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1. Μελέτη  και  ανάπτυξη  λογισμικού  καταγραφής  και  ταξινόμησης    δεδομένων 
μέσω σειριακής θύρας Η/Υ για χρήση σε εφαρμογές ταχείας λήψης σημάτων 

Μελέτη  και  εκμάθηση  κατάλληλου  λογισμικού  για  την  καταγραφή  δεδομένων 
από  ψηφιακές  μετρητικές  συσκευές,  χρησιμοποιώντας  τη  σειριακή  θύρα    Η/Υ 
(Visual Basic, Visual C, etc.),  μέσω   φορητών υπολογιστών με  χρήση  ελάχιστων 
μονάδων  διασύνδεσης  (interface  modules).  Δυνατότητα  επιλογής  γραφικής 
αναπαράστασης  δεδομένων  και  υπολογισμό  στατιστικών  παραμέτρων  (mean, 
STD,  STE  etc.).  Έλεγχος  εφαρμογής  σε  μετρητικά  συστήματα  ταχείας  λήψης 
δεδομένων από οπτικές διατάξεις 
 
Πηγές: 1. www.visualstudio.com/en‐us/products/application‐insights‐vs.aspx 
  2. https://msdn.microsoft.com/en‐us/library/h8w79z10.aspx 
  3. https://dzone.com/articles/10‐illustrated‐examples‐visual‐0 
  5. Keithley Model 6430 Sub‐Femtoamp Remote SourceMeter,  

http://www.keithley.com/products/software/?mn=6430 
 
Πλήθος φοιτητών: 1  
 

2. Διαμόρφωση  Συστήματος  Διασφάλισης  και  Διαχείρισης  Ποιότητας 

ISO9001:2008  (λειτουργίες  παροχής  υπηρεσιών)  για  εφαρμογή  σε  μονάδες 

Τεχνητού Νεφρού  

Οι πραγματικές απαιτήσεις εξαρτώνται από τη φύση των υπηρεσιών που παρέ‐
χονται  και  από  τα  οικονομικά  του  οργανισμού,  συμπεριλαμβανομένου  και  του 
μεγέθους  του.  Μερικές  από  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  περιλαμβάνουν  την 
εφαρμογή  σε  ασθενείς  ιατροτεχνολογικού  προϊόντος,  και  τέτοιοι  οργανισμοί 
μπορεί  να  διαθέτουν  εξοπλισμό  για  τη  διενέργεια  ελέγχων,  ο  οποίος  απαιτεί 
διακρίβωση. Μπορεί να είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των προϊόντων ή για τη 
μεταφορά  υλικών.  Στην  παρούσα  πτυχιακή  ως  οδηγός  εφαρμογής  λαμβάνεται 
μια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, δέκα έως δεκαπέντε κλινών, στην Αττική και με 
εξαήμερη δωδεκάωρη λειτουργία.  
Θα πρέπει να μελετηθεί και να καταγραφεί η λίστα από τις δραστηριότητες και 

τα  έγγραφα  που  γενικά  απαιτούνται  σ'  έναν  οργανισμό  παροχής  υπηρεσιών, 



ώστε  να  πληρούνται  οι  απαιτήσεις  του  ISO  9001  και  να  διαμορφωθεί  το 

εγχειρίδιο ποιότητας της εν λόγο ΜΤΝ.  

Πηγές:  1.  Συστήματα  Ποιότητας  ISO  9000:2000  με  Εφαρμογή  στην  Πράξη, 
Συγγραφέας MATT SEAVER, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ 
2. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=46486 
3. http://www.iso.org/iso/06_implementation_guidance.pdf 
4. http://www.iso.org/iso/iso_9000 

 
Πλήθος φοιτητών: 1‐2 
 

3. Βαθμονόμηση  συστήματος  καταγραφής  της  χρονικής  απόσβεσης 

σπινθηρισμών από ανιχνευτές ιοντιζουσών ακτινοβολιών   

Εξοικείωση  με  σύστημα  μέτρησης  χρονικής  απόσβεσης  σπινθηρισμών  που 

υλοποιήθηκε  από  το  πρόγραμμα  της  ΓΓΕΤ  με  ακρώνυμο MISCIRLU,  το  οποίο 

περιλαμβάνει  οπτοηλεκτρονικές  διατάξεις  γρήγορης  καταγραφής  και  οδηγείται 

από μικροελεγκτή. Ο  χρήστης έχει  τη δυνατότητα ελέγχου και  καταγραφής  του 

χρόνου  αποδιέγερσης  του  σπινθηριστή  μετά  από  παλμική  διέγερση  με 

ιοντίζουσα  ακτινοβολία.  Θα  πραγματοποιηθεί  σειρά    μετρήσεων  για  τα 

υπάρχοντα φθορίζοντα υλικά και θα γίνει σύγκριση με βιβλιογραφικά δεδομένα. 

Στη  συνέχεια  το  μετρητικό  σύστημα  θα  βαθμονομηθεί  και  θα  τεκμηριωθεί  η 

ενδεδειγμένη χρήση του.  

 

Πηγές: 1. Driving  LED  in a Nanosecond Regime by a Fast Operational Amplifier, 
Joachim Rose, Stella Bradbury,  Isabel Bond, Paul Ogden, Andrew Price, 
Richard  Oliver  and  Yerbol  Khassen,  Department  of  Physics  and 
Astronomy, Faculty of Mathematics and Physical Sciences, University of 
Leeds, LS2 9JT, 31 July 2009, 
http://www.leeds.ac.uk/~fy06yk/research/led.pdf 

2. A fast opticalpulse generator, Gray Institute, Department of Oncology, 
University of Oxford, 2011 

 
Πλήθος φοιτητών: 1 

 
4. Κατασκευή συστήματος για την καταγραφή θερμοκρασιών σε ψυγεία φύλαξης 

αντιδραστηρίων, στα πλαίσια των απαιτήσεων του ISO, σε πλατφόρμα Arduino   

Η κατασκευή θα περιλαμβάνει 

•         Αισθητήρια θερμοκρασίας ή και υγρασίας ψυγείων, 

•        Σύστημα  ελέγχου  σε  περίπτωση  διακοπής  ρεύματος  του  χώρου  όπου 

λειτουργούν τα ψυγεία (με το ανάλογο ηλεκτρονικό κύκλωμα), 



•         Έλεγχος εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας των ψυγείων (π.χ. από 2 – 8 oC) 

(με τους κατάλληλους αισθητήρες), 

•              Αποθήκευση  δεδομένων  των  θερμοκρασιών  ή  και  υγρασίας  σε  κάρτα 

μνήμης (με το κατάλληλο υλικό), 

•                 Σύστημα αποστολής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ή μηνιαίας καταγραφής 

θερμοκρασιών ή  και  υγρασίας  μέσω e‐mail  ή  σύνδεσης  στον  σύστημα Arduino  

μέσω τοπικού δικτύου ώστε να κατασκευαστούν διαγράμματα σύμφωνα με  ISO 

(με το κατάλληλο υλικό). 

•         Αποστολή μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο όταν οι θερμοκρασίες φύγουν 

εκτός ορίων ή υπάρχει διακοπή ρεύματος στον χώρο. 

•         Προγραμματισμό όλων των παραπάνω σε πλατφόρμα Arduino.  

 

Πηγές:  1.  Temperature  Data  logger  για  ιατρική  χρήση, 
https://www.testouk.com/resources/media/global_media/download_files
/testosolutions/TS_PS_Logger_176_T2_Refrigerators_0981_7644.pdf 
2.    Guidelines  for  Storage  and  Temperature Monitoring  of  Refrigerated 
Vaccines,  http://www.cdc.gov/vaccines/recs/storage/toolkit/toolkit‐
resources.pdf 
3.    http://typefaster.tumblr.com/post/17052725855/arduino‐fridge‐
temperature‐monitor 

 
Πλήθος φοιτητών: 1.  


