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Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας 

Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

Αιγάλεω  Φεβρουάριος 2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας αυτή είναι η κατασκευή ενός 

πολυλειτουργικού ενδύματος για καταγραφή βιοσημάτων.Η αύξηση του 

προσδόκιμου μέσου όρου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες βασίζεται και στην άμεση 

και σωστή ιατρική επίβλεψη και την γρήγορη αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων. 

Η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου απαιτεί άμεσες σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες οι 

οποίες μπορούν να δίνονται μέσω δικτύων.  

Πιο συγκεκριμένα ο ασθενής μπορεί να κάνει καρδιογράφημα όπου και αν βρίσκεται, 

μέσα μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να αποσπάται από την εργασία του ή τις 

λοιπές ασχολίες του, με την βοήθεια απαραίτητης συσκευής που μπορεί να έχει 

πάντοτε μαζί του. Στην περίπτωση του πολυλειτουργικού ενδύματος η συσκευή αυτή 

είναι  ενσωματωμένη στο πάνω εσώρουχο του. 

Η συσκευή αυτή μέσω του κινητού του τηλεφώνου επικοινωνεί με το εξυπηρετητή 

(server) και με την βοήθεια λογισμικού αποκωδικοποιεί τα αποσταλμένα βιοσήματα. 

Στην περίπτωση ανάγκης ο θεράποντας ιατρός του ασθενούς λαμβάνει μέσω δικτύου 

το καρδιογράφημα άμεσα, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται μέσω γραπτού 

μηνύματος (SMS) για το νέο περιστατικό που προέκυψε. 

Η χρήση του πολυλειτουργικού ενδύματος καταγραφής βιοσημάτων βάζει τέλος 

οριστικά στα ογκώδη και δύσχρηστα holters καθώς είναι πλήρες ενσωματωμένο στο 

εσώρουχο του και δεν επηρεάζει τις καθημερινές του δραστηριότητες.  Για την 

αποστολή των ψηφιακών δεδομένων βασίζεται στο κινητό τηλέφωνο, ενώ η 

λειτουργία του ξεκινά όπου και όταν το χρειαστεί ο ασθενής. 

Η δημιουργία του βασίστηκε στην εξέλιξη αγώγιμων νημάτων και υφασμάτων για 

την μεταφορά των βιοσημάτων από τον επίκουρο καθηγητή και επιβλέποντα μου Δρ. 

Γιώργο Πρινιωτάκη και της ερευνητικής του ομάδας. Η αμεσότητα στην επικοινωνία 

καθώς η ταχύτητα μεταγωγής των ιατρικών δεδομένων βασίστηκε στην εξέλιξη 

πρωτοκόλλων διασύνδεσης που εξελίχθηκαν από την ομάδα του Καθηγητή Δρ. 
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Δημήτρη Τσελέ αλλά και των εργαστηρίων Έρευνας και Ανάπτυξης της επιχείρησης 

AUTOTECH AUTOMATIONS. Το πρωτότυπο αυτό καθιστά την υπηρεσία 

απαραίτητη σε οποιονδήποτε πάσχει από χρόνια καρδιακά προβλήματα ή έχει κάποια 

προδιάθεση για παρόμοια προβλήματα υγείας λόγω κάποιων παραμέτρων. 

Η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και διάγνωσης από τον θεράποντα ιατρό μπορεί 

να αποβεί σωτήρια σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του τμήματος για την παροχή των 

απαραίτητων γνώσεων κατά την διάρκεια φοίτησης μου στο ΤΕΙ Πειραιά.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Δρ. Γιώργο Πρινιωτάκη, που με  

καθοδήγησε και με συμβούλευσε καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας μου με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Επίσης την εταιρεία AUTOTECH AUTOMATIONS, και τον κύριο Ευάγγελο 

Καψάλη προσωπικά, για την συνεισφορά του στην ανάπτυξη μέρους του λογισμικού 

και την προσφορά ηλεκτρονικών υλικών και συσκευών. 

Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω εκ βάθους καρδιάς τις θερμότερες ευχαριστίες μου 

στην οικογένεια μου για την πολύτιμη υλική και ψυχολογική υποστήριξη, που 

απλόχερα μου πρόσφεραν σε όλη την περίοδο ανάπτυξης της εργασίας μου και για 

την ολοκλήρωση της  φοίτησης μου στο ΤΕΙ Πειραιά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Βασικές έννοιες υφάσματος 

 

1.1 Ορισμός και ιστορία υφάσματος 

 

 

Ύφασμα είναι το υλικό που έχει κατασκευαστεί από νήματα που προέρχονται από 

φυσικές ή τεχνητές ίνες, τα οποία διασταυρώνονται μεταξύ τους ως στημόνι και 

υφάδι στην περίπτωση του υφαντού υφάσματος ή ως θηλιές στην περίπτωση πλεκτού 

υφάσματος, η με συνδυασμό αυτών στην περίπτωση των υφαδοπλεκτών υφασμάτων 

και χρησιμοποιείται για πλειάδα χρήσεων όπως π.χ. για ένδυση. 

 

Το πρώτο ύφασμα κατασκευάστηκε στην αρχαιότητα και είχε σκοπό την προστασία 

του ανθρώπινου σώματος από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και κατασκευαζόταν σε 

κάποιο είδος αργαλειού. Με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες ολοένα και 

αυξάνονταν καθώς και η δημιουργικότητα. Από τον χιτώνα, που χρησιμοποιήθηκε 

στη αρχαιότητα είδαμε το ένδυμα να εξελίσσεται και στις μέρες μας φτάσαμε να έχει 

μετεξελιχτεί ως και σε πολυλειτουργικό ένδυμα1. 

 

Μια καθοριστική δεκαετία για την πορεία του ενδύματος είναι αυτή του ’60. 

Εμφανίζονται νέες υφάνσιμες ύλες και η χρήση νέων υλικών βαφής επιτυγχάνονται 

νέα φανταχτερά χρώματα. Το νάιλον ήταν η πρώτη συνθετική ίνα που 

κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου από  χημικές ουσίες.2   
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Σε αυτή τη δεκαετία εμφανίζεται και το πρώτο σύγχρονο πολυλειτουργικό ένδυμα, 

που ήταν η στολή αστροναύτη, η  οποία αποτελούταν από 11 διαφορετικά στρώματα 

από αλουμίνιο Mylar, Dacron, Kapton και Teflon3.   

 

Την  δεκαετία όμως που διανύουμε η έρευνα ανέπτυξε νέες αγώγιμες ίνες και νήματα 

που μετεξέληξαν τις χρήσεις των υφασμάτων και των ενδυμάτων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Βασικές έννοιες έξυπνου υφάσματος 

 

2.1 Εισαγωγή 

 
Έξυπνα μπορούν να θεωρηθούν τα υλικά που έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες και στα διάφορα μηχανικά, θερμικά ή άλλων ειδών 

ερεθίσματα. Για να θεωρηθεί λοιπόν έξυπνο ένα υλικό θα πρέπει η 

κλωστοϋφαντουργική δομή να συνίσταται από  ένα αισθητήριο και ένα ενεργητικό 

υλικό, πιθανότατα συνοδευόμενο από μία μονάδα επεξεργασίας η οποία 

αποκωδικοποιεί τα διάφορα σήματα που λαμβάνει το ενεργητικό υλικό από το 

αισθητήριο. Το αισθητήριο λαμβάνει ερεθίσματα και ανταποκρίνεται με ένα σήμα. 

Το ενεργητικό υλικό παράγει μια μορφή κίνησης. Έξυπνα υλικά ορίζονται και τα 

αισθητήρια και τα ενεργητικά γιατί ανταποκρίνονται και στις δύο λειτουργίες. 
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2.2 Ομάδες ταξινόμησης 

Τα έξυπνα υλικά εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη βιομηχανία το 1986 και  

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τις λειτουργίες τους6:  

1. παθητικά 
 
2. ενεργητικά 
 
3. υπερ-έξυπνα 

 

Όσον αφορά τη χρήση τους, χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες : 

• λειτουργικότητα  
 
• λειτουργικότητα και μόδα  
 
• μόδα  

 
 

2.2.1 Παθητικά υφάσματα 

 
Τα παθητικά έξυπνα υλικά –passive smart materials – είναι τα υφάσματα τα οποία  

μπορούν να αντιλαμβάνονται κάποιες περιβαλλοντικές αλλαγές ή κάποια ερεθίσματα 

και λειτουργούν σαν αισθητήρες7.  

 

 

2.2.2 Ενεργητικά υφάσματα 

 

Τα ενεργητικά έξυπνα υλικά –active smart materials -  μπορούν να αντιλαμβάνονται 

αλλά και να αντιδρούν σε αλλαγές του περιβάλλοντος ή σε κάποια ερεθίσματα. 

Δηλαδή λειτουργούν ως αισθητήρια και ενεργοποιούν μια διαδικασία αντιδράσεων8. 

 

2.2.3 Υπερ-έξυπνα υφάσματα 

Τέλος, τα υπέρ-έξυπνα υλικά  -very smart materials- μπορούν να αισθάνονται, να 

αντιδρούν και να προσαρμόζονται αναλόγως, σύμφωνα με τις τιμές των εκάστοτε 
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παραγόντων. Κατά συνέπεια ενεργούν ως αισθητήρια, ενεργοποιητές και μονάδες 

ελέγχου9.  

 

Τα πιο ευρέως γνωστά έξυπνα υλικά είναι τα πιεζοηλεκτρικά, οι ηλεκτροσυστολείς, 

οι μαγνητοσυστολείς, τα υλικά με την ιδιότητα να αλλάζουν σχήμα και τα αισθητήρια 

των οπτικών ινών10.  Τα πιεζοηλεκτρικά δρουν τόσο ως ενεργητικά υλικά όσο και ως 

αισθητήρια. Στη δραστική τους μορφή αυτά τα υλικά υφίστανται επιμήκυνση όταν 

εφαρμόζεται σε αυτά ηλεκτρικό πεδίο. Υπό  τη μορφή αισθητηρίων αυτά τα υλικά 

παράγουν διαφορά δυναμικού όταν ασκείται πάνω τους μηχανική δύναμη11. Τα 

πιεζοηλεκτρικά υλικά διαθέτουν χρήσιμες ιδιότητες και είναι διαθέσιμα σε πολλές 

μορφές. Η μορφή που χρησιμοποιείται ευρύτερα είναι αυτή του κεραμικού 

ελάσματος καθώς επίσης συναντώνται και σε μορφή ινών, ή σε άλλη μορφή  

Παράγουν ισχυρή  διαφορά δυναμικού και ανταποκρίνονται σχεδόν σε κάθε τύπο 

μαγνητικής έκτασης των φυσικών ερεθισμάτων12.  

 

Οι ηλεκτροσυστολείς είναι παρόμοιοι με τα πιεζοηλεκτρικά υλικά αλλά διαθέτουν 

ελαφρώς μεγαλύτερη ικανότητα καταπόνησης, η οποία εξαρτάται από ένα σημείο και 

μετά και από τη θερμοκρασία. Συναντώνται κυρίως σε μια στοιβαγμένη μορφή και 

επιμηκύνονται όταν εκτίθενται σε μαγνητικό πεδίο13.  

 

Οι μαγνητοσυστολείς αντιδρούν ενεργά σε ένα ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο, μέσω 

της αλλαγής του ιξώδες τους. Μπορούν να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται 

σχεδόν άμεσα  και έχουν εφαρμογές σε υγραντήρες, βαλβίδες, συμπλέκτες και φρένα 

με ελάχιστα ή καθόλου κινούμενα μέρη .  

Τα υλικά που διατηρούν το σχήμα τους (shape memory) είναι μέταλλα που  

‘θυμούνται’ την αρχική κρυσταλλική δομή τους ή το σχήμα τους. Χρησιμοποιούνται 

ως ενεργητικά υλικά για την αλλαγή ορισμένων χαρακτηριστικών τους από τη γηγενή 

τους μορφή και ανταποκρίνονται στη θερμοκρασία. Βρίσκονται υπό μορφή καλωδίων 

και η επίδραση τους συναντάται σε κράματα μετάλλων και πολυμερή, τα οποία 

επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα υπό την επίδραση της θερμοκρασίας.          

Τα αισθητήρια τοπικών ινών είναι ελαφρά σε βάρος, μικρά και εύκαμπτα. Δεν 

απαιτούν ηλεκτρική μόνωση  από τη δομή του υλικού και δεν παρέχουν αγώγιμη 

συμπεριφορά στη δομή τους, όπως επίσης δεν παράγουν επιπρόσθετη θερμότητα που 

θα κατέστρεφε την ίδια τους τη δομή. 
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Οι οπτικές ίνες έχουν πολλές εφαρμογές στον τομέα της πληροφορικής και της 

επικοινωνίας, στην ασφάλεια  και στο χώρο της μόδας, σε εξοπλισμό αυτοκινήτων 

και στην επίπλωση χώρων. Επίσης χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ή μέτρηση 

της εσωτερικής εφαρμοζόμενης πίεσης των σύνθετων δομών .  

Τα ευφυή κλωστοϋφαντουργικά υλικά αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά των ινών 

και των υφασμάτων. Μπορούν να περιγραφτούν ως υλικά που σκέφτονται. Στην 

πράξη αυτό σημαίνει ότι μας κρατούν ζεστούς  όταν η θερμοκρασία είναι σε χαμηλά 

επίπεδα και δροσερούς σε ζεστές καιρικές συνθήκες. Πολλά ευφυή υλικά περιέχονται 

ήδη σε είδη ρουχισμού παρέχοντας ένα συνδυασμό υψηλού και μοντέρνου 

σχεδιασμού αλλά και λειτουργικότητας σε ειδικές συνθήκες.  

Ένας από τους βασικότερους λόγους της γρήγορης ανάπτυξης των ευφυών υλικών 

είναι η χρησιμότητα τους στη βιομηχανία του στρατού όπου οι συνθήκες είναι ειδικές 

και επομένως οι στρατιωτικές στολές οφείλουν να προστατεύουν αυτούς τα φορούν 

και επιπλέον έχουν τη δυνατότητα αλλαγής χρώματος / συνθηκών / ακτινοβολιών / 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κτλ. όταν αυτό είναι απαραίτητο14.  

  

2.3 Ιδιότητες έξυπνου υφάσματος  

Οι αλλαγές στις διάφορες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στα υλικά, 

όσον αφορά το σχήμα τους, το χρώμα τους και τη δομή τους. Μερικές φορές η 

αλλαγή στο υλικό είναι ορατή, ενώ κάποιες άλλες συντελείται σε μοριακό επίπεδο.  

Η μετατροπή αυτών των έξυπνων υλικών σε κλωστοϋφαντουργικά έχει σαν 

αποτέλεσμα τα ‘έξυπνα υφάσματα’. Το παραγόμενο υλικό ρυθμίζει τις ιδιότητες, 

σύμφωνα με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον του. 

Αναρίθμητοι συνδυασμοί αυτών των υλικών, έχουν σαν αποτέλεσμα μία ευρεία 

γκάμα κλωστοϋφαντουργικών υλικών. 

 

 Καθένα από αυτά τα υλικά διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ιδιοτήτων. Οι πιο σημαντικές  

από αυτές είναι ακόλουθες :  

 

• Διαστάσεις : μήκος – πλάτος – λεπτότητα  

 

• Ικανότητα  ανάκτησης  
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• Διαπερατότητα  

 

• Απορροφητικότητα  

 

• Ακαμψία  

 

• Αντοχή στον εφελκυσμό 

  

Η λειτουργικότητα των υφασμάτων αυτών έχει αρχίσει και γίνεται γνωστή από τη 

δεκαετία του ’90. Το  δίκτυο των βιομηχανιών υφάσματος έχει αναπτυχθεί αρκετά, η 

ανάπτυξη αυτή απαιτεί τη βοήθεια διαφόρων τομέων της επιστήμης και της 

τεχνολογίας του σχεδιασμού και των ανθρωπιστικών επιστημών. Ο συνδυασμός 

υφασμάτων και ηλεκτρονικής τεχνολογίας, θα σημάνουν την επόμενη γενιά των 

έξυπνων υφασμάτων  και ινών. Τις αντιδράσεις των υλικών αυτών μπορούν να 

ενεργοποιήσουν παράγοντες όπως :  

 

• θερμοκρασία  

 

• φωτισμός  

 

• υγρασία  

 

• ηλεκτρισμός  

 

• δύναμη  

 

• πίεση, κτλ. 

 

Με τόσα ερεθίσματα  οι εφαρμογές των υλικών αυτών μπορούν να περιοριστούν 

μόνο από την ανθρώπινη φαντασία. 
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Οι συνδυασμοί τους μπορούν να δημιουργήσουν όχι μόνο μόδα άλλα και να 

συντελέσουν αποτελεσματικά στην λειτουργικότητα.  Μελετώντας τις ιδιότητες των 

υφασμάτων και τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού μπορούν να κατασκευαστούν 

ενδύματα και προϊόντα που θα δημιουργήσουν  νέα μόδα και θα ωφελούν κάθε 

χρήστη. 

Ήδη έχει παρατηρηθεί από πολλούς κατασκευαστές  η χρήση  ειδικών υφασμάτων, 

χωρίς ιδιαίτερες λειτουργίες, δείχνοντας  ότι ο χώρος της μόδας είναι έτοιμος να 

προωθήσει νέα προιόντα ειδικά δε ένα τέτοιο συνδυασμό, μόδας και τεχνολογίας15.  

 

Για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώτο κλωστοϋφαντουργικό υλικό 

παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία το 1979 και ήταν το μεταξωτό νήμα με μνήμη 

σχήματος, όπου έχει την ιδιότητα να επανέρχεται στο σχήμα που κατασκευάστηκε  

μετά την επίδραση κάποιου ερεθίσματος. 
 

 

 

 

 

2.4 Χρήσεις έξυπνου υφάσματος  

 

Οι αναγκαίες ιδιότητες των ενδυμάτων,  εξαρτάται αρχικά από τη φυσική δράση και 

από τις συνθήκες περιβάλλοντος όπως είναι η θερμοκρασία και η υγρασία.  Το 

ποσοστό θερμότητας που παράγεται από τον άνθρωπο εξαρτάται πολύ από τη φυσική 

του κατάσταση. Για να κρατήσει αυτή την ισορροπία σε ένα συγκεκριμένο όριο, το 

σώμα παράγει ιδρώτα για να απομακρύνει την ενέργεια από αυτό με σκοπό την 

απομάκρυνση της μέσω της μεθόδου εξάτμισης16.  

Αν η θερμαντική μόνωση του ρούχου δημιουργείται κατά τη διάρκεια της φυσικής 

εξάσκησης, τμήμα της παραγόμενης θερμότητας μπορεί να απομακρυνθεί μέσω 

μεταγωγής θερμότητας, έτσι το σώμα δεν θα χρειάζεται να ιδρώνει τόσο πολύ17. 

Η ποιότητα της μόνωσης σε ένα υλικό μεταξύ κρύου και θερμού θα είναι σε μεγάλο 

βαθμό κατευθυνόμενη από την λεπτότητα και την πυκνότητα των νημάτων που το 

συνθέτουν. Υψηλή λεπτότητα και χαμηλή πυκνότητα έχουν σαν αποτέλεσμα τη 
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βελτίωση της μόνωσης. Σε πολλά πρακτικά παραδείγματα η θερμαντική μόνωση 

εξασφαλίζεται από κενά αέρος μεταξύ των υλικών στρωμάτων18.  

 

 

Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα της μόνωσης επηρεάζεται επίσης από την 

εξωτερική θερμοκρασία. Όσο πιο ακραία είναι η θερμοκρασία (είτε υψηλή είτε 

χαμηλή), τόσο λιγότερο αποτελεσματική είναι η μόνωση. Στα τέλη της δεκαετίας του 

’90  η Κρατική Υπηρεσία Αμυντικής Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργικών Υλικών 

(DCTA R &TG, Golchester, GB) ξεκίνησε μία έρευνα σχετικά με τη χρήση 

κραμάτων για τη δημιουργία προστατευτικής ένδυσης για την υψηλή θερμοκρασία.    

Ο στόχος ήταν η τροποποίηση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων των ενδυμάτων, 

ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντός τους. Σχεδιάστηκε ένα ένδυμα, στο 

οποίο έχουν ενσωματωθεί κάποια ειδικά «ελατήρια». Αποτελείται από δύο ξεχωριστά 

στρώματα, μέσα στα οποία έχουν εισαχθεί λωρίδες βαμβακερού υφάσματος, ώστε να 

ενσωματωθούν τα «ελατήρια» στο ένδυμα. Τα «ελατήρια» του στερεώνονται μόνο 

στο εξωτερικό περίβλημα, έτσι ώστε να εμποδίζονται ελάχιστα όταν διαστέλλονται. 

Τα «ελατήρια» που χρησιμοποιούνται είναι κωνικά και έχουν διάμετρο 25 χιλιοστά. 

Ο αέρας είναι καλός μονωτής. Υπό την επίδραση των μετασχηματισμένων 

«ελατηρίων» και τα δύο κλωστοϋφαντουργικά στρώματα θα απομακρυνθούν το ένα 

από το άλλο, σαν αποτέλεσμα ενός μονωτικού στρώματος αέρα που δημιουργείται 

ανάμεσά τους19. 

Ένα ανθρώπινο ομοίωμα, φορώντας το ένδυμα αυτό, εκτέθηκε σε καυστήρα 

προπανίου για 8 λεπτά και η εκπομπή ροής θερμότητας  ήταν 80 kW/ m2. Εξαιτίας 

της θερμότητας, τα αρχικά «ελατήρια» ανοίγουν και δημιουργούν ένα μονωτικό 

στρώμα αέρα μεταξύ των υφασμάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής ήταν 

πολύ ικανοποιητικά20.  

Γενικότερα, όσον αφορά τη αγωγιμότητα των υλικών αυτών που θα μπορούσαν να 

ενσωματωθούν  σε ενδύματα  παρέχοντας κάποιες λειτουργίες θα πρέπει να είμαστε 

πολύ συγκεκριμένοι σε σχέση με την καταλληλότητα του κάθε υλικού.  

Η πρώτη γενιά των έξυπνων υφασμάτων χρησιμοποιεί συμβατικά υλικά και 

συστατικά που προσπαθούν να προσαρμόσουν το σχέδιο του υφάσματος  έτσι ώστε 

να ταιριάζει με τα εξωτερικά στοιχεία. Το πρώτο επιτυχημένο βήμα για ρούχα 

τέτοιου είδους που μπορούν να φορεθούν ( όπου ηλεκτρονικά στοιχεία τοποθετούνται 

στο ύφασμα )  έγινε το ’90,  μετά από επιτυχημένη συνεργασία της Levis + Philips. 
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Σε αυτό το σακάκι προσαρμόστηκε με τέτοιο τρόπο ένας μηχανισμός που μπορεί να 

ήταν τύπου: μικρόφωνο, ακουστικό, ένα τηλεχειριστήριο, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα 

φορητό mp3 player. Αυτή η κατασκευή απαιτούσε κάθε φορά που το ένδυμα θα 

πλενόταν, ο μηχανισμός αυτός να αφαιρείται από το ένδυμα. Φυσικά αυτό το όριο 

είχε σαν αποτέλεσμα την αναζήτηση για πιο εξελιγμένο προϊόν. Η πιο προφανής 

εκδοχή ήταν να ενωθεί το κύκλωμα με ένα καλώδιο από διαφορετικό υλικό μέσα στο 

ύφασμα (αγώγιμα υφάσματα)21.  

 

Η  Infineon εξέλιξε ένα mp3 μινιατούρα που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο 

υλικό. Το όλο σύστημα αποτελείται από το κεντρικό μικροτσίπ, ένα ακουστικό, την 

μπαταρία, την κάρτα μνήμης για τη μουσική και μια ενδοεπικοινωνία όλων αυτών 

των στοιχείων μέσω της ίνας του υφάσματος, τα οποία προστατεύονται κατά την 

πλύση22. 

 

 

 14 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Εφαρμογές 

 

3.1 Ευφυές εσώρουχο κορμάκι  

Τα συστήματα παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία δεν είναι  

φιλικά προς τα παιδιά23.  

 

Αυτό συμβαίνει από το γεγονός ότι για τις διάφορες μετρήσεις απαιτούνται διάφορα  

ηλεκτρόδια  που πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με το σώμα τους και τα οποία 

εμποδίζουν την ελευθερία κινήσεων των παιδιών. Ωστόσο, για ένα παιδί η κατάσταση 

αυτή είναι έξω από το οικείο του περιβάλλον γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει τη 

δυνατότητα να κινείται όσο πιο ελεύθερα γίνεται24
. 

 

Η πρόσφατη ανάπτυξη των έξυπνων ενδυμάτων έχει εν μέρει σκοπό να καλύψει αυτό 

το κενό και να προσφέρει άλλες συνθήκες νοσηλείας ή ιατρικής επιτήρησης στον 

νεαρό ασθενή25. 

 

Χάρη στις ιδιότητες των ενδυμάτων αυτών, δημιουργείται ένα ασφαλές σύστημα που 

προσφέρει όλες τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ρούχο όπως φορεσιμότητα με 

άνεση και δυνατότητα πλυσίματος και το οποίο προσφέρει στο παιδί – ασθενή να 

κινείται με σχετική άνεση και ασφάλεια26. 

 

Μια πρώτη προσπάθεια έγινε από ερευνητική ομάδα στο Βέλγιο και το φορέσιμο 

αυτό σύστημα ονομάστηκε ευφυές κορμάκι ( IntelliTex Suit)27
. 

      

Το ύφασμα του εσώρουχου, που φοριέται σε επαφή με το σώμα χρησιμοποιείται ως 

αισθητήρας καταγραφής βιοσημάτων. Το εσώρουχο-κορμάκι χρησιμοποιεί τμήματα 

του υφάσματος ως αισθητήρια για την εγγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και 
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μετρήσεων εισπνοών και αγώγιμα νήματα για τη πορεία μετάδοσης των δεδομένων 

ως το ηλεκτρονικό τμήμα που και αυτό είναι ενσωματωμένο σε τμήμα του ενδύματος 

ή προσαρμοσμένο έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για την φόρτιση του ή 

την πλύση του ενδύματος. Τα συμβατικά ηλεκτρόδια συχνά παρουσιάζουν 

προβλήματα για μετρήσεις μεγάλης διάρκειας, όπως για παράδειγμα δερματικούς 

ερεθισμούς αλλά και για να λειτουργήσουν πρέπει να υπάρχει αγώγιμο τζέλ. Τα 

πλεκτά και τα υφάνσιμα ηλεκτρόδια του εν λόγω ενδύματος είναι ανοξείδωτου 

ατσαλιού και καλούνται Textrodes. Έχουν δε αναπτυχθεί για μετρήσεις 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος  (ECG) και σε άλλες εφαρμογές με σχετική επιτυχία28.   

 
Η επιλογή του ανοξείδωτου ατσαλιού για την δημιουργίας των αισθητηρίων 
βασίστηκε στο ότι:   
 
• Είναι αρκετά καλός αγωγός  
 
• Οι ίνες τους έχουν καλή υφή  
 
• Υπάρχει μικρή έως μηδαμινή πιθανότητα αλλεργίας από την επαφή επειδή  
 
            περιέχει χαμηλή περιεκτικότητα νικελίου . 
 
• Μπορεί να πλυθεί χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του . 
 
• Μπορεί να χειρίζεται ως υφάνσιμο υλικό29. 

 

3.2 Έξυπνη μπλούζα 

Είναι μία μπλούζα με ενσωματωμένες οπτικές και αγώγιμες ίνες η οποία και αυτή 

λειτουργεί ως διαμεσολαβητής (interface) μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.   

Το ρούχο αυτό είναι ουσιαστικά μία συσκευή η οποία, εκτός από την καρδιακή 

λειτουργία, μετρά την αναπνοή και μία πληθώρα από ζωτικές λειτουργίες, 

ενεργοποιώντας συναγερμό εάν υπάρχει ανάγκη. Σε αντίθεση με την προηγούμενη 

εφαρμογή (ευφυές κορμάκι) προορίζεται για χρήση ενηλίκων και όχι παιδιών. 

Το ύφασμα που χρησιμοποιείται για την έξυπνη μπλούζα περιέχει αγώγιμες ίνες 

υφασμένες μέσα στο ύφασμα.  
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Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως συσκευή μετρήσεων των ζωτικών σημάτων σε άτομα που 

ασχολούνται με επαγγέλματα υψηλού κινδύνου όπως οι πυροσβέστες, οι αστροναύτες 

και τα στρατιωτικά επαγγέλματα30.   

Η ιδιαιτερότητα της κατασκευής του συγκεκριμένου ενδύματος είναι ότι το ύφασμα 

δεν μπορεί να κοπεί όπως συνηθίζεται στη συμβατική παραγωγή, διότι τα καλώδια θα 

κοπούν και θα καταστήσουν το σύστημα άχρηστο. Έτσι λοιπόν ακολουθείται μια 

ιδιαίτερη και χρονοβόρα διαδικασία. 

 

 

 

3.3 Μπουφάν σκι  

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε ώστε να παρέχει δυνατότητα διάσωσης σε 

περίπτωση ατυχήματος. Έχει ενσωματωμένη όλη την απαραίτητη τεχνολογία 

διάσωσης για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Μπορεί να προσδιορίζει τη θέση του 

φορέα μέσω του διεθνούς  συστήματος θέσεως, παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας, 

είναι ελαφρύ και έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ακόμα και στους -20˚ C.   

Αποτελείται από τρία στρώματα: Το εξωτερικό στρώμα είναι υφασμάτινο υλικό, 

ειδικά διαμορφωμένο για εξωτερικές συνθήκες ψύχους. Το μεσαίο στρώμα έχει την 

ικανότητα να παράγει θερμότητα και το εσωτερικό αποτελείται από coolmax  ή 

outlast. 

Στο πίσω μέρος του είναι εφαρμοσμένη μια ειδικά σχεδιασμένη κεντρική μονάδα 

ελέγχου, ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Επίσης υπάρχουν αισθητήρες 

κινήσεως και μια ασύρματη μονάδα επικοινωνίας. Έτσι, για παράδειγμα, σε 

περίπτωση που ο φορέας έχει χάσει τις αισθήσεις του, μπορεί να σταλεί σήμα 

κινδύνου. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί αισθητήρες για τους καρδιακούς 

κτύπους, αποτελούμενοι από ίνες επικαλυμμένες από μεταλλικό στρώμα. Στο 

μπουφάν αυτό έχει προστεθεί και μια τσάντα επιβίωσης (survival kit) ειδικά 

σχεδιασμένη να αντέχει στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες (αδιάβροχη, ανθεκτική 

στο ψύχος). Προστέθηκαν και ειδικές τσάντες οι οποίες δίνουν στον χρήστη τη 

δυνατότητα  να λιώσει πάγο και να τον χρησιμοποιήσει ως πόσιμο νερό.  

Στη δομή του υφάσματος, τέλος, είναι ενσωματωμένες οι απαραίτητες ίνες για τη 

μεταφορά των κρίσιμων στοιχείων. 
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3.4 Ρόμπα μασάζ  

Το ρούχο αυτό κάνει στον χρήστη ένα απαλό μασάζ με δυνατότητα ρύθμισης της 

έντασης. Αποτελείται από ένα συνδυασμό ηλεκτρονικής συσκευής για μασάζ, 

ενσωματωμένης σε ρόμπα δωματίου.  

 

 

3.5 To «μουσικό τζάκετ» του M.I.T. Media Lab  

Το γνωστό ερευνητικό εργαστήριο MediaLab του Μ.Ι.Τ. εξέλιξε τις δικές του 

εφευρέσεις στον τομέα. Από τα πρώτα δείγματα δουλειάς του ήταν ένα «μουσικό 

τζάκετ», που συνύφαινε στο τζιν του κυκλώματα αναπαραγωγής και ελέγχου 

μουσικών αρχείων. Οι συμμετέχοντες ερευνητές δημιούργησαν μια εταιρεία, την 

International Fashion Machines (I.F.M.), που διαθέτει ήδη στην αγορά «διαδραστικά 

υφάσματα» για το σπίτι, με τη μορφή ταπετσαρίας τοίχου ή καλυμμάτων για 

καναπέδες και έπιπλα. Τα υφάσματα «Electric Plaid» για παράδειγμα, αλλάζουν 

χρώματα ή σχέδια και αντιδρούν στην αλλαγή θερμοκρασίας, χάρη στους 

ευαίσθητους ψηφιακούς διακόπτες που περιέχουν.  

 

3.6 Μηνύματα SMS για μπλουζάκια  

H σχεδιάστρια Elisabeth de Senneville της France Telecom παρουσίασε ρούχα που 

λειτουργούν ως εύκαμπτες έγχρωμες οθόνες. Όσοι τα φορούν, μπορούν να εκπέμπουν 

μηνύματα κατά βούληση, είτε για να τονίσουν τη διαφορετικότητά τους είτε 

διαφημίζοντας εν κινήσει διάφορες επιχειρήσεις. 

Η φιλοδοξία της εταιρίας είναι η τεχνολογία αυτή να ενταχθεί σε γραμμή παραγωγής.  

 

 

 18 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Αγώγιμα υλικά 

4.1 Τι είναι τα αγώγιμα υλικά  

Οι αγώγιμες ίνες και νήματα είναι ίνες που με διάφορες τεχνολογίες έχουν 

στην δομή τους ή στην επιφάνεια τους ποσοστό αγώγιμων υλικών π.χ. μέταλλο, που 

τις μετατρέπουν από μονωτές κι αγωγούς. 

Το σημαντικό είναι να διατηρηθεί η άνεση που προσφέρει ένα ένδυμα με την 

προσθήκη κάποιου τέτοιου μετάλλου όπως νικελίου, χαλκού, αργυρού ή χρυσού  

επικαλυπτικού στρώματος ποικίλης λεπτότητας. Αυτές οι ίνες προσφέρουν 

πολλαπλούς συνδυασμούς φυσικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων για ποικίλες 

εφαρμογές.  

Παρόλο τις διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις αυτών των υφάνσιμων αγώγιμων 

υλικών, όλα έχουν παρόμοιες ιδιότητες. Συγκεκριμένα, έχουν χαμηλό ειδικό βάρος σε 

σύγκριση με τα μέταλλα, είναι σταθερά και ελαστικά, έχουν ανταγωνιστικό κόστος 

και ενσωματώνονται στο ύφασμα χωρίς να παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα. 

Παράλληλα η συνεχή σμίκρυνση των αναγκαίων ηλεκτρονικών συσκευών δεν είναι 

δυνατό στην παρούσα στιγμή να ενσωματωθούν ή να αντικατασταθούν από ίνες ή 

νήματα. Η πιο άνετη μεταφορά τους πάνω μας ήταν κάτι αναμενόμενο και έχει ήδη 

δημιουργήσει μόδα ηλεκτρονικών αξεσουάρ και ψηφιακών κοσμημάτων, όπως 

επίσης και η ύφανση κυκλωμάτων και η προσαρμογή μικροδιακοπτών και 

αισθητήρων στα ρούχα καθώς και η διαδικασία που μπορούν να αντέξουν την 

συντήρηση των υφάνσιμων υλικών (καθάρισμα, σιδέρωμα, ράψιμο). 

 

4.2 Το Πρωτότυπο Εsthis 

 19 



Το πρωτότυπο Esthis (ηλεκτρονικό σύστημα αισθητήρων - Sensoring - μέσω 

των υφασμάτων υψηλής τεχνολογίας) είναι ένα εσώρουχο που υιοθετεί τις νέες 

τεχνολογίες: οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστήσει δυνατό να ενσωματώσουν 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα στα συμβατικά ενδύματα και να γίνουν μέρος του.  Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός του πολυλειτουργικού ενδύματος γίνεται με 

βάση τις απαιτήσεις για προστασία του φέροντα από συγκεκριμένους κινδύνους και 

τοποθετούνται στο ένδυμα τα απαραίτητα υλικά. Η σχεδίαση έξυπνων ενδυμάτων 

χάρη στις νέες εφαρμογές τεχνολογίας υλικών δίνει την δυνατότητα να δημιουργηθεί 

ενδυμασία ασφαλέστερη και πιο συγκεκριμένα ταιριαστή στην εργασία ή το 

περιβάλλον και πλήρη προσαρμόσιμο στην υφαντική δομή και ιδιότητες.  

 

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο πραγματοποιεί για το  κομιστή  έλεγχο 

βιοσημάτων σε πραγματικό - χρόνο. Ο στόχος του ερευνητικού προγράμματος 

ESTHIS είναι να αναπτυχθούν οι μέθοδοι και τα πρότυπα για την έρευνα και το 

σχέδιο των έξυπνων ενδυμάτων καθώς επίσης και να μελετηθούν οι δείκτες σχετικοί 

με τη δυνατότητα χρήσης και την κοινωνική αποδοχή τους. Το πρόγραμμα ESTHIS 

μέσα από την έρευνα σε νέους διεπιστημονικούς ερευνητικούς τομείς όπως τις 

τεχνολογίες ινωδών υλικών, τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος και την 

μικροηλεκτρονική σχεδιάζει ένα πολυλειτουργικό ένδυμα για τις σύνθετες ανάγκες 

του σήμερα. 

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χρήση των νέων υλικών. Η 

χρήση των καινοτόμων υλικών, της μικροηλεκτρονικής και άλλων υλικών που 

απαρτίζουν ένα πολυλειτουργικό ένδυμα απαιτούν, παραδείγματος χάριν, την 

ανάπτυξη των νέων τύπων μεθόδων ελέγχου και προτυποποίησης. Επιπλέον, η 

ανάπτυξη των υλικών, όπως οι μηχανικές ιδιότητές τους, η διάρκεια ζωής τους που 

να εγγυάται την σωστή λειτουργία τους, μπορεί να πάρει έναν μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό. Στα ενδύματα ενσωματώθηκαν ηλεκτρονικά υλικά διαφορετικών και όχι 

συμβατικών τύπων κυρίως για την επίλυση προβλημάτων στην πλύση ή τη 

συντήρηση του ενδύματος και τα οποία υπάρχει πρόθεση βελτίωσης και 

αντικατάστασης σε έρευνα σε μεταγενέστερο χρόνο.  Σε πολλές περιπτώσεις το 

υψηλό κόστος των υλικών31 αποθαρρύνει την χρήση τους. Ωστόσο οι ανάγκες και οι 

επιθυμίες των χρηστών διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

έξυπνων ενδυμάτων. 
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4.3 Textronics 

Με την είσοδο των αγώγιμων νημάτων στον χώρο της ηλεκτρονικής, ένας 

νέος χώρος αναπτύσσεται.  Τα υφαντά ηλεκτρονικά τα οποία αποκαλούνται και 

Textronics, από τον συνδυασμό των λέξεων Textiles και Electronics, δίνουν νέα 

ώθηση τόσο στην ηλεκτρονική βιομηχανία όσο και την υφαντουργία. Η ηλεκτρονική 

πλακέτα μπορεί να είναι εύκαμπτη, λιγότερη ευαίσθητη στις φθορές και να μπορεί να 

πλυθεί. Ένας σχεδιαστής ενδυμάτων μπορεί να ανακαλύψει πάλι πολλές διαφορετικές 

μορφές και σχέδια, όπως και εκατοντάδες διαφορετικά συναισθήματα και να 

σχεδιάσει νέα προιόντα. Να δώσει μια υφή πολυτέλειας, όπως το μετάξι και το μαλλί 

σε ηλεκτρονικές εφαρμογές. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι σε θέση να 

δώσουν το νέο επίπεδο προστασίας στο χρήστη, το περιβάλλον και το ίδιο το 

τεχνολογικό προϊόν. Η προστασία μπορεί να είναι ενάντια στα μικροχτυπήματα, τη 

σκόνη, την υγρασία και την ηλεκτρική διαστρέβλωση.  Η ηλεκτρονική πλακέτα 

μπορεί να γίνει εύκαμπτη και λιγότερη εύθραυστη, αλλά και το ένδυμα να αποκτήσει 

την πολυλειτουργικότητα που θα του δώσει εφαρμογές σε πολλούς  τομείς.  

Τομείς των εφαρμογών αποτελούν οι υφαντικές κεραίες, οι αισθητήρες, τα 

κουμπιά πομποί ή δέκτες, και άλλα λειτουργικά υφαντικά συστατικά. Η κατασκευή 

των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με τη βοήθεια της βιομηχανίας ηλεκτρονικής 

επιτυγχάνεται μέσω διάφορης ελασματοποίησης τεχνολογιών, υπερηχητικής 

συγκόλλησης, της κοπής μέσω λέιζερ και άλλων τεχνολογιών.  Ο όρος «textronics» 

πρωτοαναφέρεται στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις στις διαδικασίες και το 

υφαντικό υλικό από το 2000. Είναι μια συνέργεια της βιομηχανίας 

κλωστοϋφαντουργίας, της ηλεκτρονικής και γενικά της τεχνολογίας των 

αυτοματισμών. Μια νέα ποιότητα επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης 

των συστατικών στοιχείων. Αυτό μπορεί να ληφθεί από τη φυσική ολοκλήρωση της 

μικροηλεκτρονικής με τις κατασκευές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 

ιματισμού.   

Σχετικά με εκείνα τα ενδύματα που έχουν άμεση σύνδεση με το ανθρώπινο 

σώμα, η σημαντικότερη λειτουργία των textronic ενδυμάτων είναι η αύξηση της 

ανθρώπινης ασφάλειας, με την ανίχνευση των κινδύνων, στοιχείο που βοηθά στην 

αποτελεσματική αντίδραση. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούμε να διακρίνουμε τις 

καταστάσεις που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα, παραδείγματος 

χάριν αυτή των στρατιωτών, των αστυνομικών, των πυροσβεστών, και των 
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ναυαγοσωστών καθώς επίσης και εκείνοι που συνδέονται με συνεχή επιτήρηση 

μακροχρόνια ασθενών. Οι συνθήκες εργασίας ελέγχου και η κατάσταση της υγείας 

είναι απαραίτητα στοιχεία για να πραγματοποιήσουν τη λειτουργία.  

 

4.4 Υφαντά Ηλεκτρόδια 

Οι υφαντικοί αισθητήρες ενός ηλεκτρόδιου είναι ένας ηλεκτρικός αγωγός που 

χρησιμοποιείται για να κάνει την επαφή με ένα μη μεταλλικό μέρος ενός κυκλώματος 

(π.χ. ένας ημιαγωγός, ένας ηλεκτρολύτης ή ένα κενό). Η λέξη πλάσθηκε από τον 

επιστήμονα Michael Faraday από τις ελληνικές λέξεις ήλεκτρον (έννοια από την 

οποία προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια για παράδειγμα) και οδός που σημαίνει 

τρόπος  Τα ηλεκτρικά ρεύματα οργανώνονται μέσω των αντικειμένων αμέταλλων για 

να τους αλλάξουν με τους πολυάριθμους τρόπους και για να μετρήσουν την 

αγωγιμότητα. 

 Συνήθως τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους για το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), την 

ηλεκτροθεραπεία (ECT), και για τις τεχνικές ηλεκτροφυσιολογίας στη βιοϊατρική 

έρευνα. Το υφαντικό ηλεκτρόδιο πρέπει να έχει μια μορφή ινών και μια ηλεκτρική 

αγωγιμότητα. Το πλεονέκτημα του έναντι των συμβατικών είναι ότι είναι 

περισσότερο εύκαμπτο, μπορεί να πλυθεί, και αντιστέκεται στις μηχανικές 

παραμορφώσεις. Οι ινώδεις ενεργοποιητές μπορούν να αντιδράσουν στις αλλαγές στη 

θερμοκρασία ή τα χημικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τις αλλαγές των 

γεωμετρικών διαστάσεών τους, και τον ίδιο χρόνο που πρέπει να είναι σε θέση να 

λειτουργήσουν ως διακόπτες ανάμεσα στα υφαντικά και βιολογικά αντικείμενα. 

4.4 ECG – EKG Hλεκροκαρδιογραφήματα  
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Εικόνα 4A. ΕCG Τυπική διαδικασία ηλεκτροκαρδιογραφήματος καταγράφει 

τα ηλεκτρικά σήματα από την καρδιά μέσω μιας σειράς ηλεκτροδίων που συνδέονται 

με το στήθος. 

 

ECG ή EKG είναι η σύντμηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (που 

βραχύνεται από το γερμανικό Elektrokardiogramm). Είναι μια γραφική 

αναπαράσταση που παράγεται από έναν ηλεκτροκαρδιογράφο, ο οποίος καταγράφει 

την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς με την πάροδο του χρόνου.  

Τα ηλεκτρικά κύματα μπορούν να μετρηθούν στα επιλεκτικά τοποθετημένα 

ηλεκτρόδια (ηλεκτρικές επαφές) στο δέρμα. Τα ηλεκτρόδια στις διαφορετικές 

πλευρές της καρδιάς μετρούν τη δραστηριότητα των διαφορετικών μερών του μυός 

της καρδιάς. Ένα EKG επιδεικνύει την τάση μεταξύ των ζευγών αυτών των 

ηλεκτροδίων, και τη δραστηριότητα μυών που μετρούν, από τις διαφορετικές 

κατευθύνσεις, που γίνονται κατανοητές επίσης ως διανύσματα. Αυτή η επίδειξη 

δείχνει το γενικό ρυθμό της καρδιάς και των αδυναμιών στα διαφορετικά μέρη του 

μυός. Είναι ο καλύτερος τρόπος να μετρηθούν και να εντοπιστούν οι ανώμαλοι 

ρυθμοί της καρδιάς, ιδιαίτερα ανώμαλοι ρυθμοί που προκαλούνται από τη ζημία στον 

αγώγιμο ιστό που φέρνει τα ηλεκτρικά σήματα, ή ανώμαλοι ρυθμοί που 

προκαλούνται από τα επίπεδα διαλυμένων αλάτων (ηλεκτρολύτες), όπως το κάλιο, το 

οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό ή χαμηλό.  

Στο μυοκαρδιακό έμφραγμα (MI), το ECG μπορεί να προσδιορίσει το 

χαλασμένο μυ καρδιών.  Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα λαμβάνεται με τη μέτρηση της 

ηλεκτρικής δυνατότητας μεταξύ των διάφορων σημείων του σώματος 

χρησιμοποιώντας έναν βιοϊατρικό ενισχυτή ενοργάνωσης. Ένας μόλυβδος 

καταγράφει τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό 
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ηλεκτροδίων καταγραφής που τοποθετούνται στα συγκεκριμένα σημεία στο σώμα 

του ασθενή. 

4.4 Holter  

 
Εικόνα 4B. Συσκευή Holter 

το όργανο ελέγχου Holter καταγράφει τα ηλεκτρικά σήματα από την καρδιά 

μέσω μιας σειράς ηλεκτροδίων που συνδέονται με το στήθος. 

 

Μια διαφορετική και ευρέως γνωστη συσκευή ηλεκτροκαρδιογραφήματος, επίσης 

αποκαλούμενη Holter, που ονομάζεται μετά από τον εφευρέτη του Δρ. Norman J. Το 

Holter, είναι μια φορητή συσκευή για τη συνεχή μέτρηση της ηλεκτρικής 

δραστηριότητας της καρδιάς για 24 ή περισσότερες ώρες. Η εκτεταμένη περίοδος 

καταγραφής της είναι μερικές φορές χρήσιμη για τις περιστασιακές καρδιακές 

αρρυθμίες που θα ήταν δύσκολο να προσδιοριστούν σε μια μικρότερη χρονική 

περίοδο. Για τους ασθενείς που έχουν τα πιο παροδικά συμπτώματα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί, ένα καρδιακό όργανο ελέγχου γεγονότος που μπορεί να φορεθεί για 

έναν μήνα ή περισσότερο.  

Ο αριθμός και η θέση των ηλεκτροδίων ποικίλλουν από το πρότυπο, αλλά τα 

περισσότερα όργανα ελέγχου Holter υιοθετούν από τρία έως οκτώ. Αυτά τα 

ηλεκτρόδια συνδέονται με ένα μικρό κομμάτι του εξοπλισμού που είναι συνδεμένο με 

τη ζώνη του ασθενή και είναι αρμόδιο για την ενημέρωση ενός αρχείου της 

ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 

καταγραφής. Τα στοιχεία φορτώνονται σε έναν υπολογιστή που έπειτα αυτόματα 

αναλύει την εισαγωγή, μετρώντας συγκροτήματα ECG, υπολογίζοντας τις συνοπτικές 

στατιστικές όπως το μέσο ελάχιστου και μέγιστου καρδιών ποσοστό ποσοστού 
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καρδιών, και βρίσκοντας τις περιοχές υποψηφίων στην καταγραφή αντάξιες της 

περαιτέρω μελέτης από τον τεχνικό32, 33. 

4.5 Textrodes - υφαντικοί αισθητήρες.  

 

Εικόνα 4Γ. υφαντικοί αισθητήρες 

  

Υπάρχουν αρκετές προσπάθειες και έτη έρευνας προκειμένου να αναπτυχθεί 

και να βελτιωθεί η λειτουργία των υφαντικών αισθητήρων. Υπάρχουν ακόμη και 

κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υφαντικοί αισθητήρες στην ευρωπαϊκή 

αγορά αλλά και των ΗΠΑ και αυτοί αφορούν τους αγώγιμους υφαντικούς αισθητήρες 

όπως εκείνοι για την ταυτόχρονη μέτρηση της πίεσης, της θερμοκρασίας και της 

σχετικής υγρασίας.  

Οι υφαντικές δομές περιλαμβάνουν τα στοιχεία της διάφορης ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας και της απομόνωσης των υλικών. Το Anuj Dhawan και η ερευνητική 

ομάδα του ανέπτυξαν τους οπτικούς νανο-υφαντικούς αισθητήρες βασισμένους στην 

ενσωμάτωση των ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοσωματιδίων στις οπτικές ίνες. Οι 

συσκευές νέες οπτικών ινών με τη νανολειτουργικότητα αναπτύσσονται με την 

ενσωμάτωση των μεταλλικών και ημιαγωγικών ταινιών και νανοσωματιδίων μέσα 

στις οπτικές ίνες.  

Αυτό ολοκληρώνεται αρχικά με την επικάθεση του υλικού στην άκρη της 

οπτικής ίνας, έπειτα με την επικάλυψη της ίνας με ένα προστατευτικό στρώμα του 

διοξειδίου του πυριτίου ώστε να μην λιώσει. Αυτό οδηγεί σε μια συνεχή ίνα που 

μπορεί να υφανθεί, ή να τοποθετηθεί στα μη υφάνσιμα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα35. Οι αισθητήρες, που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από το 

κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, είναι ενσωματωμένοι σε μια ζώνη πρωτοτύπων του 

κοστουμιού ελέγχου. Το πλήρες κοστούμι δεν περιέχει μόνο τους αισθητήρες, αλλά 
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και τη διασύνδεση, την επεξεργασία δεδομένων, την αποθήκευση και την 

ηλεκτρονική μετάδοση.  

Επομένως, τα διανεμημένα, μικρογραφημένα στοιχεία κυκλώματος, οι υφαντικές 

διασυνδέσεις, μια υφαντική κεραία και μια ερμητική συσκευασία αναπτύσσονται. 

Υπάρχουν επίσης διάφορες άλλες λειτουργίες των αισθητήρων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όπως το χωρητικό αισθητήρα πίεσης με σκοπό για 

την ένταξη στον ιματισμό να μετρήσει την πίεση στο ανθρώπινο σώμα36, 37. Οι τομείς 

εφαρμογών καλύπτουν όλες τις περιοχές όπου ένας μαλακός και εύκαμπτος 

αισθητήρας με ένα υψηλό τοπικό ψήφισμα απαιτείται, π.χ. στην αποκατάσταση, 

πρόληψη επώδυνης πίεσης ή ανίχνευση κινήσεων λόγω των δραστηριοτήτων μυών.   

 Στην αγορά υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις που αρχίζουν να προσφέρουν τους 

εύκαμπτους διακόπτες οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν στα καθημερινά 

αντικείμενα όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα παιδικά αρκουδάκια ή τα καθίσματα 

αυτοκινήτων. Οι υφαντικοί αισθητήρες μπορούν να μετρήσουν πόσο σκληρά 

πιέζονται καθώς επίσης και την παρουσία υγρασίας. Παραδείγματος χάριν, αυτοί οι 

αισθητήρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα νοσοκομεία για να ξέρουν εάν οι 

ασθενείς με ακράτεια χρειάζονται αντικατάσταση κλινοσκεπασμάτων ή εάν άλλοι 

ασθενείς λείπουν από τα κρεβάτια τους. Δεδομένου ότι αυτοί οι αισθητήρες μπορούν 

να υφαθούν σε όλα τα είδη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, θα είστε σε θέση 

σύντομα να δημιουργήσετε τα ενδύματα και τις εφαρμογές σας. Και δεδομένου ότι 

είναι πολύ γεροί, θα είναι ακόμα δυνατό να πλυθούν απλούστατα στο πλυντήριο 

ρούχων.  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Μελλοντικές εφαρμογές 

 
Το ύφασμα είναι ένας συνδυασμός αγώγιμων ινών και συμβατικών υφαντικών 

ινών. Αποτελείται από δύο εξωτερικά, ηλεκτρικά τα αγώγιμα νάιλον στρώματα. 

Μεταξύ αυτών των δύο στρωμάτων είναι ένα στρώμα της μόνωσης του υλικού, στο 
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οποίο είναι υφασμένες μεμονωμένες αγώγιμες ίνες. Στα εξωτερικά στρώματα υπάρχει 

μια χαμηλή τάση μέτρησης που παρέχεται από μια μπαταρία. Εάν ο χρήστης ασκεί 

την πίεση στα εξωτερικά στρώματα -- με ένα δάχτυλο, παραδείγματος χάριν ο 

αισθητήρας ανιχνεύει αυτήν την αλλαγή και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καθορίσει 

ακριβώς το ποσό πίεσης που ασκείται και θέσης του. Τα λεπτά στρώματα 

αισθητήρων είναι σε θέση να ανισνεύσουν την τεράστια πίεση .  

 

5.1 Προκλινηκή έρευνα 
 
Προκλινική έρευνα έδειξε πως ο απευθείας και άμεσος έλεγχος των ζωτικών 

λειτουργιών του κομιστή είναι πολύ χρήσιμος σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό κάνει την 

τεχνολογία για να είναι ελκυστική από ένα πολύ ευρύ φάσμα των χρηστών. Στον 

τομέα των νοσοκομείων και της υγείας, ο απευθείας έλεγχος των ζωτικής σημασίας 

λειτουργιών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους γιατρούς για να ερευνήσει 

ενδεχομένως τη δυσλειτουργία σε ένα ανθρώπινο σώμα. 

Όλες αυτές οι περιπτώσεις έχουν διαφορετικές παραμέτρους και απαιτήσεις. 

Η συνεχής έρευνα και η διαμόρφωση πρωτοτύπου βελτιώνουν τα αποτελέσματα και 

τις προσδοκίες.. Είναι λιγότερο δαπανηρό, επιτρέποντας στους ερευνητές για να 

επαναχρησιμοποιήσει τις κλινικές δοκιμές στα πολυάριθμα θέματα, και συλλέγει τα 

στοιχεία σε ένα γρηγορότερο ποσοστό. 

 

5.2 Μετα χειρουργική εφαρμογή 
 
Μετα χειρουργική εφαρμογή και αποκατάσταση   Για μια ορισμένη περίοδο 

μετά από μια χειρουργική λειτουργία, ο ασθενής πρέπει να παραμείνει στο 

νοσοκομείο, προκειμένου να ελεγχθεί από το ιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση 

δύσκολων διαδικασιών αυτή η περίοδος είναι μεταξύ μιας και δύο εβδομάδων. Για 

αυτήν την περίοδο ο ασθενής έχει συχνά το ψυχολογικό ερώτημα «για να μην είναι 

στο σπίτι», και αυτό γίνετε γιατί απλά επειδή δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί από το 

σπίτι.   

Με τη βοήθεια των αισθητήρων Esthis οι γιατροί μπορούν να αναλύσουν ένα 

πλήρες στοιχείο μερικές από τις λειτουργίες, που καταγράφεται και, δεδομένου ότι ο 

ασθενής είναι πίσω στο σπίτι του. Ο γιατρός μπορεί να έχει μια καλή εικόνα της μετα 
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χειρουργικής κατάστασης. Πέρα απο το ψυχολογικό πλεονέλτημα για τον ασθενή , 

λειτουργεί και πλεονεκτικά για τους χώρους νοσοκομειου , ελευθερόνωντας τις 

κλίνες σε πιο σύντομο χρονικο διάστημα αρα κατεπέκταση και οικονομικα. 

 
5.3 Το πρωτότυπο Esthis στον αθλητισμό 
 
 Το πρωτότυπο Esthis μπορεί επίσης να βελτιστοποιήσει την αθλητική 

κατάρτιση μέσω ελέγχου. Οι προπονητές, οι εκπαιδευτές ή οι παθολόγοι ομάδων 

μπορούν να εξετάσουν τους αθλητές πριν από, κατά τη διάρκεια της άθλισης και μετά 

από τα γεγονότα για να καθορίσουν αληθινά το επίπεδο ικανότητας αθλητών τους. 

Με την υποστήριξη των αισθητήρων Esthis, ένας αθλητικός εκπαιδευτής μπορεί να 

ελέγξει έναν αθλητή κατά τη διάρκεια της πρακτικής.  

Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν στους προπονητές, και τους υψηλού 

επιπέδου αθλητές, και εκείνους που θέλουν να βελτιώσουν την υγεία και την 

ικανότητα τους με περισσότερη  γνώση και ακρίβεια.   

Οι αισθητήρες δεν αντικαθίσταντουν τις κλινικές ή δοκιμές εργαστηρίων, 

αλλά δίνουν τα ακριβέστερα, στοιχεία για ορισμένες περιπτώσεις. Μπορούν να 

καταγράψουν όμως ποσοστά καρδιακών παλμών , θερμοκρασία και άλλες 

φυσιολογικές παραμέτρους που μπορούν να αναλυθούν σε μια συνεχή πλατφόρμα 

κατά τη διάρκεια διαφορετικών χρόνων της ημέρας . 

Το πρωτότυπο Esthis μπορεί επίσης παρέχει σε πραγματικό χρόνο, 

φυσιολογικό έλεγχο εξ’αποστάσεως όπως τους πυροσβέστες, την αστυνομία, και το 

στρατιωτικό προσωπικό ή όσων λειτουργούν κάτω από επικίνδυνες συνθήκες . Με το 

εύρος των στοιχείων, οι ανώτεροι υπάλληλοι ασφάλειας και οι υπεύθυνοι μπορούν να 

λάβουν τις απαιτούμενες αποφάσεις και να επέμβουν ενεργά για να βοηθήσουν τις 

ομάδες τους στην ολοκλήρωση των κρίσιμων αποστολών και τη βελτίωση της 

λειτουργικής αποδοτικότητας. 

Οι εργαστηριακές δοκιμές προκειμένου να αξιολογηθούν τα ηλεκτρόδια 

ESTHIS/οι αισθητήρες διάφορες δοκιμές στους διάφορους όρους έχουν γίνει στα 

εργαστήριά μας. Οι αισθητήρες ESTHIS έχουν συγκριθεί με τα διαθέσιμα στο 

εμπόριο συμβατικά ηλεκτρόδια.  Τα κοινά διαθέσιμα στο εμπόριο ηλεκτρόδια 

περιλαμβάνουν τα ιατρικά ηλεκτρόδια για ECG, το EMG, EEG, ENG, Holter, την 

πίεση και άλλες πρόσθετες εφαρμογές. Οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν τα 
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επαναχρησιμοποιήσιμα ηλεκτρόδια και τα μίας χρήσης ηλεκτρόδια. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις το πήκτωμα χρησιμοποιείται για την καλύτερη 

αγωγιμότητα.  Τα επαναχρησιμοποιήσιμα ηλεκτρόδια συνδέονται μόνιμα με τα γερά 

και εύκαμπτα καλώδια μολύβδου παρέχουν την ακριβή και σαφή μετάδοση των 

βιοδυναμικών επιφάνειών.  

Η επαναχρησιμοποιήσιμη κοιλότητα ηλεκτροδίων πρέπει να αφεθεί καθαρή 

και ξηρά. Εάν το ΠΗΚΤΩΜΑ αφήνεται στην κοιλότητα, ο δίσκος ηλεκτροδίων από 

άργυρο-AgCl θα μπορούσε να υποβιβάστει γρήγορα με το χρόνο. Αυτή η 

υποβάθμιση συμβαίνει επειδή η επιφάνεια ηλεκτροδίων είναι κάπως πορώδης. Η 

επιφάνεια ηλεκτροδίων γίνεται πορώδης για να προωθήσει την καλή αγωγιμότητα 

στο ΠΗΚΤΩΜΑ.  

Ένα ιατρικό ηλεκτρόδιο που έχει μια αγώγιμη μερίδα ταινιών μεταξύ του 

υλικού κάλυψης και του στρώματος διεξαγωγής του ηλεκτροδίου. Η αγώγιμη μερίδα 

ταινιών γίνεται μέρος μιας ηλεκτρικής σύνδεσης, που τοποθετείται επάνω από το 

υλικό κάλυψης, στην αγώγιμη ταινία και έπειτα στο αγώγιμο στρώμα. Η αγώγιμη 

ταινία περιλαμβάνει την αγώγιμη κόλλα τουλάχιστον σε μια από τις επιφάνειές της 

και με αυτόν τον τρόπο παρέχει μια πιό γερή ηλεκτρική σύνδεση από μια θραύση σε 

ένα αγώγιμο στρώμα στο ηλεκτρόδιο και τελικά στο δέρμα του δέκτη.  

Η εξέταση της θραύσης μέσω του αγώγιμου στρώματος ταινιών αποτρέπεται. 

Η αγώγιμη ταινία παρέχει έτσι μια βελτιωμένη πορεία διεξαγωγής για τη διανομή του 

ηλεκτρικού ρεύματος από την κορυφαία θραύση στο δέρμα ενός δέκτη εκτός από την 

πορεία διεξαγωγής μέσω της κατώτατης θραύσης. Η βελτιωμένη πορεία διεξαγωγής 

μπορεί να αποτρέψει τη θέρμανση ή την ανησυχία της πιθανής θέρμανσης από ένα 

θέμα ή έναν νοσοκομειακό γιατρό στις περισσότερες από τις περιπτώσεις εμπορικά 

υπαρχόντων ηλεκτροδίων που ο αισθητήρας γίνεται από το ασήμι. Το Ag- AgCl έχει 

την υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα και την υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα 

οποιουδήποτε άλλου μετάλλου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Πειραματικό μέρος 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
 
 
 

6.1 Ο χρυσός  
 

Το ασήμι χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές επαφές και αγωγούς. Εν αντίθεση ο χρυσός 

είναι ένα ιδιαίτερα περιζήτητο πολύτιμο μέταλλο που έχει χρησιμοποιηθεί ως 

οικονομικό μέσοή ως κόσμημα από την αρχή της καταγραμμένης ιστορίας. Η 

συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων στο χρυσό μέταλλο είναι 5.90×1022 

εκατ.-3. Ο χρυσός είναι ιδιαίτερα αγώγιμος στην ηλεκτρική ενέργεια, και έχει 

χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρική καλωδίωση σε μερικές υψηλής ενέργειας 

εφαρμογές (το ασήμι είναι πιό αγώγιμο ανά όγκο, αλλά ο χρυσός έχει το πλεονέκτημα 

της αντίστασης διάβρωσης). Ο χρυσός δεν αντιδρά με τις περισσότερες χημικές 

ουσίες, αλλά επιτίθεται από το χλώριο, το φθόριο και το κυανίδιο. Παρά την πρώτη 

γενεά των υφαντικών ηλεκτροδίων που γίνεται από τον ανοξείδωτο χάλυβα τα 

ηλεκτρόδια ESTHIS είναι ντυμένα με το χρυσό. Είναι γνωστό ότι το κρύο έχει μια 

υψηλή αντίσταση διάβρωσης. Φυσικά, τα χαρακτηριστικά του κατατεθειμένου 

στρώματος πολύτιμου μετάλλου, όπως το πάχος, η ισχυρή προσκόλληση και η 

κάλυψη επιφάνειας, διαδραματίζουν επίσης έναν κρίσιμο ρόλο στις αντιδιαβρωτικές 

ιδιότητες. Μια  μέθοδος ηλεκτρόλυσης χρησιμοποιείται για την απόθεση του χρυσού 

στα διαφορετικά υφαντικά υποστρώματα ινών. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της 

αναπτυγμένης μεθόδου είναι ότι ο χρυσός κατατίθεται σε μια ελεύθερη λύση πλύσης 

κυανιδίου, η οποία συμβάλλει θετικά στο περιβάλλον. Ο χρυσός που ντύνει το 

ύφασμα παρουσιάζει άριστες διαβρωτικές ιδιότητες και ιδιαίτερη ευελιξία.  

 
 

6.2 πρωτότυπο Esthis 
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Το πρωτότυπο Esthis (ηλεκτρονικό Sensoring μέσω του ευφυούς συστήματος 

υφασμάτων υψηλής τεχνολογίας) είναι ένα εσώρουχο που υιοθετεί τις νέες 

τεχνολογίες: οι τεχνολογικές εξελίξεις το έχουν καταστήσει πιθανό να ενσωματώσουν 

τα τμήματα ηλεκτρονικής στα συμβατικά ενδύματα και να γίνουν μέρος από αυτο. 

Στην απαίτηση των όρων, οι πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις τοποθετούνται στην 

ενδυμασία και τα υλικά εργασίας, όπως πρέπει να προστατεύσει τον κομιστή από 

οποιουσδήποτε κινδύνους που βρίσκονται στο εργασιακό περιβάλλον.  

Είναι αυτό το έξυπνο ένδυμα; Είναι το έξυπνο ένδυμα μόνο ένας συνδυασμός από τα 

ηλεκτρονικά μέρη που συναρμόζονται στο ένδυμα; Είναι όχι μόνο αυτό. Το έξυπνο 

σχέδιο ενδυμάτων προσφέρει τις νέες εφαρμογές τεχνολογίας υλικών για να 

κατασταθεί η ενδυμασία εργασίας ασφαλέστερη και πιο συγκεκριμένα ταιριαγμένη 

στην εργασία και το περιβάλλον εν λόγω και πλήρη τον προσαρμόσιμο στην 

υφαντική δομή. Το έξυπνο πρωτότυπο κάνει πιθανός για το vita wearer  λειτουργίες 

που ελέγχονται στον πραγματικό χρόνο. Ο στόχος του ερευνητικού προγράμματος 

ESTHIS είναι να αναπτυχθούν οι μέθοδοι και τα μοντέλα για την έρευνα και το 

σχέδιο των έξυπνων ενδυμάτων καθώς επίσης και να μελετηθούν οι μετρητές 

σχετικοί με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης και την κοινωνική αποδοχή τους. Το 

πρόγραμμα ESTHIS πλησιάζει τα νέα, διεπιστημονικά ερευνητικά πεδία μέσω της 

έρευνας του σχεδίου ιματισμού, τις τεχνολογίες υλικών ινών και τη φυσιολογία. 
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6.3 Πίνακας υλικών 
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Για τις ανάγκες των δοκιμών ένα PCB σχεδιάστηκε. Αυτό το ηλεκτρονικό μέρος 

γίνεται για να ερμηνεύσει και να ενισχύσει τα βιο-φυσιολογικά σήματα. Αυτό το 
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καθαρό ηλεκτρονικό μέρος γίνεται με τις ελάχιστες ενδεχομένως διαστάσεις. Στο 

μέλλον θα γίνει προσπάθεια να ενσωματωθεί στην υφαντική δομή όσο αυτό είναι 

δυνατόν. 

 
Εικόνα 6Α: Tο PCB του πρωτότυπου 

Για τις ανάγκες των δοκιμών τα ηλεκτρόδια ESTHIS ράβονται στα κατάλληλα 

σημεία του εσώρουχου. Όλα τα σύνολα ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στα ίδια 

σημεία. Τρία ηλεκτρόδια χρησιμοποιούμενα κάθε  

φορά (ένα ως αναφορά). 

 
Εικόνα 6Β: Tο πρότυπο ESTHIS  
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Μια σειρά 48 μετρήσεων έχει γίνει. Για το oscillogram ένα μικτό σήμα osciliscope 

Textronix MS04032 χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

 

 
Εικόνα 6Γ: Τα 48 καρδιογραφήματα που πραγματοποιήθηκαν με το  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα 
 

 
Οι μετρήσεις που συλλέχτηκαν κατά την εκτέλεση του πειραματικού μέρους κρίθηκαν πολύ 

ικανοποιητικές. Κατά την ανάλυση τους συγκρίθηκαν σε εκείνες ενός συμβατικού 

καρδιογραφήματος. Το αποτέλεσμα ικανοποίησε πλήρως τους θεράποντες γιατρούς που 

επέβλεπαν τις μετρήσεις σε σχέση με ιατρικα καρδιογραφήματα από νοσοκομειακούς 

καρδιογράφους.  

Κατά την διαδικασία αντιμετωπίστηκαν προβλήματα συνέχειας του τμήματος στην περίπτωση 

συνεχούς κίνησης του ασθενούς, και η οποία οφείλετε στην έλλειψη επαφής κάποιου 

ηλεκτροδίου με το σήμα τους ασθενούς. Έγιναν αρκετές δοκιμές και εν μέρει λύθηκε το 

πρόβλημα. Ωστόσο η παράμετρος αυτή χρήζει περαιτέρω ελέγχων και βελτιώσεων τόσο στην 

κατασκευή του προτύπου του ενδύματος, όσο και του υφάσματος κατασκευής του 

εσώρουχου. 

Mε τη βελτίωση του μεγέθους και του τρόπου εφαρμογής του ενδύματος, η διαδικασία λήψης 

περισσοτέρων μετρήσεων καθίσταται αναγκαία για την λήψη μεγαλύτερου αριθμού 

μετρήσεων ανά μονάδα χρόνου. 

Επίσης η διασύνδεση του κέντρου λήψης σημάτων προβλέπεται βελτιωθεί τόσο αναφορικά 

με τον χρόνο ανταπόκρισης όσο και ο όγκος πληροφορίας που μεταφέρεται. Η ανάπτυξη 

νέων πρωτόκολλων επικοινωνίας θα βελτιώσει το πρωτότυπο μας σε αυτό το σημείο. 

Σε περεταίρω έρευνα πρέπει να εξεταστεί η αντοχή των υλικών κατασκευής του πρωτότυπου 

και ιδιαίτερα των ηλεκτροδίων στο  πλύσιμο και τη φθορά του χρόνου. Το γεγονός ότι έρχεται 

σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα καταστεί αναγκαίο το συνεχές πλύσιμο ή στεγνό 

καθάρισμα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να διασαφηνιστούν οι παράμετροι αυτοί. 

Όλο και πιο συχνά πρόκειται να ακούμε στο μέλλον για τα «έξυπνα υφάσματα», καθώς η 

εξέλιξη της τεχνολογίας και νανοτεχνολογίας προωθεί την εφαρμογή καινοτομικών 

προσεγγίσεων που βρίσκουν εφαρμογή τόσο στην παραγωγή ενδυμάτων, όσο και στην 

ιατρική. Η ανάπτυξη νέων υλικών, με δυνατότητες που δεν φανταζόμασταν μέχρι σήμερα 

αναμένεται να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στους κατασκευαστές κυρίως όμως 

στους χρήστες 
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Η καλύτερη έρευνα και η εξέλιξη των πειραμάτων όπως αυτό που πραγματοποιήσαμε θα 

φέρουν τον κάθε είδους χρήστη ακόμα πιο κοντά κάνοντας τον να εμπιστευτεί τέτοιου είδους 

προϊόντα πιο εύκολα με σκοπό την διευκόλυνση της ίδιας του της ζωής. 
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