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ΝΑΝΟΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΚΟΡΟΙΠΟΣΖΗΕ ΗΑΖ 
ΙΟΔΑ 

➢Μέλη Ομάδας 

 
❑ Καλογερής Γιώργος  

❑ Μόζτος Παύλος 

❑ Παναγόποσλος Αναζηάζης 

❑ Πανηαζοπούλοσ Ανδριανή 

❑ Τάγαρη Χρσζούλα  

 
 

 

 



ΠΓΡΖΓΥΟΙΓΚΑ 
• Οριζμοί 

• Γθαρμογές ζηο μέλλον  

• Παραδείγμαηα 

• Σέχνημα 

 



ΟΡΖΙΟΖ 
• Ναμορομποτική 

θ νανοτεχνολογία είναι θ επιςτιμθ του ςχεδιαςμοφ, 
τθσ παραγωγισ και τθσ χριςθσ δομών και ςυςκευών 
των οποίων μία ι περιςςότερεσ  διαςτάςεισ είναι ίςθ 
ι και μικρότερθ από τθ μζγιςτθ τιμι τθσ νανομετρικισ 
κλίμακασ.  

 

ΕΙΓΖΩΕ : Η νανομετρικι κλίμακα περιλαμβάνει 1 – 100 

νανόμετρα που ςυμβολίηονται ωσ nm. Ενα δε νανόμετρο ιςοδυναμεί με 1 
διςεκατομμυριοςτό του μζτρου. 



ΟΡΖΙΟΖ 
• Μόδα  

Είναι θ παροδικι κοινωνικι ςυνικεια ου αφορά τθν 
ενδυμαςία , τθν υπόδθςθ τθν κόμμωςθ και γενικά τον 
τρόπο εμφάνιςθσ και γενικότερθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ 
μεγάλου μζρουσ τθσ κοινωνίασ . 



ΓΦΑΡΙΟΓΓ ΣΟ ΙΓΘΘΟΚ 

Οι εφαρμογζσ τθσ νανορομποτίκθσ ςτο μζλλον κα ζχουν ωσ 
ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του ανκρώπου. 

 

Ήδθ ςε μια ερευνθτικι ςυνεργαςία πολλών πανεπιςτθμίων και 
επιςτθμονικών ιδρυμάτων ςτθν Ιαπωνία δθμιουργικθκαν ροφχα 
που μποροφν να ελζγχουν τθ κερμοκραςία . Δίνοντασ ζτςι τθ 
δυνατότθτα ςτον άνκρωπο που τα φορά να μθν επθρεάηεςτε 
ακόμθ και από ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, όπωσ θ υπερβολικι 
ηζςτθ ι θ παγωνιά. Ζτςι δε κα  ιδρώνει τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 
και δε κα κρυώνει το χειμώνα 



ΓΦΑΡΙΟΓΓ ΣΟ ΙΓΘΘΟΚ 
Η νανοτεχνολογία ςτα ροφχα μπορεί, πάντωσ, να ζχει 
πολλζσ περιςςότερεσ χρήςεισ όπωσ : 

•  Η ςυγκζντρωςθ δεδομζνων για ακλιματα,  

•  Η ςυλλογι πλθροφοριών για τθν υγεία κάποιου, 

•  Η ανταλλαγι δεδομζνων χρθςιμοποιώντασ το 
φφαςμα ωσ κφκλωμα 

  Γενικά τα ροφχα ςτο μζλλον 
κα μποροφν να 
επικοινωνοφν με θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ/gadgets 



ΠΑΡΑΔΓΖΓΙΑΣΑ 

  Μετά από τραυματιςμοφσ  
οι αςκενεί αςκενείσ κα 
φοροφν τθν εικονιηόμενθ 
ςτολι , οποία με 
αιςκθτιρα και αγώγιμθ 
τεχνολογία,  κα τουσ 
επιτρζπει  να επιςτρζφουν 
ςτθν καλφτερθ φυςικι 
τουσ μορφι 
 
 

 Η νανορομποτικι ςε ςυνδυαςμό με τθ μόδα κα ζχει 
εφαρμογι και ςτθ φυςικοκεραπεία 



ΠΑΡΑΔΓΖΓΙΑΣΑ 

 ΣΟ ΚΡΑΝΟ-ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
Σο Hövding είναι ζνασ αερόςακοσ για ποδθλάτεσ και 

μοτοςικλετιςτζσ, ο οποίοσ τοποκετείται διπλωμζνοσ γφρω από το 
λαιμό. ε περίπτωςθ ατυχιματοσ, ειδικοί αιςκθτιρεσ τον 

φουςκώνουν ακαριαία και παίηει το ρόλο του κράνουσ 
προςφζροντασ άμεςθ και αποτελεςματικι προςταςία.   

 
 



ΠΑΡΑΔΓΖΓΙΑΣΑ 
• ΦΟΡΕΣΟΖ 

ΤΠΟΘΟΓΖΣΓ 
Γ ΙΟΡΦΕ 
ΓΤΑΘΖΩΚ 

• ΘΑΙΠΓΡΑ ΦΟΡΓΙΑΣΑ ΙΓ 
LED ΘΑΙΠΑΗΖΑ ΠΟΤ 
ΑΘΘΑΔΟΤΚ ΥΡΩΙΑΣΑ 



ΠΑΡΑΔΓΖΓΙΑΣΑ 

  Η νανορομποτικι και θ μόδα εφαρμόηεται και ςτον 
ακλθτιςμό , αφοφ κα δθμιουργθκοφν μπλουηάκια 
που με χρώματα κα δείχνουν  ποιουσ μφεσ 
χρθςιμοποιεί το άτομο που το φορά  κατά τθν 
άςκθςι του. 



ΠΑΡΑΔΓΖΓΙΑΣΑ 

 Η νανορομποτικι ςτα πλαίςια τθσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ 
κακθμερινότθτασ του ατόμου ςε ςυνδυαςμό με τθ μόδα 
δθμιουργεί ζνα παποφτςι που καταγράφει  ακριβώσ τθν πίεςθ 
και το πάτθμα του ποδιοφ  και ανιχνεφει τυχόν λάκοσ 
πατιματα που μποροφν να οδθγιςουν ςε τραυματιςμοφσ. 
τζλνοντασ τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςε μια εφαρμογι ςτο 
κινθτό, βοθκά να βελτιωκοφν θ ςτάςθ και θ κίνθςθ. 



ΣΓΥΚΕΙΑ 



ΒΖΒΘΖΟΓΡΑΦΖΑ  

Βιβλιογραφία  

• http://www.haniotika-nea.gr/nanotechnologia-i-
nea-proklisi/ 

• http://www.digitallife.com.cy/nanotech-clothes-
of-the-future 

• https://www.tilestwra.com/16-nees-technologies-
sta-roucha-pou-tha-foresoume-sto-mellon/ 
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