλψλ κε ην 

DSB AM είλαη ζπαηάιε ηζρχνο.  

   

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχληαη παξαιιαγέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο DSB AM κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

πφξσλ (ηζρχο θαη θάζκα) αιιά κε αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο. πγθεθξηκέλα νη 

θπξηφηεξεο παξαιιαγέο είλαη:  

 

 Γηακόξθσζε δηπιήο πιεπξηθήο δώλεο κε ζπκπηεζκέλν θέξνλ (double side-band 

suppressed carrier, DSB-SC AM): Σν θέξνλ θχκα είλαη εληειψο ζπκπηεζκέλν 

θαη ην εθπεκπφκελν ζήκα απνηειείηαη κφλν απφ ηηο δχν πιεπξηθέο δψλεο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη νηθνλνκία ηζρχνο αιιά φρη θάζκαηνο.  

 Γηακόξθσζε ππνιεηπόκελεο πιεπξηθήο δώλεο (vestigial side-band, VSB AM): 

ηελ ηερληθή απηή εθπέκπεηαη ην θέξνλ ζήκα, ε κία πιεπξηθή δψλε απηνχζηα 

θαη κφλν έλα κέξνο ηεο δεχηεξεο, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ιηγφηεξν 

εχξνο δψλεο απφ ηελ δηακφξθσζε DSB θαη ηελ DSB-SC. Απηφ ην είδνο 

δηακφξθσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κεηάδνζε αλαινγηθήο ηειεφξαζεο. 

 Γηακόξθσζε κνλήο πιεπξηθήο δώλεο (single side-band, SSB AM): ηελ 

ηερληθή απηή εθπέκπεηαη κφλν ε κία απφ ηηο δχν πιεπξηθέο δψλεο. Καηά 

ζπλέπεηα ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο είλαη ίζν κε ην εχξνο δψλεο ηνπ 

ζήκαηνο πιεξνθνξίαο. Ζ δηακφξθσζε SSB AM ηζνδπλακεί κε κεηαηφπηζε 

ηνπ θάζκαηνο ηνπ ζήκαηνο πιεξνθνξίαο απφ ηε βαζηθή δψλε ζε πεξηνρή 

πςειφηεξσλ ζπρλνηήησλ. Απηφ ην είδνο δηακφξθσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

κεηάδνζε αλαινγηθήο θσλήο θαη παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζε 

θάζκα θαη ηζρχ [45]. 

 

 

5.6  Φεθηαθή δηακφξθσζε 
 

Φεθηαθή Γηακφξθσζε είλαη φηαλ ην ζήκα βαζηθήο δψλεο είλαη ςεθηαθφ. Σν 

ξαδηνθάζκα είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο ππεξεζίεο θαη 

ρξήζηεο. Με ηελ ςεθηαθή δηακφξθσζε είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε 

ρσξεηηθφηεηα θαη λα δηεθπεξαησζεί κεγαιχηεξνο φγθνο πιεξνθνξίαο απ' φηη κε ηελ 
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αλαινγηθή ζην ίδην εχξνο δηαχινπ (bandwidth). H ίδηα ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν 

(ελζχξκαηεο επηθνηλσλίεο), ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο.  

Ζ πιεξνθνξία νξγαλψλεηαη ζε παθέηα (packets) ηα νπνία πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ, ην πξσηφθνιιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, 

ηνπο θψδηθεο αλίρλεπζεο ζθάικαηνο, ηελ ίδηα ηε πιεξνθνξία θαη ζήκαηα ειέγρνπ γηα 

ηελ έλαξμε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αθνινπζίαο.  

Σα κελχκαηα, αληί λα εθπέκπνληαη ζε ζπλερή ξνή (continuous stream), ρσξίδνληαη ζε 

παθέηα ελψ ζηελ πιεπξά ηεο ιήςεο ηα δηάθνξα παθέηα επαλαζπλζέηνληαη γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ ην αξρηθφ κήλπκα. Αλ θάηη δελ πάεη θαιά ν απνδέθηεο κπνξεί λα 

δεηήζεη επαλεθπνκπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παθέηνπ.  

Σα παθέηα ζηνλ απνδέθηε θζάλνπλ ρσξίο πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε κέζνδνο PACKET ρξεζηκνπνηείηαη γηα θείκελα ελ ηνχηνηο θάζε 

πιεξνθνξία (θσλή, γξαθηθά, video) πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ςεθηαθή 

κνξθή, κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζε παθέηα, απαηηνχληαη φκσο πνιχπινθεο ζπζθεπέο 

εθπνκπήο θαη ιήςεο.  

Σν εχξνο δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ απαηηείηαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ 

ηαρχηεηα εθπνκπήο, έηζη έρνπκε κεγάιεο ηαρχηεηεο ζην δηαδίθηπν ελψ ζε 

ξαδηνεθπνκπέο ε ηαρχηεηα είλαη ρακειή. Υξεζηκνπνηψληαο ζπρλφηεηεο θάησ απφ 

ηνπο 30 ΜΖΕ έρνπκε πνιχ ρακειέο ηαρχηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν αζχξκαηνο TRC 

3600 έρεη 100bps ξπζκφ κεηάδνζε ρξήζηε ζε δηακφξθσζε 8FSK. πκπεξαζκαηηθά, 

είλαη άζθνπν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα HF γηα πξφζβαζε ζην  

δηαδίθηπν.  

 

Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο ςεθηαθήο δηακφξθσζεο: 

 

 ASK: Μεηαιιαγή Μεηαηφπηζεο Πιάηνπο (Amplitude Shift Keying) 

 FSK: Μεηαιιαγή Μεηαηφπηζεο πρλφηεηαο (Frequency Shift Keying) 

 PSK: Μεηαιιαγή Μεηαηφπηζεο Φάζεο (Phase Shift Keying) 

 QAM: πλδπαζκφο ηεο ASK θαη ηεο PSK (Quadratic Amplitude Modulation)  

 

5.7 Φεθηαθή Γηακφξθσζε πρλφηεηαο (FSK) 
 

Ζ ςεθηαθή δηακφξθσζε (ή κεηαιιαγή) ζπρλφηεηαο (Frequency Shift Keying 

– FSK) ζπλίζηαηαη ζηελ αληηζηνίρηζε δπαδηθψλ ιέμεσλ ζε ηκήκαηα εκηηνλνεηδψλ 

ζεκάησλ δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ. Με θαηάιιειε επηινγή ησλ ζπρλνηήησλ 

εμαζθαιίδεηαη ε νξζνγσληφηεηα ησλ ζεκάησλ ηνπ ζεκαηηθνχ αζηεξηζκνχ. 

Δπνκέλσο, ε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ είλαη ίδηα κε ην κέγεζνο Μ ηνπ ζεκαηηθνχ 

αζηεξηζκνχ θαη ζπλεπψο, γηα ηελ απνδηακφξθσζε ρξεηάδνληαη ηζάξηζκα 

πξνζαξκνζκέλα θίιηξα (ζε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα PSK θαη QAM, φπνπ ε 

δηάζηαζε ηνπ ζεκαηηθνχ ρψξνπ είλαη 2, αλεμαξηήησο ηνπ Μ, θαη δχν κφλν 

πξνζαξκνζκέλα θίιηξα είλαη επαξθή). Ζ Διάρηζηε Μεηαιιαγή πρλφηεηαο 

(Minimum Shift Keying – MSK) είλαη εηδηθή πεξίπησζε ηεο Γπαδηθήο FSK (κε 

ζπλερή θάζε). πσο παξαηεξνχκε ζηελ Δηθφλα 5.18 θηλνχκαζηε κέζα ζε δχν 

θαηαζηάζεηο, δηφηη ε ζπρλφηεηα (θαη φρη ην πιάηνο) παίξλεη κφλν δχν ηηκέο αλάινγα 

κε ηε ινγηθή θαηάζηαζε 1 ή 0. Σν ινγηθφ 1 πξνθαιεί αχμεζε ηεο θεληξηθήο 
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ζπρλφηεηαο (carrier) θαη ην ινγηθφ 0 κείσζε [48]. O πνκπνδέθηεο TRC-3600 

ρξεζηκνπνηεί 8FSK δηακφξθσζε κε βαζκφ απφδνζεο Hzbits
B

R

W

b
sec//

8

3
 , ν 

νπνίνο κεηξά πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν δηακφξθσζεο πνπ γηα ηνλ 8FSK είλαη ν βέιηηζηνο. 

 
   Δηθφλα 5.18:  Γηακφξθσζε FSK [47] 

 

5.8 Σαμηλφκεζε Δθπνκπψλ  
 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ ρξεζηκνπνηεί έλα δηεζλψο ζπκθσλεκέλν 

ζχζηεκα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζεκάησλ ξαδηνζπρλφηεηαο. Κάζε είδνο εθπνκπήο 

ηαμηλνκείηαη αλάινγα κε ην εχξνο δψλεο, ηε κέζνδν δηακφξθσζεο, ηε θχζε ηνπ 

ζήκαηνο δηακφξθσζεο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη ζην θέξνλ 

θχκα. Οη εθπνκπέο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη θαη λα ζπκβνιίδνληαη αλάινγα κε ηα 

βαζηθά θαη ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 

 Σν πξψην ζχκβνιν, ην είδνο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θχξηνπ θέξνληνο: 

 

N - Αδηακφξθσην θέξνλ 

A - Γηακφξθσζεο πιάηνπο κε δηπιή πιεπξηθή δψλε  

H - Μνλνπιεπξηθή δψλε κε πιήξεο θέξνλ 



[79] 
 

R - Μνλνπιεπξηθή δψλε κε κεησκέλν ή θπκαηλφκελν θέξνλ 

J - Μνλνπιεπξηθή δψλε κε θαηεζηαικέλν θέξνλ 

F - Γηακφξθσζε ζπρλφηεηαο 

G - Γηακφξθσζε θάζεο 

 

 Σν δεχηεξν ζχκβνιν, ε θχζε ηνπ ζήκαηνο πνπ δηακνξθψλεη ην θχξην θέξνλ: 

 

0 - Υσξίο δηακνξθσηηθφ ζήκα 

1 - Δλα θαλάιη πνπ πεξηέρεη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο, ρσξίο ππν-θέξνλ 

2 - Δλα θαλάιη πνπ πεξηέρεη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο, κε ππν-θέξνλ 

3 - Δλα θαλάιη πνπ πεξηέρεη αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 

 Σν ηξίην ζχκβνιν, ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εθπέκπεηαη: 

 

N - Υσξίο εθπεκπφκελε πιεξνθνξία 

A - Αθνπζηηθή ηειεγξαθία, πνπ απνθσδηθνπνηείηαη αθνπζηηθά, φπσο ν  

θψδηθαο Morse  

B - Ζιεθηξνληθή ηειεγξαθία, πνπ απνθσδηθνπνηείηαη απφ κεραλήκαηα 

C - Σειεκνηνηππία (FAX) 

D - Σειεκεηξία ή Σειερεηξηζκφο 

E - Σειεθσλία (θσλή ή κνπζηθή πνπ ζα αθνπζηεί απφ άλζξσπν) 

F - Βίληεν (ηειενπηηθά ζήκαηα) [49] 

 

5.9 Γηακνξθψζεηο ζηνλ TRC-3600 
 

  Ο πνκπνδέθηεο TRC-3600 ρξεζηκνπνηεί δηακφξθσζε κνλήο πιεπξηθήο δψλεο 

SSB, εθπέκπνληαο είηε ηελ άλσ πιεπξηθή (Upper Side Band – USB) ή ε θάησ 

πιεπξηθή (Lower Side Band – LSB). πγθεθξηκέλα νη κνξθέο εθπνκπήο θαη ιήςεο 

είλαη νη αθφινπζεο (Δηθφλα 5.19, 5.20): 

 

• H3E: Δθπνκπή ηεο κίαο πιεπξηθήο δψλεο ζπρλνηήησλ µε νιφθιεξν ην θέξνλ 

(εθπνκπή ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπ θέξνληνο) 

 

• J3E: Δθπνκπή ηεο κίαο πιεπξηθήο δψλεο ζπρλνηήησλ µε ππνβαζµηζµέλν ην 

θέξνλ πιήξσο (απνθνπή ηεο ηζρχνο ηνπ θέξνληνο πιήξσο) 
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Δηθφλα 5.19: Δθπνκπή - Λήςε Ζ3Δ 

 

 

 

 
Δηθφλα 5.20: Δθπνκπή - Λήςε J3Δ  

   

5.10 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  
   

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνκπνδέθηε TRC 3600 ρσξίδνληαη ζηηο 

θάησζη θαηεγνξίεο: 

 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

 Σξνθνδνζία 

 Αλαπήδεζε πρλφηεηαο 

 

α.  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

 Βάξνο:  έσο 4 kg 

 γθνο: έσο 3.7 lt 
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β. Κχξηα Υαξαθηεξηζηηθά 

 

 Δχξνο Εψλεο:  1.5 – 30 ΜHz κε 100 Hz δηαρσξηζκφ ζπρλνηήησλ 

 Γηεπθξηληζηήο: +/- 300 Hz ζε βήκαηα ησλ 10 Hz 

 Αξηζκφο θαλαιηψλ: 100 ζε ζηαζεξή ζπρλφηεηα/ 30 ζε ιεηηνπξγία ALE ή FH 

 ηαζεξφηεηα ζπρλφηεηαο: 1 ppm 

 Δθπνκπή ηζρχνο: 20 W 

 Δθπνκπή ειαηησκέλεο ηζρχνο: 1W ή 5W 

 

γ. Σξνθνδνζία 

 

 Σξνθνδνζία: 14.4V 

 ηνηρεία Ni/Cd ή ζηνηρεία ιηζίνπ 

 Πξνζηαζία απφ αλάζηξνθε πνιηθφηεηα ηξνθνδνζίαο 

 

δ. Αλαπήδεζε πρλφηεηαο (FH) 

 

 Απηφκαηε εθινγή πεξηνρήο αλαπήδεζε ζπρλφηεηαο 

 Απηφκαηε εθινγή ησλ ζπρλνηήησλ αλαπήδεζεο 

 Ρπζκνί αλαπήδεζεο γηα θσλή: 10 αλαπεδήζεηο/sec 

 Ρπζκνί αλαπήδεζεο γηα δεδνκέλα: 20 αλαπεδήζεηο/sec 

 Καζπζηεξεκέλε εηζαγσγή λένπ αληαπνθξηηή 

 Δπηιεθηηθή θιήζε 

 

5.11 Γηαδηθαζία Ρχζκηζεο /Α TRC-3600 γηα χλδεζε κε  

Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή  

Ο ζηαζκφο αζπξκάηνπ TRC-3600 καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε απνζηνιή δεδνκέλσλ (text message) κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ζε έλαλ άιιν ζηαζκφ αζπξκάηνπ TRC-3600 πνπ είλαη επίζεο 

ζπλδεδεκέλνο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Αθνχ ζπλδέζνπκε ηνλ TRC-3600 κε ην 

θαιψδην DATA θαη ηελ πξνέθηαζε ηνπ θαισδίνπ USB ψζηε λα ζπλδεζεί ζε κηα απφ 

ηηο ζχξεο USB ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηφηε πξέπεη λα θάλνπκε ηηο αθφινπζεο 

ξπζκίζεηο ηφζν ζηνλ ζηαζκφ αζπξκάηνπ φζν θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα 

λα επηηεπρζεί ε απνζηνιή δεδνκέλσλ. 

5.11.1 Ρσζκίζεης ζηολ /Α TRC-3600 

1. FUNC  SND AUTO  ENT  ON  ENT 

2. FUNC  SND AUTO  MODE  FEC  ENT 

3. FUNC  TERM RAT  DATA BIT  8 BITS  ENT 

4. FUNC  TERM RAT  RATE  4800 B/S  ENT 

5. FUNC  TERM RAT  STOP BIT  1 BIT  ENT 
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6. FUNC  TERM RAT  PARITY  NONE  ENT 

7. MENU  MODEM  FEC RATE  2400 B/S  ENT 

 

Αθνχ θάλνπκε ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο ηνπνζεηνχκε κηα ζπρλφηεηα ζηνλ 

αζχξκαην θαη είλαη έηνηκνο γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ.  Ζ απνζηνιή δεδνκέλσλ 

γίλεηαη είηε κέζσ voice είηε κε ηελ επηινγή ext data ηνπ ζηαζκνχ αζπξκάηνπ. Γηα λα 

γπξίζνπκε ηνλ αζχξκαην ζε ext data παηάκε ην εμήο: 

SERV  EXT DATA  ENT   

Καη γηα λα γπξίζνπκε ζε θαηάζηαζε voice παηάκε αληίζηνηρα: 

SERV  VOICE  ENT 

5.11.2 Ρσζκίζεης ζηολ Ηιεθηροληθό Τποιογηζηή 

Γηα ηελ επηθνηλσλία δπν /Α TRC-3600 εγθαζηζηνχκε ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή ην πξφγξακκα Hyper Terminal. ηε ζπλέρεηα, ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

θάλνπκε δεμί θιηθ ζην εηθνλίδην „‟Ο Τπνινγηζηήο κνπ‟‟ θαη επηιέγνπκε „‟Ηδηφηεηεο‟‟ 

θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν (Δηθφλα 5.21): 
 

 
 Δηθφλα 5.21: Ρχζκηζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

 

Δπηιέγνπκε ηελ θαξηέια „‟Τιηθφ‟‟ θαη παηάκε „‟Γηαρείξηζε πζθεπψλ‟‟ θαη 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν (Δηθφλα 5.22): 
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           Δηθφλα 5.22: Αλαγλψξηζε ζχξαο επηθνηλσλίαο (COM4) 

 

Αθνχ πξψηα έρνπκε ζπλδέζεη ην θαιψδην ζηε ζχξα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη ην έρεη αλαγλσξίζεη ν ππνινγηζηήο (ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα ην 

έρεη αλαγλσξίζεη ζαλ COM4 ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχξα) παηάκε δεμί θιηθ ζην COM4 

θαη „‟Ηδηφηεηεο‟‟ θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν (Δηθφλα 5.23): 

 
               Δηθφλα 5.23: Δπηινγή ξπζκίζεσλ ζπξψλ 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια „‟Ρπζκίζεηο ζπξψλ‟‟ θαη βάδνπκε ζηα πεδία ηηο 

παξαπάλσ ηηκέο θαη παηάκε „‟ΟΚ‟‟ 
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Αθνχ ηειεηψζνπκε κε ηηο ξπζκίζεηο ηηο ζχξαο δεκηνπξγνχκε κηα θαηλνχξηα 

ζχλδεζε κε ην hyper terminal απφ ην κελνχ: Έλαξμε  Πξνγξάκκαηα  Βνεζήκαηα 

 Δπηθνηλσλίεο  Hyper Terminal θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν (Δηθφλα 

5.24): 

 
      Δηθφλα 5.24: Γεκηνπξγία λέαο ζχλδεζεο 

Γίλνπκε έλα φλνκα ζηε ζχλδεζε π.ρ. TRC-3600 θαη παηάκε ΟΚ θαη 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν (Δηθφλα 5.25): 

 
        Δηθφλα 5.25: Δπηινγή ζχξαο επηθνηλσλίαο 

Δπηιέγνπκε ηελ ζχξα καο ε νπνία είλαη ε COM4 θαη παηάκε ΟΚ. Μεηά 

θάλνπκε απνζήθεπζε ηεο ζχλδεζεο απηήο απφ ην κελνχ ηνπ Hyper Terminal θαη ηελ 

απνζεθεχνπκε π.ρ. ζηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ 

ζηε ζχλδεζε απηή πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε, επηιέγνπκε „‟Ηδηφηεηεο‟‟ θαη 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν (Δηθφλα 5.26): 
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  Δηθφλα 5.26: Ηδηφηεηεο λέαο ζχλδεζεο 
 

Δπηιέγνπκε „‟Ρχζκηζε παξακέηξσλ‟‟ θαη εκθαλίδεηαη ην εμήο παξάζπξν 

(Δηθφλα 5.27) : 

 
    Δηθφλα 5.27: Ρχζκηζε παξακέηξσλ ζχξαο COM4 
 

Βάδνπκε ζηα πεδία ηηο παξαπάλσ ηηκέο θαη παηάκε „‟ΟΚ‟‟ (Δηθφλα 5.28): 
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  Δηθφλα 5.28: Ρχζκηζε παξακέηξσλ λέαο ζχλδεζεο 

 

ηελ θαξηέια „‟Ρπζκίζεηο‟‟ βάδνπκε ζηα πεδία ηηο παξαπάλσ ηηκέο θαη 

παηάκε „‟Ρπζκίζεηο ηεξκαηηθνχ‟‟ θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν (Δηθφλα 

5.29): 
 

 
  Δηθφλα 5.29: Ρπζκίζεηο ηεξκαηηθνχ 
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Βάδνπκε ζηα πεδία ηηο παξαπάλσ ηηκέο θαη παηάκε „‟ΟΚ‟‟ θαη αθνχ καο 

γπξίζεη ζην πξνεγνχκελν παξάζπξν παηάκε „‟Ρπζκίζεηο ASCII‟‟ θαη εκθαλίδεηαη ην 

παξαθάησ παξάζπξν (Δηθφλα 5.30): 

 
   Δηθφλα 5.30: Ρπζκίζεηο ASCII 

 

Κάλνπκε ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο θαη παηάκε „‟ΟΚ‟‟ θαη μαλά „‟ΟΚ‟‟ φηαλ 

καο γπξίζεη ζην πξνεγνχκελν παξάζπξν. Αθνχ έρνπκε ηειεηψζεη κε ηηο ξπζκίζεηο θαη 

θάλνπκε δηπιφ θιηθ ζηε ζχλδεζε πνπ δεκηνπξγήζακε γηα λα ηελ αλνίμνπκε. Αθνχ 

αλνίμεη ην παξάζπξν πιεθηξνινγνχκε ηηο παξαθάησ εληνιέο γηα λα ζηείινπκε ην 

κήλπκα (Δηθφλα 5.31): 

 
             Δηθφλα 5.31: Έλαξμε επηθνηλσλίαο  
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο γηα ηε  έλαξμε ηεο επηθνηλσλίαο 

πιεθηξνινγνχκε ζηνλ Ζ/Τ VZCZC, ην νπνίν δειψλεη ηελ αξρή ηνπ κελχκαηνο θαη 

ζην ηέινο ηεο επηθνηλσλίαο NNNN, δειψλνληαο ην ηέινο ηνπ κελχκαηνο. 

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα πιεθηξνιφγεζεο ηνπ κελχκαηνο ε νζφλε ηνπ /Α 

γξάθεη „‟DATA IN‟‟ θαη φηαλ   πιεθηξνινγήζνπκε ηελ εληνιή ΝΝΝΝ ηφηε ε νζφλε 

ηνπ /Α γξάθεη „‟DATA FEC‟‟. 

Σέινο, ηηο ίδηεο αθξηβψο ξπζκίζεηο πξέπεη λα έρεη θαη ν άιινο /Α πνπ ζα 

δερηεί ην κήλπκα [43]. 
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Κεθάιαην 6 

πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί έλα κηθξφ ζεκειηψδε ιίζν πνπ 

πξνζηίζεηαη ζε έλα γηγαληηαίν εμειηζζφκελν φξακα πνπ νλνκάδεηαη ην κέιινλ ηεο 

Βηνταηξηθήο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ πεδίν ηεο κάρεο.  

ε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη, δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε 

αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία πνπ πξνζθέξεη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απφ έλαλ 

νξακαηηδφκελν ζχγρξνλν θαη επέιηθην θαζψο θαη πξσηνπνξηαθφ ζηξαηφ.   

Ο Διιεληθφο ηξαηφο πξνηείλεη ζηα ζηειέρε ηνπ λα αλαδεηνχλ θαηλνχξγηνπο 

ηξφπνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπο, ψζηε ν ζχγρξνλνο εγέηεο λα 

κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ην θαζήθνλ ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα ηνπ δηαηεζνχλ. 

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε παξαπάλσ εξγαζία έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη 

άιιεο πηζαλέο εξγαζίεο πνπ ήδε έρνπλ εθπνλεζεί θαη κειινληηθέο πνπ ζα έξζνπλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ παξαπάλσ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο έμππλνπ γηιέθνπ κάρεο 

πνπ ζα κπνξεί λα κεηαδίδεη δεδνκέλα ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

καρεηή, ζε ζηειέρε δηνηθεηηθά θαη ζην θέληξν επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ επηδίσμε 

ηεο επηηπρίαο ηνπ νξηζκέλνπ θάζε θνξά αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ πνπ ζα έρεη ηεζεί ζε 

επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο.  

Ζ άληιεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζσκαηηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ καρεηή ζα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εθφδην 

γηα ηελ ζηξαηησηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ηνπ πξντζηακέλνπ.  

Ο βαζηθφο θνξκφο ελφο ζηξαηνχ είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη απνηειεί ην 

ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ζε κία ζηξαηησηηθή επηρείξεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα απνθσδηθνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηνλ καρεηή θαη κέζσ ζπλερήο 

εθπαίδεπζεο θαη αλαδήηεζεο λέσλ κεζφδσλ λα κεησζνχλ νη ιάζνο απνθάζεηο πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα κίαο επηρείξεζεο.  

 «Ζ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαίλεηαη απφ ην αλ κπνξνχκε λα 

μερσξίζνπκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε θαη κε πνηφ ηξφπν , γηα λα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ 

καο» (Απφθζεγκα : Εήλσλ ν ησηθφο, 336-264 π.Υ.). 

Ζ παξαπάλσ εξγαζία απνζθνπεί ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη δεκηνπξγία βάζεο 

δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ζεηηθά ηνλ καρεηή κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ θαη εγεζία ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηξαηνχ. 
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