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ΠΕΙΡΑΙ Α

Ευχαριστίες

Αρχικά θα 1Ίθελα να ευχαριστ~iσω θερμά τον εισηγητ~i της πτυχιακ1Ίς μου , Καθηγητ~i
κύριο Δημ1Ίτριο Τσελέ, για την ευκαιρ ία που μου έδωσε να παρευρεθώ στο παν επιστήμιο

της

Γάνδης

στο

Βέλγιο ,

για

την

αρχικ1Ί

έρευνα

της

πτυχιακ1Ίς

μου

εργασίας,

πραγματοποιώντας τ11ν κατασκευή της μπλούζας στο τμήμα κλωστοϋφαντουργίας του

πανεπιστημίου . Τον Επ. Καθηγητ~i κύριο Γεώργιο Πρινιωτάκη που με τις συστάσεις του
με βοήθησε να προσαρμοστώ στο πανεπιστήμιο τ11ς Γάνδης και εργάστηκα με την
ερευνητική ομάδα εκεί. Τους ευχαριστώ και τους δύο που

μου ε μπιστεύτηκαν το

συγκεκριμένο θέμα. Θα 1Ίθ ελα επίσης να αποδώσω ευχαριστίες και στον επιβλέποντα
καθηγητή κατά τη διάρκεια της παραμον1Ίς μου στο Βέλγιο,

Dl'. Pl1ilippe

WestbΙΌek και

την ομάδα του για την υποδοχ1i και τη βοήθεια τους το διάστημα που βρισκόμουν εκεί.
Επίσης θα 1Ίθ ελα να αποδώσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον καθηγητ~i μου κί)ριο
Αναστάσιο Τζεράχογλου για τ11ν πολύτιμη βο1Ίθ εια του , την υπομον1Ί του και την
επίβλεψη της πτυχιάκης μου.

Τέλος να ευχαριστ~Ίσω την οικογένεια μου και τους φίλους μου για την υπομον1Ί τους.
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Περίληψη

Στην συγκεκριμένη πτυχιακ1Ί εργασία παρουσιάζετα ι μια καινοτομία στο τομέα της

τηλεματικής

-

τηλεϊατρικ~Ίς, έξυπνων ινών και υφασμάτων . Πρόκειται για ένα έξυπνο

ένδυμα το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση και την παρακολούθηση
βιολογικών λειτουργιών του ατόμου που το φορά και να αποδ ειχτεί πολύτιμο ε ργαλείο στο
χώρο της ιατρικ~Ίς και του αθλητισμού .

Η εργασία αυτ1Ί απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια:

Αρχικά στο Κεφάλαιο

1 επεξηγούνται οι έννοιες της τηλεματικής, της τηλεϊατρικής, των

φορετών συστημάτων και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται. Επίσης παρατίθ ενται
σχετικές εφαρμογές τους έως τώρα.

Στο Κεφάλαιο

2

αναλύονται οι έννοιες των έξυπνων ινών και υφασμάτων , ο τρόπο ς

λειτουργίας τους και ο τρόπος σύνδεσης τους. Εξηγείται το πως μια ίνα

11

ένα κομμάτι

ύφασμα μπορούν να είναι αγώγιμα ώστε να συνδεθούν με ένα σύστημα και να μας δώσουν
τις απαραίτητες πληροφορίες (τεχνολογία έξυπνων ινών και υφασμάτων) .
Στο Κεφάλαιο

3

βλέπουμε το τρόπο κατασκευής του συγκεκρ ιμένου ενδίJματο ς, τα.

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και το τρόπο σύνδεσης τους .

Τέλος,

στο

Κεφάλαιο

4

βλέπουμε τις προοπτικές

εξέλιξης

του

συγκεκριμένου

ενδύματος, καθώς και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επεκτείνουμε τις λειτουργίες
του έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο φάσμα ασθενό.)ν και αθλητών .
Έτσι στην εργασία αυτ~Ί θα δούμε τις δυνατότητες που μπορ εί να έχε ι ένα έξυπνο
ένδυμα συνδυάζοντας την τηλεματικ~Ί και τις έξυπνες ίνες .
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μ ε χρήση ' Εξυπνων Ιν~)\' και Υφασμάτων»

Βαξεβανίδ η Μιρέλλα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο

τομέας

των

Ακολουθώντας

φορετών

τους

συστημάτων

ρυθμούς

αυτούς

αναπτύσσεται

υλοποιήθηκε

με

πολύ

έρευνα

γοργούς

με

ρυΟμούς .

συμμετοχ11

του

Πανεπιστημίου της Γάνδης στο Β έλγιο και του Τεχνολογικού Εκπαιδ ευτικού lδρύ ματος
Πειραιά στην Ελλάδα. Το γεγονός ύπαρξης της ε ρευνητιΚΊΊς συν ε ργασίας αυτ~Ίς έκανε
εφικτ1Ί την μετακίνηση μου μέσω του προγράμματος Ει·asιηυs στο

Πανεπιστ~Ίμιο της

Γάνδης, στο οποίο και υλοποίησα την συγκεκριμένη πτυχιαΚΊΊ ε ργασία.

Ο σκοπός της εργασίας αυτ~)ς ήταν η κατασκευ1Ί μιας μπλού ζας ε ιδικά σχεδιασμένης για
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς τ~1ς υγείας, του αθλητισμού καθώς επίση ς της

άμυνας και της ασφάλειας . Μέσα από έρευνα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά μεν , αλλά και
εξελιγμένα συστ~)ματα

δε,

δημιουργ11θηκε ένα έξυπνο

φορ ετό

σύστημα ενδ ε ικτικό

προϊόντων που πρόκειται να δούμε στο μέλλον .

Πρόκειται

για

ένα

ένδυμα

(μπλούζα)

στο

οποίο

ενσωματώθηκαν

ε ιδικοί

αισθητήρ ες/υφαντικά ηλεκτρόδια κατασκευασμένα από αγώγιμο ύφασμα (co ndιι cti νe

fabl'ic) ,

θερμικές αντιστάσεις (θερμίστορ), στοιχε ία peltieΓ , καθώς και αγώγιμες ίν ες . Το

σύνολο αυτό συνιστά σύστ~1μα για την μέτρηση παραμέτρων λειτουργίας του ανθρώπινου
σώματος.

Οι στόχοι της εργασίας αυτής ήταν οι εξής:

•

η υλοποίηση αισθητηρίων επί του υφάσματος

•

η υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε επίπεδο υφάνσιμων ινών

•

η υλοποίηση συστήματος για τη μέτρηση της θ ε ρμοκρασίας του σάψατος καθc!J ς

και συστ~)ματος για την θέρμανση

•

11 τον

δροσισμό του.

η προετοιμασία του ευφυούς ενδύματος για μελλοντικ1Ί σύνδ εση σε δίκτυο
δεδομένων και δυνατότητα εξ 'αποστάσεως ελέγχου των κρίσιμων σωματικών

λειτουργιών και της αξιοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων μέσω τηλε μετρίας

-7-

ΤΕΙ Πcφαιιi

S ιηart

-

Τμ1jμα Α υτοματισμού

T-sl1irt: «Τ11λεμ ατικές Εφ αρμογές

μ ε χρi1σ11 Έξυπνων Ιν~>ν και Υφ ασ μάτων))

Β αξcβανίδη Μ ιρέλλα

Με βάση της παραπάνω λειτουργίες του έξυπνου ενδύματο ς αλλά και την πρ ο σΟ1Ί κη

επιπλέον

αισθητήρων

και

ηλεκτρονικών

κυκλωμάτων

θα

μπορ ε ί

να

γίνεται

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου

οργανισμού για έλεγχο της κατάστασ1Ίς του. Επίσης θα είναι εφικτό να γίν εται έλεγχος της
θερμοκρασίας σώματος σε συνδυασμό με εξωτε ρικές συνθήκες πε ριβάλλοντο ς, καΟ ώς και

η έγκαιρη ειδοποίηση

μέσω αποστολής δεδομένων σε απομακρυσμένους σταΟμού ς

ελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1°

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΉ & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΗΣ

Τ Ε Ι Π ε ιραι ά - Τ μlιμ α Αυτο μ ατισμού

S ιηηr! T -s\1i rt: «Τηλεματικές Εφαρ μογές με χρ 1i ση Έξυπνων \ νιί1ν κω Υφασμάτιι1ν>>
Βαξε βαv ίδ η Μφέλλα

1.1.

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ο ι όροι της τηλε ματική ς και της τηλεϊατρική ς
καθώς και οι εφ αρμογ ές αυτών .
τεχνολογίας

δίνει

τη

Η δημιουργία έξυπνου ενδύ ματο ς συγκε κρ ιμένη ς

δυνατότητα

υλοπο ίηση ς

συστ~Ίματος

τηλεϊατρική ς

γ ια

τ~1ν

απομακρυσμένη λήψη μετρήσεων των σημάτων του σώ ματος κα ι παρ οχ1Ί β ο1Ί θ ε ιας σε
πε ρίπτωση που χρ ειαστεί ο εκάστοτε χρήστης του ενδύματος

1.2.

.

Ορισμός της τηλεματικής

Ο όρος Τηλεματική (Telell1atics) καλύπτει εννοιολογ ικά το δ ια ρκώς δ ιευ ρυνό μενο κο ινό
τόπο που δημιουργ1Ίθηκε από τη σύγκλιση και με ρικ1Ί ολο κλ1Ίρ ωση των τεχνολογ ιά>ν τη ς

Πληροφορικ~Ίς και των Τηλεπικοινωνιών , η οποία έγινε δυνατ~Ί λόγ ω των πρ οόδων τη ς

μικροηλεκτρονική ς και της ψηφιακ1Ίς τεχνολογίας. Συν ώνυμο ς του ό ρου 'Τηλε ματικ1Ί
θ εωρ είται ο όρος Τηλεπληροφορικ~Ί (Teleιnatics

+

= Teleinfonnati cs = Te l ecoιnιηυni ca ti o n

Infoπnatics) .

Με απλά λόγια τ~1λε ματική

Τηλεπικοινωνιών

και

της

11

Τηλεπληροφορικ1Ί ε ίναι ο "συνδυ ασ μός .. των το μέων των

Πληροφορικ~Ίς,

με

αποτέλεσμα

την

δημιουργία

ενό ς

ενοποιημένου τομέα και περιγράφει τη χρ11ση των αντίστοιχων τεχνολογ ιών πρ ος τη

δημιουργία νέων υπηρ εσιών σε ποικίλα πεδία εφαρμογών . Δηλαδ1Ί κάθε ανταλλαγ1Ί
δ εδομένων

μεταξύ

υπολογιστικών

συστημάτων

που

συν δέονται

μεταξύ

τους

με

τηλεπικοινωνιακές γραμμές.

Τηλεπικοινωνιακές γραμμές είναι όλες οι μορφ ές των γραμμών της τηλεφ ωνικ~Ίς
σύνδ εσης. Περιλαμβάνει, συνεπώς, τις ακόλουθ ες :

•

απλές τ~1λεφωνικές γραμμές (που συνδέουν τα τηλέφ ωνα μεταξύ του ς) δηλαδ1Ί το
επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο (dial-υp) που δ ιέ ρχεται από όλων των μο ρφ ών
(αναλογικά 1Ί ψηφιακά) τηλεφωνικά κέντρα

•

τις ενοικιασμέν ες γραμμές δηλαδ1Ί τις αφόρτιστες γραμμές (που δεν δ ιέ ρχονται από

τηλεφωνικά κέντρα, συνδέοντας δύο άκρα , στα όρια των τηλεφ ωνικών συνδέσεων
του ίδιου δημόσιου ή ιδιωτικού τ~1λεφ ωνικού κέντρ ου) , 11 φορτισμένες (που
συνδέουν δύο άκρα που βρίσκονται σε διαφ ο ρ ετικά τηλεφ ωνικά κέντρ α κα ι,

εξαιτίας τ~1ς απόστασης μεταξύ τους, το ηλεκτρικό ρ εύμα που δ ιέ ρχετα ι χρ ε ιάζεται
ενίσχυση εξαιτίας της αντίστασης των ηλεκτρικών καλωδ ίων
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τις μοιρασμένες γραμμές δηλαδή χρησιμοποιώντας μέ ρο ς των συχνοηΊτων που

•

διέρχονται από ένα σύστημα τηλεφωνικών συνδ έσεων , ώστε από το ίδιο καλιJ)διο
να συνδέονται και άλλοι χρήστες, είτε για φωνητιΚΊi τηλε φωνία ε ίτε για ψηφιακ1Ί
ανταλλαγή δεδομένων.

τις μικροκυματικές συνδέσεις δηλαδή με τη χρήση μικροκυμάτων αντί καλωδ ίων .

•

Οι παραβολικές κεραίες που βλέπουμε στα κτίρια του ΟΊ .13 και τα βουνά γν ω στά
σαν "πιάτα". Φωνητικ1Ί ή ψηφιακή επικοινωνία μετατρ έπεται σε μικροκύματα που
μεταφέρονται από τη μια παραβολιΚΊ1 κεραία στην άλλη , με τρόπο ώστε να μη

διαχέονται στο περιβάλλον αλλά να κατευθύνονται από τη μια κε ραία στην άλλη
μέσα από μια νοητ~1 ευθεία

τις δορυφορικές γραμμές επειδή είναι απαραίτητη η οπτικ11 επαφ11 ( κάΟ ε φπόδ ιο

•

σταματά τη ρο11 των μικροκυμάτων από τη μια παραβολιΚΊ1 κε ραία στην άλλη) ,
χρησιμοποιούνται

σαν

"ανακλαστ11ρες"

διάφοροι

δορυφόροι

(αντί

να

τοποθετούνται κεραίες στα βουνά, που κάνουν την ίδια δουλειά)

•

τις ραδιοφωνικές ζεύξεις που είναι γνωστές και ώς

Radio Links,

που είναι το ίδιο

πράγμα με τα μικροκύματα, σε μικρότερες αποστάσεις, χαμηλότερες συχνότητες
και όχι τόσο μεγάλη ακρίβεια στην κατεύθυνση

•

κάθε άλλη μορφ1Ί απομακρυσμένης σύνδεσης 1Ίχου ή ψηφιακών δ εδομένων . Οι
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση φων1Ίς

και δεδομένων, οι αόρατες γραμμές του τηλεοπτικού σήματος , ραδιοφωνικιχ
κύματα (κυρίως βραχέα), υπέρυθρες ακτίνες (αυτές που χρησιμοποιούνται στα

τηλεκοντρόλ) , ακτίνες

Lasel",

κα.

Ως δεδομένο θεωρείται κάθε είδους μεταβολ11 που έχει καταγραφεί. Ε ίναι προφαν ές ότι
περιλαμβάνει και κάθε καταγραφή που δεν αντιπροσωπεύει πραγματιΚΊ1 μεταβολ1i , όπως

δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που δεν έχουν ήδη καταγραφεί. Με άλλα λόγια δεδομένο
είναι οτιδήποτε έχει ήδη καταγραφεί, ανεξάρτητα αν είναι ψευδές

11

αληθές . Αυτ~1 η ευρεία

έννοια των δεδομένων , στην περίπτωση των υπολογιστικών συστημάτων προσδιορίζεται
στην ψηφιακή καταγραφή σε ένα υπολογιστικό σύστημα . Σαν ψηφιακ11 καταγραφ11

εννοείται κάθε μεταβολ11 στα ψηφία που σε δυαδιΚΊ1 μορφ11 αποτελούν το πληροφορικό
σύστημα. Ως πληροφορικό σύστημα εννοείται ένα οργανωμένο σύνολο από ηλε κτρονικές,

ηλεκτρομαγνητικές

11 και οπτικές διατάξεις (Hat"dWaΓe) , όπως αποκαλείται και

προγραμμάτων (γνωστό ως

Softwaie ή

Λογισμικό).

[1)
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1.3. Έννοια της τηλεματικής
Ως έννοια η τηλε ματική προσδιορίζεται από την σύγκλιση και τον συνδυασμό των τομέων

των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικ~Ίς.

Η αρχική χρήση των τηλεπικοινωνιών για τη σύνδεση υπολογιστικών συστημάτων ι: ίχι:

οικονομικά αίτια και όχι την ανάγκη της τηλεπικοινωνίας, η οποία έτσι

11 αλλιώς 1Ίταν 1Ίδη

δεδομένη από την ανάπτυξη του τηλεφώνου. Η οικονομικ~Ί αυτ1Ί αρχ1Ί , δηλαδ11 τη ς
χρησιμοποίησης υπολογιστικών πόρων (ha!'dwaΓe και sof1wciι-e) που 1Ίταν αδύνατο να έχι: ι
ο κάθε χρήστης στην κατοχή του , οδήγησε στη σύνδ εση του χρήστη μι: το κεντρικό

σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χρήση του συστήματος από πολλο ύς
ταυτόχρονα,

με

αποτέλεσμα

τη

διαίρεση

του

κόστους .

Προκειμένου

να

μην

εγκατασταθούν νέες καλωδιώσεις , και πάλι για λόγους κόστους, χρησιμοποι1Ίθηκαν τα 1Ίδη
απλωμένα καλώδια, δηλαδή οι τηλεφωνικές γραμμές .
Η τηλεματικ~Ί δεν ταυτίζεται με τη δικτύωση. Είναι δυνατό να υπάρχουν τηλεματικι:ς
δικτυακές διατάξεις, όμως υπάρχει σαφ1Ίς διάκριση της δικτύωσης από την τηλεματική.
Αυτή η πρώτη ανάγκη απομακρυσμένης σύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων εξι:λίχθηκε

σε δυο κατευθύνσεις.

Από τη

μια η ανάπτυξη οδηγείται σε ολοένα πε ρισσότε ρ ο

πολύπλοκα συστήματα, με πορεία προς την ολοκληρωμένη επικοινωνία , και από την άλλη
στην απλούστευση, τη σύνδεση δηλαδ1Ί πολύ απλών συστημάτων. Ως πολυπλοκότητα
θεωρούμε τη συνεργασία πολλών και ετερογενών συστημάτων , ενώ ως απλούστευση τη

σύνδεση ομοιογενών

συστημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις η ανάγκη που τείν ε ι να

ικανοποιηθεί είναι η ανάγκ~1 της τηλεκατεύθυνσης και του τηλεχειρισμού. Αυτό και πάλι
έχει οικονομική βάση, αυτή της εξοικονόμησης ανθρώπινων και άλλων πόρων για την
επίτευξη του ίδιου ή μεγαλύτερου όγκου παραγωγ1Ίς αγαθών και υπηρεσιών .
Έτσι στην έννοια της τηλεματικής περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση μιας ηλι:κτρικ~Ίς
συσκευ1Ίς στο εξοχικό σπίτι, χρησιμοποιώντας μια ηχητική συσκευ1Ί που δίνει εντολ1Ί από

την τηλεφωνική συσκευή, όπως ακριβώς περιλαμβάνεται και η τηλεδιάσκεψη.

Η επιστημονική μεθοδολογία της Κυβερνητικής βασίζεται στην ανάλυση της επικοινωνίας
με βασικό μέλημα την πιστότητά της . Για την Κυβερνητική η ανάλυση της επικοινωνίας
γίνεται μεταξύ δύο διατάξεων (συστημάτων) που μεταβιβάζουν πληροφορία η μια στην

άλλη. Αυτ~Ί που στέλνει 111ν πληροφορία ονομάζεται πομπός και αυτή που δ έχεται την
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πληροφορία, δέκτης. Η πληροφορία περιέχεται στο

μ~Ίνυμα , το οποίο Θ ε ωρείται ω ς

μεταβίβαση ενέ ργειας από τον πομπό στο δέκτη. Η ενέργεια αυτ~Ί Θ εωρ είται μ~Ίνυμα όταν
περιέχει κωδικοποιημένη πληροφορία, την οποία ο δέκτης μπορ ε ί να αντιληφΟ ε ί μ6νο αν

αποκωδικοποηΊσει το μήνυμα.
Πληροφορία, όμως, είναι η ενέργεια που προκαλε ί μεταβολ1Ί στο δtκτη. Μ ι:ταβ ολή στ η
Θέση

11 τις

ιδιόη1τες του δέκηι όπως την εννο εί ο πομπός , αποτελεί πληροφορία .

Είναι προφανές ότι για τη μεταβίβαση της ενέργειας είναι απαραίτητη η σύνδεση του
πομπού με το δέκτη με το κατάλληλο μέσο . Για παράδ ειγμα η σύνδ εση δύο συστημό.των
με το νερό ω ς μέσο, είναι σε Θέση να μεταβιβάσ ε ι Θερμικ1Ί εν έ ργεια , αν ό μως ε ίναι

απεσταγμένο, δεν μπορ εί να μεταφέρει ηλεκτρικ~Ί εν έ ργε ια .

Επειδ1Ί πρόκειται για μεταβίβαση κυματικ1Ίς ενέργειας, που έχει τέτοια μορφή για να
μπορ εί να μεταφέρει κωδικοποιημένες σύνθετες πληροφορίες, μέσα στον πραγματικό
κόσμο, που το μέσο δεν είναι παντελώς απομονωμένο , ο δέκτης λα μβ άνει εν έ ργ ε ια όμο ιας
κυματικής μορφ1Ίς από το περιβάλλον , με αποτέλεσμα η αποκωδικοποίηση να μην ε ίναι

εύκολη υπόθ εση .

Θόρυβος και παράσιτα αλλοιώνουν την πε ριεχόμενη πληρ οφορία .

Παράσιτα, που μπορεί να εννοηθούν σαν μεταβίβαση όμοιας μορφής κυματικ~Ίς εν έ ργ ειας

από άλλους πομπούς σε άλλους δέκτες. Και Θόρυβος , που αποτελείται από κυματικές
μορφές ενέργειας που παράγονται χωρίς πρόθ εση από τη λειτουργία και μόνο κάποιων
συστ~1μάτων.

Η δομή της επικοινωνίας, είτε φυσικ1Ίς είτε αναλογικ1Ίς , εκτός από τις επιδ ρ άσεις του

Θορύβου και των παρασίτων , υπόκειται στις επιταγές του συγχρονισμού. Ο Αριστοτελικό ς
ορισμός του χρόνου (κατά τον Αριστοτέλη ο χρόνος είναι "αριθμό ς κιν1Ίσεων κατά το

πρότε ρον και ύστερον), που φαίνεται αξεπέραστο ς, μοιάζει να έχε ι εφαρμογ1i και στην
πε ρίπτωση

της

επικοινωνίας.

Μερικά

εξωπραγματικά

παραδ είγματα

μπορούν

να

εξηγ1Ίσουν καλύτερα την έννοια του χρόνου και τη δραστική του συμμετοχ1Ί στην
επικοινωνία.

Στην ψηφιακή επικοινωνία,

-

από δύο μόνο αριθμούς

τα δυαδικά ψηφία με τα οποία λειτουργ ε ί ο υπολογιστ~i ς

-

σύμφωνα με τ~1 θεωρία του Πλάτωνα ότι όλα απαρτίζονται

μετατρέπονται σε ήχους, οξύς και βαρείς που καθορίζουν την αξία των ψηφίων (Ο και
Δυό διαδοχικά ίδια ψηφία (Ο ή

1)

1).

που έχουν μετατραπεί σε ήχους , δηλαδ1Ί συχνότητες

(κινήσεις), αν δεν υπάρχει ένα χρονικό σύστημα μέτρησης της διάρκειάς τους δεν θα ~Ίταν

δυνατό να ξεχωρίσει κανείς αν πρόκειται για ένα

11 δύο ψηφία.
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Το

ζήτημα

περιπλέκεται

περισσότε ρο

όταν

τα

δύο

υπολογιστικ('Χ.

συστ~Ίματα

ανταλλάσσουν ζωντανό 1iχο ή ζωνταν1i εικόνα . Στη μεν ζωνταν1i ε ικόνα το πρόβλημα του
υντονι μ ύ

λύν εται

uύκολα

μc ι ' ν ντας τ

ρυΟμ '

ναλλαγ1Ί ς τ ν

· ι ύν )ν ,

οπότι.;

φαίνεται μεν η καθυστέρηση στην άφιξή τους δεν επηρ εάζε ι όμω ς τ~1ν ποιότητα της

επικοινωνίας, στο δε ζωντανό 1iχο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, που μέχρ ι σ~i μερα δι:ν tχι: ι
λυθεί οριστικά. Ενώ η ε ικόνα καταγράφ εται, όπω ς Οα μπορούσε να καταγρ αφ ε ι στο χα ρτί

ο λόγος ή η μουσικ~i, και διαβάζεται στη συνέχεια , ο 1iχος , όταν αφορά αμφίδρομη
επικοινωνία απαιτεί σχεδόν απόλυτο συντονισμό .

Τεράστια ποσά δαπανώνται για την έρευνα, προκειμένου να λυθούν τα ζητήματα του

συγχρονισμού των επικοινωνιών και κατά καιρούς προτείνονται διάφορες λύσεις, όλcς
όμως έχουν σαν όριο (το οποίο όταν ε μφ ανίζονται οι προτε ινόμενες λύσε ις δι;ν ε ίναι
σαφές) της χωρητικότητας των γραμμών που υπάρχουν.
Έχε ι παρατηρηθεί ότι όσο αποτελεσματικότερη είναι μια λύση τόσο περισσότεροι Οα τη
χρησιμοποιήσουν, οπότε, καταναλώνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα των γραμμών , Οα

καταστήσουν και τη λύση αυτ1Ί αναποτελεσματικ1Ί.
Η επίτευξη τηλεματικ~Ίς επικοινωνίας απαιτεί:

Υλισμικό (HaΓdwaΓe)

•

Λογισμικό (SoftwaΓe)
Γραμμές επικο ινωνίας

•

Δέκτες και πομπούς

( 1]
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1.4.

Γενικές εφαρμογές της τηλεματικής

Ο συνδυασμός μιας

περισσότερων υπηρεσιών τηλεματικής καλύπτε ι τις σύγχρονες

11

πληροφοριακές και επικοινωνιακές ανάγκες.
Με τον όρο τηλε ματικές εφαρμογές εννοούμε όλες εκείνες τις υπηρ εσ ίες που

μας

προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικ~Ίς κα ι των τηλεπικοινωνιών , μέσω των

οποίων μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε κάθε φύσης πληροφορίες. Οι πληροφορίες
μπορ εί

να

είναι

ακουστικές,

οτικές,

εικόνας

κειμένου

11

και

μεταδίδονται

μέσω

υπολογιστών 1Ί άλλων ειδικών συσκευών. Οι τηλεματικές εφαρμογές κε ρδίζουν συν tχε ια
έδαφος στο σύγχρονο κόσμο αλλάζοντας ριζικά τους τρόπου ς επικοινωνίας και μετάδοση ς
πληροφοριών .

Οι

υπηρ εσίες

τηλεματικής

κάνουν

χρΊ1ση

πολλών

διακριτών

μέχρι

πρόσφατα τεχνολογιών και διάφορων τεχνολογικών μέσων.
Ας

περάσουμε

όμως

σε

ορισμένα

παραδ είγ ματα

τηλε ματικών

χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας όπως η τηλεγραφία

τηλεκειμενογραφία

(telafax),

τηλεηχοπληροφόρηση

(νideophone),

telecomιηuting),

τηλε εκπαίδευση
τηλεμετάδοση ,

τηλεφωνία Θάλασσας
περιαγωγ1Ίς

(νideo

inteient

τηλεεξυπηρέτηση
(teleleaι-ning) ,

κινητ1Ί

τηλεφωνία

(νideo tcx t ) ,
εικονοτηλέφωνο

(teleseι-νice) ,

τηλεεργασία
(ιηobil e

τραπεζικές

(telewo ι'kin g

conυηunication) ,

(autolink RT), νοήμον δίκτυο (intellίgent netwoι·k) ,

(inteιηet ωan1ing) , ηλεκτονικό ταχυδρομε ίο

confeience),

(ElecttΌnic

inteιηet,

(paging),

χρηματιστήριο οη

Data Inteichange-EDI)

line,

που

η τηλεομοιοτυπία

τηλεεικονογρ αφία

τηλεειδοποίηση

(audiotext),

τηλέφωνο

τηλεσυναλλαγές,

(teletext),

(telex) ,

εφαρμογών

(e-mail),

11

κινητ1Ί

υπηρ εσ ία

τηλεδιάσκr.ψη

ομάδες ειδ1Ίσεων , ηλεκτρονικό r.μπόριο

και η τηλειατριΚΊΊ με την οποία και θα ασχοληθούμε σε

αυτό το κεφάλαιο λόγω της συσχέτισης της με το έξυπνο μπλου ζάκι .
Τηλεγραφία

(telex):

Είναι το κοινό τηλεγράφημα και η συσκευ1Ί που χρησιμοποιείται

σήμερα από τον Ο.Τ.Ε. για την αποστολή και τη λ11ψη του είναι το γνωστό
Τηλεομοιοτυπία

(telefax):

Πρόκειται για την αποστολή και λ11ψη εγγράφων με κείμr.να

γραφικά σε χαρτί μέσω των συσκευών
Τηλεκειμενογραφία

telex .

(teletext):

11

fax.

Πρόκειται για τη γνωστ1Ί υπηρεσία που μεταδίδ εται από

τη τηλεόραση με δεδομένα κειμένου και αφορά πάρα πολλούς τομείς, ακόμα και της

καθημεριν1Ίς ζωής. Χρησιμοποιεί το τηλεοπτικό δίκτυο για να εκπέμπει ταυτόχρονα με τις
τηλεοπτικές εκπομπές τις υπηρεσίες που προσφ έρει. Οι πληροφορίες που προσφ έ ρ ε ι η
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τηλεκειμενογραφία είναι οργανωμένες ανά θέμα και σελίδα. Η ύπαρ ξη ι:νό ς ανακυκλωηΊ
επιτρέπει στις σελίδες να εναλλάσσονται κυκλικά. Η μόνη επέμβαση του χρήστη είναι η
επιλογή της σελίδας που τον ενδιαφέρει χωρίς να μπορεί να επέ μβ ε ι στην ύλη τη ς
εκπομπ1Ίς.

Τηλε-εικονογραφία

(videotext):

τα ειδικά τερματικά νideotext

11

Τα απαραίτητα εξαρηΊματα αυηΊς της υπηρ εσίας ι: ίναι

ένας υπολογιστ1Ίς με ΩΊοd e ιη που με τη βο1Ίθ ε ια

ειδικού προγράμματος προσομοίωσης τερματικού λειτουργεί σαν τερματικ1Ί μονάδα του
υπερυπολογιστ1Ί ( eιnιιlatoι-). Ο συνδρομητής της υπηρεσίας αυτής επιλέγει με το τηλέφωνο
του μια βάση δεδομένων από την οποία ζητά τις πληροφορίες που επιΟυμεί. Στην
τηλεεικονογραφία ο χρ11στης δεν επιλέγει μόνο την πληροφορία που θέλει να δει στην

οθόνη ,

αλλά

επεμβαίνει

στο

σύστημα στέλνοντας

και τις

δικές

του

πληρ οφορίcς

(inteι-actiνe νideotext). Αυτό άλλωστε είναι και το χαρακτηριστικό που δίνει προβάδ ισμα

στην τηλεεικονογραφία έναντι της τηλεκειμενογραφίας .
Τηλεηχοπληροφόρηση

(audiotext):

Η υπηρεσία αυηΊ προσφέρει στους πελάτες της τη

δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου όλο το 24ω ρο , μι:

τράπεζες πληροφοριών και να λαμβάνουν χρήσιμες και εξειδικευμένες πληροφορίι:ς
μαγνητοφωνημένες ή ζωντανές. Οι υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν με βάση τις

τεχνικές του aιιdiotext είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά αναφέρω τις εξής: πρόγνωση καιρού ,
δρομολόγια,

προγνωστικά,

διαγωνισμοί,

τηλεγνωριμίες,

μουσικές

επιλογ~:ς,

χρηματιστηριακές πληροφορίες, φορολογικά, μικρές αγγελίες κ.λ.π. Οποιαδ1Ίποτε σταθερ11

τηλεφωνική συσκευ1Ί επιτρέπει πρόσβαση στις υπηρεσίες aυdiotext. Σ~Ίμερα οι υπηρcσίcς
aιιdiotext

(090)

είναι προσβάσιμες μόνο από σταθερά τηλέφωνα , αλλά αναμένεται

σύντομα να επιτραπεί η χρήση τους και μέσω κινητών τηλεφώνων .
Τηλε-ειδοποίηση

(paging):

Πρόκειται για μια οικονομικά λύση κινητή ς ασύρματης

επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που λόγω των δραση1ριοτ1Ίτων του ς
είναι αναγκασμένοι να κάνουν συχνές μετακιν1Ίσεις. Η συσκευή ειδοποίησης είναι ένας
δέκτης ηχητικού σΊΊματος πολύ μικρών διαστάσεων (μέγεθος αναπτ1Ίρα τσέπης) με αρκι:τά

διαφορετικά σήματα που προγραμματίζονται για να καταλαβαίνουμε ποιο ς μας καλεί.
Εικονοτηλέφωνο

(videophone): Είναι η υπηρεσία που υποση1ρίζεται από τα δίκτυα του

Ο.Τ.Ε . και μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούμε με το τηλέφωνο έχοντας ταυτόχρονα
και οπτική επαφή. Η υπηρεσία απαιτεί υψηλές ταχύη1τες μετάδοσης και λειτουργεί με το
γνωστό δίκτυο

ISDN .
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Τηλέφωνο

USB

internet:

1.3 .1. Ε ικονοτηλέφωνο

και δ ίκτυ ο

ISDN

Κυκλοφόρησαν στην αγορά τηλέφωνα που συνδ έονται στη Ούρα

του υπολογιστή μας (π.χ. το

Y@pPl1one

της

Net2Pl1one)

και πραγματοποιούν τις

τηλεφωνικές μας κλήσεις (αστικές και υπεραστικές) μέσω inteι-n e t και κατάλληλου

software που παρέχεται από τη κατασκευάστρια εταιρεία. Η κάρτα διαθ έτει accoυ nt
nuιnbeι· και ΡΙΝ που πρέπει να εισαγάγει οχρήστης στην αντίστοιχη εφαρμογ1Ί . και η
ανανέωση του χρόνου γίνεται από το

site

της κατασκευάστριας εταιρ ε ίας.

11

ποιότητα

ομιλίας είναι πολύ καλ11, εξαρτώμενη βέβαια και από τη κάρτα ήχου που δ ιαθέτει ο
χρήστης .

Τηλε-εξυπηρέτηση

(teleservice):

Στη κατηγορία αυτή υπάγονται οι υπηρ εσίες που

παρ έχονται από απόσταση και προέρχονται από κρατικούς (π .χ. έκδ οση φορολογικής
ενημερότητας χωρίς τη παρουσία του πολίτη στην εφορία)

11

ιδιωτικούς φορ είς και

εταιρείες.

,)

,,....,
,)
·,

'

Ί

'

r
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Σχ1Ίμα

1.3.2. Τηλεεξυπηρέτηση

Τραπεζικές τηλεσυναλλαγές: Πρόκειται για τα γνωστά μηχαν1Ίματα ΑΤΜ , το

καθώς και το ιnobile
κατάθεση

banking που

χρημάτων

ή

E-banking

έχουν όλες οι τράπεζες και επιτρέπουν την ανάληψη κα ι

επιταγών,

ενημέρωση

κινήσεων ,

ε ρώτηση

υπολο ίπου ,

εκκαθαριστικό δανείου και άλλες υπηρ εσίες.
Τηλε-εκπαίδευση

(telelearning):

Μία από τις σύγχρονες τηλε ματικές εφαρμογές που έχε ι

σαν στόχο την εκπαίδευση από απόσταση σε εκπαιδ ευτικά ιδρύματα, επιχε ιρήσε ις, άτο μα

με ειδικές ανάγκες, γεωγραφικές περιοχές δύσκολα προσβάσιμες κ.λ.π . Έτσι εκπαιδευτ~Ί ς

και εκπαιδευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν ε κπαιδευτικές και μαθησιακές λc ιτουργίες

αντίστοιχα, ενώ βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο . Η παρεχόμενη εκπαίδευση ε ίναι
παράγοντας καθοριστικ~Ίς σημασίας για την οικονομικ1Ί και την κοινωνικ1Ί πρόοδο , καθώς
και για την ισότητα των ευκαιριών μέσα στη κοινωνία μας . Ο παρ άγοντας αυτός

καθίσταται όλο και πιο σπουδαίος στην ψηφιακή εποχή. Τελευταία με την ανάπτυξη του
inteι-net ο όρος τείνει να σημαίνει σχεδόν αποκλειστικά τη χρησιμοποίηση του δ ιαδ ικτύου

για την οργάνωση και διαχείριση των ε κπαιδευτικών δραστηριοηΊτων. Υπάρχουν δύο
μορφές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευηΊ και του εκπαιδευόμενου :
ο σύγχρονος και ο ασύγχρονος. Κατά τον σύγχρονο τρόπο ε κπαιδευτές και εκπα ιδευό μενοι

αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα μέσω του βίντεο , του ήχου, του κειμένου , ενώ υπάρχε ι η

δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τη πλευρά των εκπαιδευόμενων . Στο μοντέλο της

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι προσπελαύνουν ηλεκτρονικό υλικό (που
μπορεί να είναι συνδυασμός βίντεο, 1Ίχου , γραφικών και κειμένου) τη χρονικ1Ί στιγμ11 που

αυτοί επιθυμούν και με το δικό τους ρυθμό .

- .. ·-·--Σχήμα

1.3 .3. Τηλεεκπαίδευση
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Τηλε-εργασία

(teleworking

ή

Παρ έχει τη δυνατότητα σ ε άτομα που

telecommuting):

βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία εργασίας να συνε ργάζονται και να αποδίδουν σαν να
βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Μπορεί να επιφέρει αποσυμφόρηση στο κυκλοφοριακό των
μεγαλουπόλεων και κέρδος από τη μεταφορά στο χώρο ε ργασίας. Επιπλέον πιστεύ εται ότι
η ε ργασία από το σπίτι είναι πιο αποδοτιΚΊΊ επειδή ο ε ργαζόμενος ε ργάζεται σ ε 1Ίρ εμο

περιβάλλον χωρίς τους εκνευρισμούς και το άγχος των μετακιν1Ίσεων . Οι Σκανδ ιναβικές
χώρ ες την χρησιμοποιούν

εδώ

και αρκετά χρόνια στην

εκπαίδευση, λόγω

συχνών

αποκλεισμών περιοχών εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών .
Τηλεμετάδοση: Η μετάδοση

μέσω του δικτύου εφαρμόζεται σΊΊμε ρα κάτω από

video

αρκετές μορφές (πιλοτικές, δοκιμαστικές, ερασιτεχνικές, επαγγελματικές). Στο τομέα αυτό
σημαντικό

ρόλο

έχει

παίξει

η

χρήση

των

τηλεπικοινωνιακών

γ ραμμών

ISDN.

Εφαρμόζεται σε ιδιωτικούς χώρους φύλαξης από απόσταση, σ ε πο λυσύχναστα σημε ία και
δρόμους από τη τροχαία κ.α. Μία από τις εφαρμογές τηλε μετάδοσης σ ε πραγματικό χρ6νο
είναι οι συνεδριάσεις της βουλής.
Κινητή τηλεφωνία
μας από τις

(mobile communication):

Telestet

και

Panafon

Η υπηρεσία αυηΊ αναπτύχθηκε στη χώρα

με το πρότυπο

GSM900 (Global

Mobile

Co111111unications)

και τελευταία από τη

Cellulaι-

Τα συστήματα αυτά έχουν πανευρωπαϊκό ΙΌaιηίηg και δυνατότητα

Syste111).

μετάδοσης

δεδομένων

(fax,

e-ιηail

Cos111ote

κ.λ.π.).

με το πρότυπο

Syste1η t'οι·

Επιλέχτηκε

η

DCS 1800 (Di gital

τεχνική

ΤDΜΛ

με

8

χρονοσχισμές ανά δίαυλο. Κάθε χρήστης εκπέμπει περιοδικά κάθ ε όγδοη χρονοσχισμή
(διάρκειας 0.57ιnsec) και λαμβάνει σε μία αντίστοιχη. Ο χρήστης έχε ι πρόσβαση σ' ένα

σύνολο υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυο κινητών επικοινωνιών , με τη χρ1Ίση τη ς κάρτας
Siιn (Subscι-ibeι-

Identity

Modιιle). Η κάρτα

SIM

εισάγεται στο κινητό τε ρματικό και

περιέχει τα στοιχεία του χρ11στη και τις παραμέτρους που είναι απαραίτητες για την
επικοινωνία με το δίκτυο. Η κινητή τηλεφωνία αναπτύσσεται συν εχώ ς παρ έχοντας στον

χρήστη πλέον κινητά τηλέφωνα τα οποία λειτουργούν ώς μικροί φορητοί υπολογιστές

κάνοντας χρήση η1ς τεχνολογίας

Java,

AndJΌid κ.α . παρέχοντας και την δυνατότητα

χρήσης inteι-net.

Κινητή τηλεφωνία θάλασσας

(autolink RT):

Το

autolink RT

που εγκατέστησε ο 0.Τ.[.

στη χώρα μας είναι ένα αυτόματο ψηφιακό σύστ~1μα κινητ1Ίς τηλεφωνίας θάλασσας με

κατεύθυνση από το πλοίο προς τη ξηρά. Συνδέοντας το στο VHl~ του πλοίου μας παρtχc ι
τη δυνατότητα αυτόματης ασφαλούς επικοινωνίας (γιατί διαθέτει κωδικοποιητ1Ί φ ο.)V11ς

scΓableι-) από το πλοίο με όλα τα η1λέφωνα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και
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επικοινωνίες

fax ,data

εφ' όσον στο πλοίο υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμό ς . Για να

επικοινωνήσετε :

Νοήμον δίκτυο

(intelligent network): Το νοήμον δίκτυο , ε ίναι ένα σύστημα (s otΊ:waΓe

και l1ardwaι-e) μέσω του οποίου με εύκολο γρ1Ίγορο και οικονομικό τρόπο σχεδιάζονται
και αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες που είναι σε θέση να καλύπτουν τις σύγχρον ες ανάγκες

της τηλεπικοινωνιακ1Ίς αγοράς. Οι κλ1Ίσεις μπορούν να δρομολογηθούν στο προορισμό
τους ανάλογα με τις παραμέτρους που θα καθορίσ ετε (ημερομηνία , ώρα , ημέ ρ ες αργιών
κ.λ.π.) Μπορείτε να καθορίσετε περιορισμούς για τη διαχείριση των κλ1Ίσε ων (φραγ ές
μερικών κλΊΊσεων κ.λ.π . ), καθώς και σε ποιον θα γίνεται η χρέωση . Σημαντικό είναι ότι για
τις παροχές αυτές δεν απαιτείται από το πελάτη πρόσθετος εξοπλισμός.
Υπηρεσία περιαγωγής

internet (internet roaming):

Με την υπηρ εσία αυτ~Ί μπορ ε ίτε να

συνδεθείτε στο inteωet από κάθε πόλη του κόσμου , εξακολουθώντας να χρησιμοποιε ίτε
τον

www

bΙΌwSeΓ και τον e-ιnail

client

της επιλογής σας . Έτσι αυτοί που μετακινούνται

στο εξωτερικό δεν χρειάζεται να κάνουν υπεραστικ~Ί κλήση για να έχουν πρόσβαση στο
προσωπικό τους λογαριασμό ή να διατηρούν πολλαπλούς λογαριασμούς σε διαφορετικού ς
παροχείς υπηρεσιών.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Μας δίνει τη δυνατότητα αποστολ1Ίς μηνύματο ς

(e-mail):

κειμένου και με συνημμένο τρόπο αρχείου οποιασδήποτε μορφ1Ίς. Στην υπηρεσία αυτή

μπορούμε να συμπεριλάβουμε από τα απλά μηνύματα μεταξύ χρηστών ενός τοπικού
δικτύου, μέχρι τα μηνύματα που στέλνονται μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου . Στη
δεύτερη περίπτωση τη δρομολόγηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναλαμβάνουν οι
ιnail-seι-veι-s.

Τηλεδιάσκεψη

(video conference):

επικοινωνία πραγματικού χρόνου

Η τηλεδιάσκεψη είναι η

μεταξύ ατόμων που

οπτική

και ηχητικ1Ί

βρίσκονται σε διαφορ ετικές

τοποθεσίες. Χρησιμοποιείται από ομάδες που επικοινωνούν μεταξύ τους για ανταλλαγή

ιδεών, απόκτηση πληροφοριών, σύγχρονη εκπαίδευση και διαχείριση οργανισμών . Οι
λειτουργίες που μπορούν να υποστηριχτούν είναι:

οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ των συμμετέχοντων (π.χ. συνομιλία,
υποβολή γραπτών ερωτ~Ίσεων)
διαμοιρασμός δεδομένων και εφαρμογών (π.χ. κοιν1Ί χρ1Ίση εγγράφου του

Woι-d, χρΊ1ση wl1iteboaΓd, μεταφορά αρχείων)

ΒΙΒΛΙΟ ΘΗ ΊΙ

ΤΕΙ

Π Ε \f--ΑΙ
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Χρηματιστήριο οη

line:

Πριν λίγα χρόνια το χρηματιστήριο 1Ίταν ασχολία με ρικών μόνο

ανθρώπων. Πλέον μέσω του
Υπάρχουν βέβαια και

1.3.4. Τηλεδιάσκεψη

sites

Intel'net

μπορούμε να βλέπουμε το χρηματιστ1Ίριο

on-line.

τα οποία μας επιτρέπουν να βλέπουμε σ ε πραγματικό χρόνο

χωρίς χρέωση, τη κίνηση του χαρτοφυλακίου μας που αποτελείται όμως από ορ ισμtνο

αριθμό μετοχών. Τέλος μπορούμε να κάνουμε τις χρηματιστηριακές συναλλαγές μας και
μέσω του inteωet σε πραγματικό χρόνο με ειδικό λογ ισμικό .
Ηλεκτρονικό ε μπόριο

(Electronic Data Interchange-EDI):

Ο πρωταγ ωνιστ ικός ρ όλος

του διαδικτύου αποδεικνύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ε μπορίου ,
δηλαδή

των

αγοραπωλησιών

προϊόντων

και

υπηρ εσιών

μέσω

του

δ ιαδ ικτύ ου .

Πολυάριθμες είναι οι ανακοινώσεις κορυφαίων ιδιωτικών εταιρειών , τραπεζών , εταιριών
μεταφορών, και αυτοκινητοβιομηχανιών για τη σύναψη συμμαχιών με φορ είς παροχ1Ί ς

διαδικτυακών υπηρεσιών

και την

ανάπτυξη τους στον χώρο του

διαδικτύου .

Το

χρηματιστήριο επιβ εβαιώνει τα οφέλη των στρατηγικών ηλεκτρονικού ε μπορ ίου, αφού
έχει παρατηρηθεί αύξηση της αξίας της μετοχ11ς των επιχειρ1Ίσεων , όταν αυτές υιοθ ετα\)V
στρατηγικ1Ί για το διαδίκτυο.

Ομάδες ειδήσεων: Μια ενδιαφέρουσα υπηρεσία του διαδικτύου είναι η υπηρ εσία των
ομάδων ειδήσεων (newsgωups). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι χρ~)στες
ενδιαφέρονται για κάποιο κοινό θέμα και επιδιώκουν καθολική ενημέ ρωση . Τα Ο έ ματα

αυτά είναι πολλά

και ποικίλα π.χ.

ανταλλαγ11

απόψεων ,

διεξαγωγ11

συζητήσ εων ,

περιήγηση στο κόσμο του κινηματογράφου κ.λ.π. Η ιδέα ξε κίνησε από τον γνωστό σc
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όλους πίνακα ανακο ινcοσ εων. Β έβα ια στην η λε κτρ ν ιΚΊΊ έ κδοση δεν υπάrχι υ

χ<.φτιά και

καρφίτσες αλλά ο ι υπολογιστές.
Τηλεϊατρική: Η

τηλεϊατpιΚ11 είνα ι και η μια από τις εφαρμογές τηλεματιΚΊΊ ς που εί αι

απαραίτητη για την λε ιτουργία του έξυπνου ενδύ ματο ς μας
στην πα ρακάτω ενότητα .

[2]

(

n1arι T-s l1iΓt ) .

ναλυτικά

ΤΕιn

ε ιραιά - Τμ1ίμα Αυτοματισμού

Sιnart T-sl1 irt· «Ti λε
·

.

1 ματικές Εφαρμογες με χριjση Έξυπνων Ινών και Υφασ μ άτων»

θαξεβανίδη Μ ιρέλλα

1.5. Τηλεϊατρική
l.S.1. Γενικές πληροφορίες

Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στη χρ1)ση των μεθόδων και δομών που προτείνει η
τηλεματική, ώστε να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών υγείας όπως επίσης και η
εκπαίδευση στον τομέα της υγείας. ΤηλεϊατριΚ1) λοιπόν ε ίναι η παροχ1) ιατρικών

υπηρεσιών ακόμα και σε περιπτώσεις όπου παρεμβάλλεται μεταξύ ασθενούς, ιατρού και

άλλων εξειδικευμένων πληροφοριών και γνώσεων. Με δύο λόγια τηλεϊατρικ1Ί ι.: ίναι η
παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξ' αποστάσεως με τη χρ1)ση τηλεπικοινωνιών.

Βασικά στοιχεία της Τηλεϊατρικής είναι η άμεση διαθεσιμότητα του ιστορικού του ασθενή
και η τηλεμετρία ιατρικών παραμέτρων, η οποία απευθύνεται στους ασθενε ίς και τους
ιατρούς τους.

Η τηλειατρική μπορεί να εφαρμοστεί από πολύ μικρές αποστάσεις έως και
υπερατλαντικές. Οι κύριοι στόχοι της Τηλεϊατρικής είναι οι κάτωθι:
Μεταφορά της πληροφορίας και όχι του ασθενή
Καλύτερη πληροφορία στους ασθενείς

•

Ιατρική εμπειρογνωμοσύνη , διαθέσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από τη τοποθ εσία
του ασθεν1Ί

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπηρ εσιών ιατρικ1Ί ς
περίθαλψης

Γρηγορότερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία χάρη στην με ταφορά
ιατρικών εικόνων

[3]

Χάρη στην ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η τηλεϊατρική εφαρμόζεται σ~)μερα στους
περισσότερους τομείς τις ιατρικής, όπως:
τηλεραδιολογία,

•

τηλεπαθολογία,
τηλεδερματολογία,

τηλεοφθαλμολογία,
τηλεδιάγνωση,

τηλεσυμβουλευτική ,

- 24 -

ΤΕΙ Πειραιά - Τμιίμα Αυτοματισμού

S ιηaη T-sl1irt: «Τηλεματικές Εφαρμογές με χρι] ση 'Εξυπνων Ινών και Υφασμάτων»
Βαξεβανίδ η Μφέλλα

•

τηλεοφθαλμολογία,

•

τηλεεκπαίδευση,

•

τηλεχειρουργική ,
κατ' οίκον περίθαλψη,

•

Η

λαπαροενδοσκοπική χειρουργική κ. α. [3]

πιό

δημοφιλής

εφαρμογ1)

της

τηλεϊατρικής

είναι

η

τηλε μετάδοση

του

ηλεκτροκαρδιογραφ1)ματος. Στην περίπτωση μας είναι αρκετά σημαντικό να εφαρ μοσπ ί
αυτή η μέθοδος. Ετσι ώστε όταν ο ασθεν1)ς ή ο αθλητής φοράει την έξυπνη μπλούζα να
μπορεί να ελέγχεται από κάποιον ιατρό , και στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια
ανωμαλία να του παρέχεται άμεση ιατρική βοήθεια.

Στο τεχνικό κομμάτι για την υλοποίηση της τηλεϊατρικής απαιτείται και ο απαραίτητος
εξοπλισμός. Πρέπει καταρχήν να υπάρχει ένας σταθμός υποσηΊριξης με τον γιατρό 11 τους
γιατρούς που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, καθώς επίσης και ένας σταθμός

που εξυπηρετείται από κάποιον επιβλέποντα του ασθενή με λιγότερες γνώσε ις. Για μια

εφαρμογή τηλεϊατρικ~)ς χρειάζεται δικτυακ1Ί υποδομ11 καθώς και τεχνικό περιβάλλον.

δηλαδή τερματικός εξοπλισμός και ιατρικός εξοπλισμός.
Κατά συνέπεια στην τηλεϊατρική και ειδικότερα στην περίπτωση μας με το Sn1ai-t T-sl1ir·t
υπάρχουν οι εξής δυνατότητες :

Για τον ασθενή:
Άμεση επαφή με τον γιατρό ακόμη και αν βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά

Άμεση εξυπηρέτηση καθώς και πιο ποιοτική περίθαλψη
Αποφυγ11 μετακινήσεων, κατά συνέπεια και μείωση του κόστους περίθαλψη ς

Άμεση ενημέρωση και πρόληψη σε περίπτωση επιδημιών
Για τον Ιατρό :
Εξ' αποστάσεως ιατρικ1Ί διάγνωση

Κατά συνέπεια και μείωση του χρόνου διάγνωσης

Άμεση επικοινωνία με συναδέλφους για μια δεύτερη γνώμη

Άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση [3]

1.5.2. Αρχιτεκτονική τηλεϊατρικής
Με τις προόδους που έχουν γίνει στην ασύρματη επικοινωνία και τους αισθηηΊρες

ε, χουμε

την

δ υνατο'τητα της ανάπτυξης μικροσκοπικών αισθητήρων που επικοινωνούν rιιε
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ένα προσωπικό κεντρικό υπολογιστή και μετέπειτα μέσω του διαδικτύου με μια μακριν1Ί
βάση έκτακτων αναγκών, προβλέψεων λη με ένα ιατρικό κεντρικό υπολογισηΊ βάσεων
δεδομένων που χρησιμοποιεί ιατρικ1Ί βάση δεδομένων, αισθηη1ρες και περιβαλλοντικές
πληροφορίες ή ακόμα και αλγόριθμους που μπορούν να οδηγ1Ίσουν στην γνωμάτευση της
κατάστασης του ασθενούς και την ιατρική πληροφόρηση τους. Έτσι με την χρ11ση ενός
κινητού τηλεφώνου ή προσωπικού υπολογισηΊ

μπορούμε να επικοινωνούμε με τον

μακρινό κεντρικό υπολογιστή παρέχοντας μας την διεπαφ11 ανθρώπου-υπολογισηΊ.

u
~

~

Weatl1er Forecas t
ECG & 1
Tilt sensor
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Motion

scnsors

Network coorclinator &
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En1erge11cy
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Ph sician

Σχήμα Ι .5.2.1. Αρχιτεκτονικι1 συστημάτων τηλεϊατpιΚΙ)ς

Στο παραπάνω σχΊΊμα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της η1λεϊατριΚΊΊς όπου το
χαμηλότερο επίπεδο καλύπτει ένα σύνολο ευφυείς αισθητήρες. Το δεύτερο επίπεδο ε ίναι 0

προσωπικός κεντρικός υπολογιστής και το τρίτο επίπεδο καλύπτει το δίκτυο της μακρινής
υγειονομικής περίθαλψης, κεντρικοί υπολογιστές και σχετικές υπηρεσίες .

1.5.3. Τηλεκαρδιολογία
Αφού είδαμε κάποιες γενικές πληροφορίες για την τηλεϊατριΚΊΊ και τις εφαρμογές τη ς, ας
ειδικεύσουμε στο κομμάτι της καρδιολογίας και όσον αφορά στην τηλεϊατρικ1Ί , τη ς

λ

δ λ

,

τη εκαρ ιο ογιας , τ0

οποίο είναι και το πιο σημαντικό στην κατασκευή η~ς έξυπνης

μπλούζας. Όπως έχουμε αναφερθεί και παραπάνω ο πιο βασικός σκοπός της έξυπνης
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μπλούζας είναι η παρακολούθηση της υγείας αθλητών και ανθρώπων με προβλήμματα
υγείας και πιο συγκεκριμένα προβλ1Ίμματα καρδιάς. Με το μπλουζάκι έχουμε την

δυνατότητα να κάνουμε σφυγμομέτρηση, έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος και
διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Για να υπάρξει όμως
ο απαιτούμενος έλεγχος από κάποιο κέντρο πρόληψης θα πρέπει να υπάρχε ι και ο
κατάλληλος εξοπλισμός

είτε προσαρμοσμένος στην

μπλούζα ,

είτε

ένας

συλλέ κτη ς

πληροφοριών ο οποίος θα κάνει τηλεμετάδοση των στοιχείων σε κάποια ενδιάμεση βά.ση.
Ας δούμε όμως πώς χρησιμοποιείται η τηλεκαρδιολογία έως τώρα και με τι εξοπλισμό . ι 1
πιο διαδεδομένη μέθοδος στο τομέα της τηλεκαρδιολογίας ε ίναι ο τηλεέλεγχο ς τη ς

καρδιάς με το γνωστό καρδιογράφημα και πιο συγκεκριμένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ο

εξοπλισμός που απαιτείται είναι ένας ψηφιακός καρδιογράφος, ένα τηλεπικοινωνιακό

δίκτυο και ένας υπολογιστικός σταθμός για απε ικόνιση του ηλεκτροκαρδιογραφ11ματος.
Μέχρι τώρα υπάρχουν αρκετές συσκευές συλλογ1Ίς δεδομένων ενός καρδιογραφ11ματο ς.
Θα δούμε λοιπόν παρακάτω μερικές από αυτές και τι λειτουργίες έχουν, ώστε να έχουμε
μια γενικ1Ί ιδέα του τι υπάρχει στην αγορά και να μπορούμε να καταλ1Ίξουμε παρακιiτω

στο ποιά τεχνολογία είναι η καλύτερη στην διΚ11 μας περίπτωση . [3]

122 69
Οlι ιι. ΝΙΟΡ ·

Sy11. NIBP · mmHg

mmBg

97
ΡΟ S ιt. · "

ο
Tcmp. · C

81
llcιήAιte · bpm

Σχήμα \ .5 .3.1 . Εξοπλισμός τηλεκαρδιολογίας

1) Ca!"dioexpress:

Η

συγκεκριμένη

εταιρεία

χρησιμοποιεί

ένα

σύστημα

παρακολούθησης της καρδιάς 24 ώρες το 24ωρο. Το σύστημα αυτό διαβιβάζε ι
ηχητικά το ηλεκτροκαρδιογράφημα μέσω σταθερού, κινητού ή ραδιοτηλεφώνου
στο

,

κεντρο

διάγνωση .

ελέγχου της εταιρείας και είναι σχεδιασμένο για μια επιτόπου

Είναι μια μικρή σε μέγεθος συσκευή ,

δεν χρειάζεται ε ιδικ1Ί
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εγκατάσταση , συνδέεται ασύρματα, λειτουργεί με απλ1Ί μπαταρία και ε ίναι πολύ
απλή στην χρήση της .

•'

.>

Σχ1Ίμα

1.5.3.2. Ca.-dioexp.-ess

2) Epimedics: Είναι ένα ευφηές κινητό σύστημα για έγκαιρη ανίχνευση και ερ μηνεία
καρδιολογικών συνδρόμων. Είναι μια προσωπι1C11 συσκευ1Ί παρακολούθησης γ ια
την έγκαιρη διαπίστωση και διαχείριση καρδιακών επεισοδίων. Ε ίναι μικρ 11 ,
οικονομική,

εύκολη

καταγεγραμένα

στη

σήματα

χρήση ,

του

και

ρυθμίζεται

στο

ηλεκτροκαρδιογραφ11ματος

να

αποστέλλει

μέσω

τα

μηνυμάτων

ειδοποίησης, σε υγειονομικά κέντρα περίθαλψης . Αυτό γίνεται μέσω ασύρματη ς
επικοινωνίας, όπου μεταδίδονται αυτόματα τα στοιχεία στο κοντινότε ρο κέντρο

επειγόντων κλείσεων μέσω της τεχνολογίας

GSM

ή

GPRS.

Αν το συμβάν είνα ι

μετρίας σημασίας και όχι υψηλής, τότε αποθηκεύονται προσωρινά σε έναν
εξυπηρετητή και ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι με γραπτό μήνυμα .

' Ί ', \ 1.1\
, \rn l~ r J,,11 , ι· "1 •l οι' ιΙΙ' •, Ι) , ι• ~. 1 · 1 1, \
t~ :n f ι~
i .ι: Ι. 1 1 1 1 1 ., ' • ι ι ο 1'\ "' '... ιι

Σχ1Ίμα

J .5.3.3 .

,)f

~ · ι : .11•• .- ~J,

.. ,

..

Τρόπος λειτουργίας Epiιηedics
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3) Vitaphone 3300 ΒΤ, Loop Γecorder 3 καναλιών: Αυτόματη ανίχνευση ταχυκαρδίας
βραδυκαρδίας,
αυτόματα

το

κολπικής
περιστατικό

ασύρματης σύνδεσης

μαρμαρυγης
και

Bluetootl1

και

μεταδίδει

καρδιακ1Ίς
το

Καταγράφ ε ι

ηλεκτροκαρδιογράφημα

κινητού τηλεφώνου.

αποστέλλει το ηλεκτροκαρδιογράφημα μέσω

πάυση ς.

Ο seι·νeΓ του

fax 11 e-111ail

μέσω

Vitapl1011e

στο θεράποντα ιατρό . Η

συσκευή έχει ευκρινή οθόνη και ηχητικ~Ί ειδοποίηση.

Ι

Σχήμα 1.5.3.4.

Vitapl1011e 3300 ΒΤ

4) Vitaphone Ι 00 IR, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ): Είναι ένα σύστημα επίβλεψη ς
το οποίο είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις της καρδιακής αρρυθμίας. Όταν 0
χρήστης παρατηρεί κάποια μη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς του , μπορεί να
το ενεργοποι~Ίσει και αφού καταγραφεί το συμβάν αποστέλλει μέσω υπερύθρων το
ηλεκτροκαρδιογράφημα ακριβώς όπως και στην περίπτωση (3 ). Η συγκε κριμένη

συσκευ~Ί είναι ικανή να ανιχvέυσει και τον βηματοδότη.

\
'..

\
Σχ1)μα Ι .5.3.5. Vitapl1one 100 IR
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5) HygeiaNet:

Το

HygeiaNet περιλαμβάνει την

τηλεκαρδιολογίας.

Οταν

ένα

νέο

οργάνωση και την λειτουργία κέντρων

περιστατικό

φτάνε ι

σε

ένα

κέντρο

τηλεκαρδιολογίας , δημιουργείται κοινός ηλεκτρονικός φάκελο ς τηλεσυμβού λευση ς
και ειδοποιείται ο ειδικός καρδιολόγος που εφημερεύει, ο οποίος εξετάζε ι τα

στοιχεία του φακέλου δηλαδή την αίτηση και το ψηφιακό καρδιογράφημα και στην
πορεία έχει την δυανατότητα να συσκεφθεί με τον αιτούντα σε πραγματικό χρόνο

είτε με τηλεδιάσκεψη , είτε τηλεφωνικά. Αν θεωρηθε ί απαραίτητο του ζητάε ι και

άλλες εξετάσεις και έτσι προχωράει στην γνωμάτευση.

6) Ε-Ηρόφιλος : Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ώς σκοπό την δ ιασφάλιση
της ποιότητα

και της αξιοπιστίας της τηλεκαρδιολογίας,

προκε ιμένου

να

εξυπηρετηθεί η ποιότητα και η χρήση της με σκοπό να βελτιωθεί η διάγνωση σε
απομακρυνσμένες περιοχές της χώρας.

7) Το πρόγραμμα MyHeaΓt αυτό έχει ως στόχο τη στ~1ριξη των πολιτών για την
καταπολέμηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις
αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στο σύγχρονο και ειδικά στο

δυτικό κόσμο, και είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένα σύστημα που θα μπορ ε ί να

παρέχει συνεχ~) παρακολούθηση και έγκαιρη διάγνωση του κινδύνου είναι
απαραίτητο. Το My Heart σκοπεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων, εξατομικευμένων

εύκολων στη χρήση λύσεων και εργαλείων - συσκευών. Οι βασικές τεχνικές
προκλήσεις 11 στόχοι του My Heart είναι η συνεχ11ς παρακολούθηση , η συνεχής
εξατομικευμένη διάγνωση, η συνεχής θεραπεία, η ανάδραση προς το χρ1Ίστη και η

πρόσβαση από επαγγελματίες υγείας από απόσταση .
8)

Άλλες μέθοδοι είναι το Hearts, το Healthn1ate και άλλα
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1.6. Τρόποι μεταφοράς δεδομένων
Ένα έξυπνο ένδυμα για να χρησιμοποι1Ίσει τις πληροφορίες που θα λάβει από τους
αισθητήρες, θα πρέπει να διαθέτει κάποια συσκευ1Ί συλλογ1Ίς και αποστολ1)ς δεδομένων .

Οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αποστείλει τα δεδομένα στο αρμόδιο ιατρικό
κέντρο ελέγχου είναι διάφοροι και εξελίσσονται συνεχώς. Κάποιοι από αυτούς είναι η
ασύρματη επικοινωνία μέσω bJιιetooth, με την τεχνολογία GPRS, και φυσικά μέσω των

δικτύων κινητ1Ίς τηλεφωνίας GSM. Παρακάτω θα δούμε περιγραφικά την λειτουργία
καθενός από αυτά. [4]

1.6.1. GSM
Η μετάδοση των δεδομένων από το χώρο του χρήστη - ασθεν1Ί προς τον κεντρικό
υπολογιστή που μπορεί να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, ιατρείο , κέντρο υγείας κλπ.
μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών GSM, τα

οποία λειτουργούν επιτυχώς και με πλ11ρη σχεδόν κάλυψη του πληθυσμού , εδά) και αρκετά

χρόνια. Το GSM είναι ένα κυψελοειδές ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας το οποίο

κάνει χρήση ηλεκτρομαγνητικών σημάτων χρησιμοποιώντας την τεχνική πολλαπλ1)ς
πρόσβασης με διαχωρισμό του διαθέσιμου φάσματος συχνοηΊτων σε έναν αρ ιθμό

καναλιών και τη διαίρεση αυτών σε χρονοθηρίδες για τη μετάδοση σημάτων. [4]

1.6.2. GPRS
Με την υπηρεσία GPRS είναι δυνατή η αποστολή και λψιιη δεδομένων μέσω των
δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM. Έτσι, χρησιμοποιώντας η1ν τεχνολογία αυτή όπως στα
Κινητά τηλέφωνα, ένα ευφυές φορετό βιοϊατρικό σύστημα μπορε ί να αποστέλλε ι

ασύρματα τα δεδομένα που συγκεντρώνουν οι διάφοροι αισθηηΊρες μέσω των δ ικτί> ων
κινηη)ς τηλεφωνίας . Η μεταφορά των πληροφοριών μπορεί να γίνει ( θεωρητικά ) με
ταχύτητα έως και l 7 l ,2kb/sec.

Η λειτουργία του GPRS μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξ1Ίς:
1. Η πληροφορία κατακερματίζεται σε πακέτα δεδομένων.
2 . Τα πακέτα μεταδίδονται στον προορισμό τους.

J . Τέλος, συνδυάζονται για να δημιουργ1Ίσουν ένα ακριβές αντίγραφο
της αρχικής πληροφορίας όπως ( και το ΙΡ ).
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Το πρόβλημα με αυτούς τους τρόπους μετάδοσης πληροφορίας είναι η πιθανότητα

λάθους, δηλαδ1Ί η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας . Τα δεδομένα που μας
ενδιαφέρουν στην περίπτωση των φορετών συστημάτων είναι ιατρικ1Ί ς φύσεως και
επιθυμούμε την
παρερμήνευσης,

ακριβή

μεταφορά τους έτσι ώστε να αποφ ευχθε ί η

πιθανότητα

εσφαλμένης μετρήσεως, που θα οδηγ1Ίσουν σε μια λάθος ιατρικ1Ί

γνωμάτευση απόφαση .

[4]

1.6.3. Bluetooth
Το

Bluetooth είναι ένα ασύρματο πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί την περιορισμένου

φάσματος τεχνολογία επικοινωνιών η οποία διευκολύνει την μετάδοση σε μικρές
αποστάσεις από σταθερές ή κινητές συσκευές, δημιουργώντας ασύρματα προσωπικά

δίκτυα περιοχής (Peι-sonal Aι·ea Netwoι-ks - ΡΑΝ' s). Η τεχνολογία Blυetootl1 μπορε ί να
συνδέει πολλές συσκευές και ξεπερνά τα προβλ1Ίματα που δημιουργούνται από το

συγχρονισμό τους. Σε ότι αφορά λοιπόν τα φορετά συστήματα παρακολούθησης, το

Bluetooth δίνει λύση στο συγχρονισμό των πολλαπλών συσκευών που περιλαμβάνουν . Το
Bluetooth χρησιμοποιεί μία ραδιοτεχνολογία αποκαλούμενη Hopping συχνότητας ευρ έως
φάσματος .

Στην ουσία

«

τεμαχίζει

» τα δεδομένα προς αποστολ1Ί και διαβιβάζε ι τα

τεμάχια αυτών σε μέχρι και εβδομήντα πέντε (75) διαφορετικές συχνότητες . Η
διαμόρφωση που χρησιμοποιείται είναι GFSΚ. Μπορεί να πετύχει ένα ρυθμό αποστολής

δεδομένων κοντά στο 1 MB/sec. [4]
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2.1. Γενικά
Τα τελευταία '
,
χpονια εχει αναπτυχθεί στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας η τεχνολογία των
,
εξυπvων ινών και υφ ασματων.
,
Με δ ιαφορες
,
,
ξ
,
χημικες επε ε ργασιες, πιο συγκεκριμ{; να
τεχv
,
ικες επικάλυψης, μέσω των οποίων τα υφάσματα και οι ίνες μπορούν να γίνουν

,
γωγιμα, αδιάβροχα και να έχουν αναπνευσιμότητα και πυρανθεκτικότητα. 'Ετσι τα

α

υ

,

φασματα αποκτούν «νοημοσύνη », έχοντας ασυν1Ίθιστες και «έξυπνες» φυσικές και

μηχανικές ιδιότη τες . 'Ε τσι λ'ογω

(Wearable

λ ικων
'

'

'

λ

'

αναπτυσσεται η φορ ε τη τεχνο ογια

teclιnology).

2.1.1 · 'Εξυ πνο
Έ

'

των αγωγιμων υ

,

συστημα

ξυπvο ονομάζεται ένα σύστημα το οποίο έχει την δυνατότητα να δέχεται ερεθίσματα από

το περιβάλλον, αντιδρά σε αυτά και προσαρμόζεται στις διάφορες συνθ1Ίκες. 'Ετσι το
,

ε

καστοτε «έξυπνο» σύστημα αποκτά «νοημοσύνη» μέσω ενός συσηΊματος αποτελούμενο

από αισθητήρες, μονάδα επεξεργαστή και ενεργοποιητ1Ί/τες. Οι αισθηη1ρες στην
περίπτωσή μας όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο είναι προσαρμοσμένοι στο
εσωτερικό μέρος της μπλούζας και είναι συνδεδεμένοι με αγώγιμες ίνες ραμμένες πάνω
στο έξυπνο ένδυμα. [5]

2.1 ·2· Φο ρετη,

λ

,

τεχνο ογια

fI φορετή τεχνολογία προσφέρει μια νέα διάσταση στην κλωστουφαντουργία με την
εvσωμά

τωση

δ

,
,
,
,
,
δ ,
ιαφορων τυπων ηλεκτρονικων στοιχειων στα υφασματα και στα εν υματα .

Κύριος στόχος της φορετής τεχνολογίας με χρήση έξυπνων ινών και υφασμάτων είναι η
δημιουργία ενδυμάτων που να έχουν η1ν δυνατότητα να χρησιμοποιούνται από τον
ΧΡήστη σε διάφορες συνθήκες και να είναι αμετάβλητα αισθητικά αλλά και οπτικά. Με
αυτό το τρόπο θα αποφύγουμε την χρήση καλωδίων ή συσκευών μέσα σε τσέπες, θήκες
του ενδύματος και θα επιτευχθεί ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα χωρίς καλωδιώσεις
κα

,

ι ακαμπτα εξαρτήματα.

Με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και την χρήση νέων υλικών τα ηλεκτρονικά
ΙCυκλώματα αποκτούν μικρότερο μέγεθος και μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ετσι μπορούν

Πλέον να προσαρμοστούν ή να επικολληθούν σε ενδύματα χωρίς να επηρε6:ζουν
σημαντικά

την

εμφάνιση

και τις

ιδιότητες

άνεσης.

Η

σύνδ εση

των

επιμέρους
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ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και τα κανάλια επικοινωνίας μπορούν να δημιουργηθούν με
την ενσωμάτωση αγώμιμων νημάτων σε υφάσματα χρησιμοποιώντας παραδοσιακές

κλωστοϋφαντουργικές παραγωγικές διαδικασίες. 'Ετσι με την τεχνολογία να εξελίσσεται
συνεχώς αναπτύσσονται όλο και περισσότερες τεχνολογίες εκτός από τις αγώγιμες ίνες και

νήματα, έχουμε και τα αγώγιμα υλικά σε λεπτά filn1 11 οργανικά και ανόργανα υλικά στην
επιφάνεια κλωστοϋφαντουργικών υποστρωμάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να
κατασκευαστούν ηλεκτρονικά κυκλώματα όχι μόνο για μεταφορά σημάτων αλλά και για
τη μετατροπή τους. Μερικά από αυτά είναι οι αισθητ1Ίρες και τα ηλεκτρόδ ια. Μερικά από
τα κυριότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής είναι η ευκαμψία, η αντοχ1) και η

εξάλειψη των πιθανοτήτων αντίδρασης του δέρματος από την επαφ1).

[5]

2·1.3. Τρόπος σύνδεσης

Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά πολλά προϊόντα, τα
οποία να μπορούν να ενσωματωθούν σε ενδύματα, χωρίς να περιορίζουν την άνεση και
την αισθητικ1Ί τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω και ανάλογα με την λειτουργικότητα και το

κόστος των επιμέρους στοιχείων μόνο μερικά από αυτά, όπως οι κλωστοϋφαντουργικοί
αισθητήρες και οι έξυπνες ίνες για τη μεταφορά σημάτων και τροφοδοσίας και με
συγκεκριμένες λειτουργίες θα είναι πραγματικά φορετά και μόνιμα τοποθετημένα πάνω
στα ενδύματα. Οι υπόλοιπες συσκευές, όπως η κεντρική μονάδα επεξεργασίας και οι μη

κλωστοϋφαντουργικοί αισθητήρες θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κάποια ζώνη 11
ειδική θήκη έτσι ώστε να είναι εύκολα αποσπώμενα και επαναχρησιμοποιήσιμα.
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2·2. Έξυπνες ίνες
Οι έξυπνες ί

νες

οποία να είνα
μπορούμε να

,

ειναι

κο

δ

,

,

ημιουργηθηκαν στην προσπαθεια να αναπτυχθούν φορετά συστ~)ματα τα

λ

,

ι ε αφρυτερα και ευπαρουσίαστα. Έτσι με την χρ11ση αγώγ ιμων υ λ ικcί)ν

,

,

μετατρεψουμε τα ενδυματα σε φορετά ηλεκτρονικά συστ~)ματα, τα οποία θα

,

μψα

και

με

μικρό

βάρος.

Οι αγώγιμες

ίνες που

έχουν

αναπτυχθεί κα ι

Χρησιμοποιούνται έως τώρα είναι οι εξ1)ς:
);:.

Ίνες που περιέχουν αγώγιμα μεταλλικά υλικά

> Ίνες με αγώγιμα πολυμέρη
> Ίνες από νανοσωλήνες άνθρακα
> l\1εταλλικές ίνες
> Οπτικές ίνες
Ας δούμε ο'μω ς

,

πιο

λ

,

ανα υτικα

,

μερικες

,

απο

,

τις παραπανω

οι

,

οποιες

,

ε ιναι

και

οι πιο

χρηστικές στην δική μας περίπτωση.

2·2.J Ίνες
·
που
Ι-Ιλεκτρικα'

,

'

'

περιεχουν αγωγιμα μετα

'
αγωγιμες

ίνες

μπορούν

λλα

να

θ

'
παραχ - συν

με

την

λ

επικα· υψη

κλωστοϋφαντουργικών ινών με μέταλλα, μεταλλικά οξείδια και μεταλλικά άλατα. Οι
μεταλλικές επικαλύψεις παράγουν ίνες με μεγάλη αγωγιμότητα, αλλά η πρόσφυση

ανάμεσα στην ίνα και το μέταλλο καθώς και η οξείδωση μπορούν να προκαλέσουν
προβλήματα.

Τα ημιαγώγιμα μεταλλικά οξείδια είναι συνήθως άχρωμα και η

χρησιμοποίησ1Ί τους ως αγώγιμα συστατικά στις ίνες οδηγεί σε λιγότερα προβλήματα
εμφάνισης από τη χρ~Ίση του άνθρακα. Τα σωματίδια των οξειδίων μπορούν να
ενσωματωθούν στην επιφάνεια των ινών ή να συγχωνευθούν σαν πυρ1Ίνας με περ ίβλημα
την ίνα (sheat/1 core fibeι') ή να αντιδράσουν χημικά με το υλικό τ~1ς επιφάνε ιας της ίνας .

Επικαλύψεις με μεταλλικά άλατα (όπως θειούχος χαλκός και ιωδιούχος χαλκός) μπορούν
να γίνουν σε πολλούς τύπους ινών και μάλιστα με παραδοσιακές κλωστοϋφαντουργικές
μηχανές. Αυτού του είδους οι επικαλύψεις επιτυγχάνουν χαμηλά μεγέθη αγωγιμότητας η
οποία μπορεί να χαθεί με το πλύσιμο. Δύο γενικές μέθοδοι επικάλυψης έχουν

ΧΡησιμοποιηθεί εμπορικά. Η πρώτη είναι η χημικ~) απόθεση, και η δεύτερη επιτυγχάνεται
με τη διασπορά μεταλλικών σωματιδίων σε υψηλή συγκέντρωση σε μια ρητίνη , η οποία

κατόπιν επιστρώνεται στην επιφάνεια των ινών. [5]
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2.2.2. Ίνες

,

με αγωγιμα πολυμερή

Με την εναπόθε
προσδώσουμε

,

ση αγωγιμων πολυμερών σε κλωστοϋφαντουργικές ίνες μπορούμε να

'

,

,
σ αυτες ηλεκτρι1<1Ί αγωγιμότητα. Τα πολυμερή αποκτούν αγωγιμότητα
μεσω
,
οξ
μιας διεργασίας που ονομάζεται "doping". Πρόκειται για μία διεργασία

μ

ά

ειδοαναγω ,

εταβολές σ

,

γης, η οποια κινητοποιεί τα ηλεκτρόνια στο πολυμερές, προκαλώντας
,

τη μοριακη του δομή. Η δομή που σχηματίζεται επιτρέπει στο πολυμερές να

"dΎει .τον ηλεκτρισμό, καταλήγει δηλαδή σε ηλεκτρικά αγώγιμο πολυμερές. Κατά το

Op111g"
,
ιδ ,
' εκτος της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, μπορούν να προσαρμόζονται και άλλες
δ

ιοτητες του πολυμερ ους,
, ,
δ
λ' , δ
β'
,
,
,
οπως η υ ροφι ια η υ ροφο ια της επιφανειας του , το χρωμα , η

ιαπερατ'

πλ

ο υμερι

αγωγιμό

,

,

οτητα του από αέρια, κλπ, ανάλογα με την εκάστοτε τελική χρήση. Οι αγώγιμες
,

κες επικαλύψεις υπερτερούν των μεταλλικών αφού εμφανίζουν υψηλ1Ί
,

τητα, αριστη πρόσφυση και υψηλότερη αντίσταση στη διάβρωση. Παραδε ίγματα

αγωγιμων πολυμερω' ν

υποστρω ,

'λ

,

που χρησιμοποιουνται για την επικα υψη

κλ ωστουφαντουργικων
..
'

ματων είναι η πολυανιλίνη (ΡΑΝΙ) και η πολυπυρρόλη (PPy). Τα αγώγιμα

Πολυμερ ,

,

η, εκτος από υλικά για επιστρώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την
ΙCατασκευή ινών Ο ,
,
,
λ ,
,
,
,
λ
.
,

απο

·

,

ι ινες αυτες μπορει να αποτε ουνται μονο απο αγωγιμα πο υμερη η

μιγματα με άλλα πολυμερή και σε επόμενο στάδιο μπορούν να επεξεργαστούν με τις

παραδοσια ,
Κες κλωστοϋφαντουργικές διεργασίες. Μία μέθοδος παραγωγής τέτοιων ινών
,

ειναι

η ηλειcτρονηματοποίηση (eJectωspinning) όπου και μπορούν να επιτευχθούν

,

διαμετροι α
μπορούν

2.2.3. Ί
Με του

, 2

πο

0-50

.

νανόμετρα. Με τις μεθόδους rotarΎ και cont1nuoιιs

1
. .
e ect1Όsp ιnn1n g

να παραχθούν επίσης και συνεχή ν11ματα. [5]

,

νες απο νανοσωλήνες άνθρακα

ς

νανοσωλήνες

άνθρακα

μπορούν

να

κατασκευαστούν

υλικά

τα

οποία

Παρουσιάζ

ουν εξαιρετικές ιδιότητες, όπως πολύ μεγάλη μηχανικ1Ί αντοχ1Ί και υψηλ1Ί
'
'λλ ου . Επιπλεον
' οι ινες
'
ικανότητα συνδυασμένες με αγωγιμοτητα μετα
αυτ·
'
ες έχου
' Η αναμει
' ξ η' τους
ν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και σαν ενεργοποιητες.

θερμομονω τικη,

με Πολυμε ρη,

,

·

'

μπορεί να δώσει ίνες υψηλής αποδοσης, οι οποιες ειναι

δ υνατον
'

να

ΧΡησιμοποιηθούν στην κλωστοϋφαντουργία ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν ηλεκτρικές

ιδιότητες

νανοσωλ ,

παρόμοιες ή και καλλίτερες από τα μέταλλα. Για την ευρύτερη χρήση των

,

,

,

,

.

ηνων ανθραιcα σε περισσότερες εφαρμογες απαιτειται βελτιωση των διαδικασιων

Παραγ

,

ωγης τους. [5]
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8

23
· · Αγώγιμα

Σ

,

ε ενα έξυ

'

3
·
4.

, δ
πνο εν υμα μπορούμε να προσαρμόσουμε τα παρακάτω:

αισθητήρες (sensors)

1.
2

κλωστουφαντουργικα
··
, υ λ ικα' και ε'ξ υπνα εν δ υματα
'

μονάδα επεξεργασίας (pωcess01')
ενεργοποιητές (actιιators)
μονάδα τροφοδοσίας

δίκτυο επικοινωνίας.

S.

Ο συνδυασμός των παραπανω
,
δ ημιουργει, ενα
,
,
δ
,
λ
,
συστημα με συν υασμ ενες ειτουργιες που

μπορεί ν

πληροφό

α προσφέρει υπηρεσίες στο άτομο που χρησιμοποιεί το ένδυμα όπως

ρηση, επικοινωνία ή βοήθεια.

l<λωστοϋ

'Ε

νας

Θε

φαντουργικοί αισθητήρες.
αισθητη' ρας μετατρεπε
, ι τα φυσικα·

ξ

·

·

λ

'

'

φαινομενα σε επε εργασιμα η εκτρικα σηματα .

ρμικά μηχαν ,
,
, λ
,
,
β λ
,
,
'
ικα, ακουστικα, χημικα η εκτρικα, μαγνητικα και ιο ογικα φαινομενα
·
ουν να αν ιχνευ θ ουν
· απο· αισθητηρες
·
' σε η λεκτρικα' σηματα
'
Μ
και να μετατραπουν
.
ερικά τέ
,
,
,
Μ
τοια παραδειγματα παρουσιάζονται στις επομενες παραγραφους.
ε την ενσωμάτωση αγωγιμων
·
·
'
δ
λ'
'
λ
· '
νηματων, σε σχημα ακτυ ιων, σε ε να ε αστικο υφ ασμα
μπορ

μπορεί να δημιο υργη θ ε ι·

δ ακτυλ ·

·

θ

·

·

ενας επαγωγικος αισ ητηρας .

Η α λλαγη'

δ ιαστασε
' ις

στις

τω ν

δ'
ιων, όταν το ύφασμα τεντωθεί, επιφέρει αλλαγή στην τιμή της επαγωγής τους,
ινοντας τη δυ
,
, ζ
,
δ 'ξ
, ,
νατοτητα καταγραφης
ωτικων εν ει εων του οργανισμου οπως της

ΙCαρδια ·

~cης λειτουργίας ή του ρυθμού της αναπνοής.

ff,

εναπόθεση ε νος, λεπτου,

ανθρ

. ακα ' σε έν α
P1ez0 · .

τ

resistive,

ον αισθητη' ρα

λ

,λ

,

,

λ

,

·
·
'
'
συνη θ ισμενο
ελαστικο· υφασμα
προσ δ ι'δ ει στο υφασμα
αυτο' ι δ ιοτητες

να αλλάζει, δηλαδή, η ηλεκτρική αντίσταση του όταν αυτό τεντωθεί. Με
,

,

,

λ δ,

,

,

,

αυτο μπορουν να καταγραφουν οι κινησεις των κ ει ωσεων του σω ματος η

οι μεταβολ '
ΓΙ
ες στη διάμετρο του θώρακος λόγω της αναπνο1Ίς.

λεκτά υφάσματα

β ισκόζ

,

στρώματος πο υπυρρο η ς η ενος μιγματος ε αστομερους με

ξ 'δ

λβ

λ

·
'
'
'
απο· νηματα
ανο ε ι ωτου χα· υ α περιτυ ιγμενα
γυρω
απο' νηματα

ης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρόδια για την καταγραφή σημάτων

ηλεκτροκ δ

)(

αρ ιογραφήματος ή ηλεκτρομυογραφήματος.
·
· β·
'
'
πιεσης η αρους μπορουν να κατασκευαστουν ,

ωρητικοί αισθη τηρ
· ες

στρ

·

πε ρι

κλ ε ιοντας
'
·
ενα

ωμα αφρώδους υλικού ανάμεσα σε δύο στρώματα αγώγιμων υφασμάτων. Με την
ασl<ηση πίεσης στο υφασμα,
·
· δ ες υ λ ικο· συμπιε'ζ εται, με αποτε'λ εσμα την μετα β ο λ'η
το αφρ ω
,
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της χωρητικότητας αν '

ώ

,

,

,

,

,

αμεσα στα αγ γιμα υφασματα η οποια ε ιναι αναλογη με τη δυναμη

που ασκήθηκε . [5]

Ι<λαιστ ··

ουφαντουργικοί επεξεργαστές

Για την επεξεργασία δεδομένων απαιτούνται δίοδοι, τρανζίστορ και άλλες μη γραμμικές
συσκ

,

ευες. Μέχρι στιγμ1Ίς δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλωστοϋφαντουργικά υλικά, ικανά να

εκτελέσου

,

ν τετοιες λειτουργίες. Μικροσκοπικά ολοκληρωμένα κυκλώ ματα κα ι μερι κές

φορές σε εύκαμπτη μορφή αναπτύσσονται συνεχώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν
αποσπώμενα εξαρτήματα ενός έξυπνου ενδύματος.

fΙροσπάθειες γίνονται για την κατασκευ1Ί ινών από ηλεκτρικά ενεργά πολυμερή (electΓo
a t'
c ιve polymers) που θα έχουν ενεργές λειτουργίες. [5]
Κλαισ ··
τουφαντουργικοί ενεργοποιητές

Οι ενεργοποιητές μετατρέπουν τα ηλεκτρικά σήματα σε φυσικά φαινόμενα. Λαμβάνουν
ηλεκτρικά ση' ματα

θ

,

,

,

ξ

,

δ

,

,

απο τους αισ ητηρες η απο τον επε ε ργαστη και αντι ρουν σ

,

.

αυ το

εκτελώντας μια προκαθορισμένη εργασία. Σε πολλές περιπτώσεις οι λειτουργίες του
αισθητη' ρα

και

του

'

ενεργοποιητη

λ '

εκτε ουνται

'

απο

το

'δ

ι ιο

λ

'

υ ικο .

Τα

λ

'

υ ι κα

που

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 είναι τα πιο γνωστά παραδείγματα σ' αυτό τον τομέα.

Τα Shape Memory Alloys, για παράδειγμα, αντιδρώντας στις μεταβολές της θερμοκρασίας
μεταβάλουν το σχήμα τους παράγοντας κινητική ενέργεια. Η ποικιλία ερεθισμάτων που
ενεργοποιούν τα υλικά αυτά, καθώς και οι διαφορετικές ιδιότητες (μορφή, σχήμα, χρώμα,

ελαστικότητα, ευκαμψία κα.) οι οποίες μεταβάλλονται καθιστούν τα υλικά αυτ<i υλικά
επιλογής για εφαρμογές όπως η δημιουργία τεχνητών μυών, η ελεγχόμενη απελευθέρωση

διαφόρων ουσιών, όπως φαρμάκων, η κατασκευ1Ί κλωστοϋφαντουργι1<:11ς οθόνης, η
προστασία από ακραίες συνθ1Ίκες θερμοκρασίας κλπ. [5]

Τροφοδοσία

Τα τροφοδοτικά είναι συνήθως τα μεγαλύτερα και βαρύτερα εξαρτήματα σε ένα σύστημα
έξυπνού ενδύματος και χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικ<!Jν
στο

,

ιχειων του συστήματος.

Ι-Ι Πρόοδος στην τεχνολογία των μπαταριών τα τελευταία χρόνια έχει δώσει εξαρηΊματα
μικρά και ισχυρά και σε ορισμένες περιπτώσεις εύκαμπτα και αδιάβροχα τα οπο ία
μπορούν να κατασκευαστούν με χαμηλό κόστος και είναι αυτά που χρησιμοποιούνται
περισσότερο σε τέτοια συστήματα. Υπάρχουν παραδείγματα μπαταριών AgO-Zn ο ι οποίες
μπορούν

να

τυπωθούν

με

τη

μέθοδο

screen piinting σε

κλωστοϋφαντουργικά

υποστρώματα σε πάχος 120 μικρά και σε μέγεθος κουμπιού 11 νομίσματος.
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Η έρευνα β 'β
ε αια τα τελευταία χρόνια προχωρά προς τη κατεύθυνση εναλλακτικών πηγό)ν

τροφοδο

,

,

σιας οπως φωτοβολταϊκών κελιών λεπτών υμενίων (tJ1in film) 11 συσκευών που θα

μετατρέπουν

,

σωμα ό

,

σε ηλεκτρικη τις διάφορες μορφές ενέργειας που παράγει το ανθρώπινο

' πως η κινητικ1Ί ή η Θερμική. [5]

l<λωστ ··

ουφαντουργικά δίκτυα

Τα ηλεκτρι , δ '

κα ικτυα χρησιμοποιούνται για:

• τροφ 0 δ

οσία των επιμέρους εξαρτημάτων ενός έξυπνου ενδύματος.

• μεταφορά δ δ ,
,
ε ομενων μεταξύ των επιμέρους εξαρτημάτων και μεταξύ του
φεροντος τ , δ
ο εν υμα και του περιβάλλοντός του.

Αγώγιμα νήματα η' κλ ωστες
, ,
η

τα
, παραδοσιακά

λ, δ

, ,

,

δ

'

'

κα ω ια για μεταφορα τροφο οσιας και

ενδυμα. Η ύφανση , το πλε'ξ ιμο

,

δ ε δ ομενων
'

·

'ξ

θ,

,

'

σε ενα ε υπνο

,

και το κεντημα χρησιμοποιουνται για την τοπο ετηση τους

στη δομ1) των υ φασματων
,
Τα υ λ ικα,
.

τρ '

οπος των συ ν δ εσεων
,

,

και οπτικες ινες χρησιμοποιουνται για να αντικαταστησουν

τους με τα

,

κλωστων
,

,

των νηματων η των

δ ιαφορα
,
λ
'
η εκτρονικα

'

θ.

,

αυτων κα · ως και ο

λ'

'

'

στοιχεια ειναι πο υ σημαντικος

καιεξαρ,
από το

ταται από την τελική χρήση του έξυπνου ενδύματος και το είδος του υφάσματος
,
οποιο είναι κατασκευασμένο. Διάφορες τεχνικές όπως Θερμοκόλληση, κόλληση με

τ: Χρήση κραμάτων (κασσιτέρου, μόλυβδου, ασημιού), με τη χρήση ειδικ1Ίς αγιίJγιμης

ΚΟλλα

,

ς η με τη χρήση ειδικών συνδετήρων μπορούν να εφαρμοστούν με το καθένα να
παρουσιάζει τα δ ικα, του πλεονεκτήματα και μειονεκτηματα.
'
Η η λ εκτρικη' και η Θ-ε ρμικη'

Μνωση των αγ ωγων
, ,
,
, Θ'
ειναι ενα σημαντικο εμα.

Η

επικοινωνία από το έξυπνο ένδυμα προς το περιβάλλον εξυπηρετεί τη μεταφορά

δεδομένων για την απεικόνισή τους 11 την περαιτερω
'
ξ
,
'
θ·
·
επε εργασια τους η την απο ηκευση
τους

Γ

·

ια το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ασύρματες τεχνολογίες. Μικροσκοπικά

llΊoduies
επικοινω

Ωστόσο

χαμηλού

Οθόνες

α

'

οποία

χρησιμοποιούν

νιας, είναι διαθέσιμα αυηΊ τη στιγμή στην αγορα.

β ιβλιογραφία

στη

διαφορετικά

πρωτόκολλα

'Θ

,

αναφέρονται επιτυχεις προσπα ειες για

ώ

,

την

·

κατασκευη

'

·

κεραίας, με τη χρησιμοποιηση αγ γιμων νηματων κεντημενων

,

πιφανεια του ενδύματος. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί κλωστοϋφαντουργικές

για την απεικόνιση πληροφοριών.

Η επικοιν ωνια
'
ένδυμα

τα

,

κλωστοϋ φαντουργικής
στην ε

κόστους

,

,

,

,

'

'

'

δ

για η1ν μεταφορά εντολων απο το ατομο που φορα το εν υμα προς το

λ

,

, δ

μπορει να γίνει με τη χρήση πληκτρο ογιων η

,

,

.

ιακοπτων κατασκευασμενων απο

,
γωγιμα κλωστοϋφαντουργικά υλικά, ενσωματωμένων στο ένδυμα. [5]
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2.4. Εφαρ

·

και Υ φασματων»

,

μογες τηλεματικής σε έξυπνα ενδύματα

Μέχρι σήμερα ,έχουν 1Ίδη χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στο τομέα της τηλεϊατριιαΊς

ορισμένα

Παραδείγμα

φορετα συστήματα (έξυπνα ενδύματα). Παρακάτω θα δούμε μερικά

'ξ
,
τα ε υπνων ενδυμάτων και τις λειτουργίες αυτών, καθώς και ορισμένες υπό
ερευνα τεχvολο ,
γιες.

2.4.Ι Υ

·

•

,

παρχουσες τεχνολογίες έξυπνων ενδυμάτων

Το Lifeshirt της Αμερικανικής εταιρίας VIVOMETRICS αποτελεί σΊΊμερα το
πλέον αναπτυγμένο και κλινικά δοκιμασμένο φορετό ιατρικό σύστημα, το οποίο
παρέχει αδιάλειπτη παρακολούθηση περιπατητικών ασθενών, μέσω καταγραφής
και τοπικής αποθήκευσης αναπνευστικών και καρδιακών παραμέτρων. Το Lifesl1il't

είναι το πρώτο φορετό σύστημα μη επεμβατικ1Ίς συνεχούς παρακολούθησης που
μπορεί να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την καρδιαΚΊΊ, πνευμονιΚΊΊ λειτουργία κα.
Και στη συνέχεια να τα συσχετίσει με τις φυσιολογικές τιμές για κάθε όργανο και

λειτουργία του οργανισμού μας. Η καρδιά του συστήματος Lίfes/1il't είναι μια
τεχνολογία παρακολούθησης που στηρίζεται σε μια επαγωγικ1Ί μέθοδο η οπο ία
ονομάζεται plethysmogI"afhy. Η μέθοδος αυηΊ παρακολουθε ί την αναπνο1Ί ,
περνώντας ένα συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλ1Ίς τάσης μέσω ενός πυκνού

πλέγματος συρμάτων τα οποία περιβάλλουν το θώρακα και η1ν κοιλιά του χρήστη.
[6]
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Σχ11μα

•

Επίσης υπάρχει και το

2.4.1. J.

Lifes/1iι-t

Lifeshirt - Sleep Diagnosis.

Η έκδοση του LifesJ1iΓt

SJ eep

Diagnosis αποτελεί σίγουρα ένα μέσο που δίνει σημαντικά στοιχε ία που
προκύπτουν από την κακή ποιότητα του ύπνου, σχετικά τις παθ1Ίσεις που

ταλαιπωρούν το σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και τις κυριότερες αιτίες τη ς κακ1)ς

διάθεσης και της μειωμένης. Η μελέτη του ύπνου ίσως δώσει ουσιαστικές

απαντήσεις και λύσεις σe προβλήματα όπως είναι το στρες . [6]

•

Το Vivo Responder είναι ένα σύστημα που μπορεί σε πραγματικό χρόνο να

συγκεντρώσει στοιχεία ζωτικής σημασίας ( αναπνευστικά, καρδιακά καθώς και

άλλους φυσιολογικούς δείκτες) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάποια
δραστηριότητα . Αφορά ομάδες που εκτελούν επικίνδυνες και δύσκολες εργασίες _
αποστολές, όπως πυροσβέστες και άντρες των σωμάτων ασφαλε ίας . Το σύστημα

αυτό μπορεί να βοηθ 1)σει αξιωματικούς και διοικητές τμημάτων όπως τα
προαναφερθέντα να καθορίσουν αν και κατά πόσο οι άντρες του προσωπικού τους
βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο κίνδυνος γίνεται εμφανής αν στον ελεγκηΊ ( πχ.
διοικητή) φτάσει κάποια ένδειξη που να δείχνει ότι, τα συλλεχθέντα δ εδομένα από
το

, συ' στΊlμα ενός άντρα τους πάρουν τιμές πάνω ή κάτω από τα

φορετο

λ

, δεδομένα δηλαδή με ένα είδος συναγερμού . [7]
'

φυσιο ογικα

Σχήμα

•

2.4.1.2 . Υίνο Respo11deι·

Το σύστημα Aubade είναι μια φερόμενη πολυαισθ~~τηρ

,

αvαγvωριζει τη συναισθηματικ~Ί κατάσταση των

,

,

ιακη συσκευη , η οποία

.

χρηστωv της σε πραγματικό
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χρόνο, χρησιμοποιώντας κατά βάση ηλεκτρομυογραφήματα προσώπου καθώς
επίσης και άλλα σήματα (Καρδιακός Ρυθμός, Αναπνευστικός Ρυθμός, ΗλεκτριΚΊΊ
αγωγιμότητα δέρματος) που λαμβάνονται από τον χρΊΊστη . Η αναγνώριση τη ς
ψυχολογικής

κατάστασης

των

χρηστών γίνεται

μέσω

της

ταξινόμηση ς

και

ανάλυσης των χαρακτηριστικών των βιο-ιατρικών σημάτων σε συνδυασμό με

στοιχεία από το αρχείο υγείας του χρ1Ίστη, χρησιμοποιώντας ευφυείς τεχνικές και

αλγορίθμους (Ασαφή Λογική, Νευρωνικά Δίκτυα). [9]

•

Το Wealthy αποτελεί μια καινοτόμο εφαρμογ1Ί στο χώρο της παροχ11ς υπηρεσιών
υγείας. Είναι ένα φορητό σύστημα παρακολούθησης των ζωτικών στοιχείων του

ανθρώπινου

οργανισμού επί 24ώρου

βάσεως,

με

σκοπό:

τον έλεγχο της

κατάστασης υγείας, την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση τη ς ασθένε ιας, την

άμεση ιατρική επέμβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικών ορίων, την βο1Ίθε ια των
χρηστών σε φάση αποκατάστασης, την ενημέρωση των χρηστών για την πορ ε ία

της υγείας τους και την μείωση των οικονομικών δαπανών των χρηστών. Το
σύστημα Wealthy βοηθά τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης ή

δρα προληπτικά

εξασφαλίζοντας συνεχ11

ευφυ1Ί

έλεγχο

σε

χρ1Ίστες

που

λειτουργούν σε ακραίες και επικίνδυνες συνθ1Ίκες εργασίας, όπως σώματα

ασφαλείας, πυροσβέστες, στρατιωτικούς κλπ. Το WEAL ΤΗΥ χρησιμοποιε ί
έξυπνους αισθητήρες (έξυπνες ίνες), προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων,

συστήματα τηλεπικοινωνιών και ασύρματα δίκτυα, τα οποία είναι ενσωματωμένα
σε

μια υφαντική πλατφόρμα και μέσω

της ανάπτυξης

ενός προηγμένου

τεχνολογικά συστήματος ελέγχου διαχείρισης δεδομένων, γίνεται η τοπικ11

επεξεργασία των σημάτων

από

μια

μονάδα υποση1ριξης

απόφαση ς.

Το

WEALTHY σύστημα κατ' αυτόν τον τρόπο:
α) Βοηθά τον χρ1Ίστη κατά τη διάρκεια επικίνδυνων δραστηριοηΊτων

(στρατιωτικές αποστολές, δυνάμεων ασφαλείας, κλπ) . Είναι επεκτάσιμο
ώστε να μεταδίδει εικόνα και ήχο από το στρατιώτη που φορά το weaΓabl e

device, να μεταδίδει μέσω GPS τη θέση του , να χρησιμοποιεί τον He\lasat

'

να μεταδίδει οδηγίες του κέντρου προς το στρατιώη~ που φορά το weaι-a. bl e

device, να προσδιορίζει αυτόματα το σηιrιείο του τραυματι σμου,

και να το

μεταδίδει στο κέντρο .

β) Βοηθά τον ασθεν1Ί κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.
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γ) Εξασφαλίζει ευφυή έλεγχο των ζωτικών σημείων των χρηστών κατά τη

διάρκεια, παραδείγματος χάριν, καθημερινών εργασιών ή κατά τη
σωματική

άσκηση.

Μια

τέτοια

πληροφόρηση

περιλαμβάνει

σΊ1ματα

επιφυλαΚΊΊς και προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που τα ληφθέντα ζωτικά
σημεία παρουσιάζουν επικίνδυνες τιμές.

δ) Ειδοποιεί υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εάν η κατάσταση γίνει κρίσιμη
(απουσία αντίδρασης του χρήστη, ανησυχητικά ζωτικά σημεία, ξαφνική
πτώση, κλπ.).
ε) Εξασφαλίζει ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό του

οργανισμού που υλοποιεί το απομακρυσμένο

κέντρου ελέγχου ,

λαμβάνονται και επεξεργάζονται τα σήματα των χρηστών

όπου

.

στ) Εξασφαλίζει έναν υψηλό βαθμό ελευθερίας και αφήνει το χρ1Ίστη να

εκτελεί τις κανονικές δραστηριότητές του. [8]

2 ·4.2. Υπό έρευνα τεχνολογίες έξυπνων ενδυμάτων
Υπάρχουν ορισμένες

τεχνολογίες φορετών συστημάτων που συνδυάζουν την

τηλεματική με τις έκυπvες ίνες οι οποίες είναι ακόμη υπό έρευνα. Μια από αυτές ε ίναι και
το Srnart T-shirt που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή. Ας δούμε όμως παρακάτω τις
υπόλοιπες υπό έρευνα τεχνολογίες έξυπνων ενδυμάτων.

•

Το

πρόγραμμα

ανίχνευσης

ΒΙΟΤΕΧ

αποσκοπεί

στην

ανάπτυξη

βιοχημικών

ενσωματωμένων σε πραγματικά

ενδύματα.

Σε

τεχνικών

αντίθεση

με τα

περισσότερα ευφυή φορετά συσηΊματα που παρακολουθούν κυρίως φυσιολογ ικές

λειτουργίες, το ΒΙΟΤΕΧ έχει ως στόχο την παρακολούθηση του οργανισμού κύρια

των

υγρών

του

σώματος

μέσω

ειδικών

βιοαισθητήρων

που

θα

ε ίναι

ενσωματωμένοι σε μια επιφάνεια υφάσματος και θα μπορούν να ε κτελούν

βιοχημικές μετρήσεις. Ο στόχος είναι η δημιουργία αισθητηρίων «εμπλάστρων»

τα οποία θα παρακολουθούν συγκεκριμένα υγρά του σώματος, όπως 0 ιδρώτας. Οι

συγκεκριμένοι στόχοι του ΒΙΟΤΕΧ είναι η παρακολούθηση του ιδρώτα, δηλαδΊΊ

της σχετικής ποσότητας (πόσο ιδρώνει ο ασθενής), την περιεκτικότητά του σε

άλατα (έμμεσα η αγωγιμότητα), η περιεκτικότητά του σε συγκεκριμένα ιόντα (Κ+,

Na+, Cl-,

Mg+,

Ca+),

το

ph.

Επίσης

η

ανίχνευση

παρακολούθησης του αίματος και υγρών του σώματος

λ

·ξ

οιμω εων

,

μεσω

,

για ατομα που έχουν
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υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Και τέλος ο κορεσμός οξυγόνου του αίματος για

ιατρική χρήση, για αθλητές αλλά και εφαρμογές ασφαλείας . [6]

Σχι1μα

•

Το

2.4.2.1. Biotex

PRO-E-TEX αφορά την προστασία ανθρώπων που εκτελούν επικίνδυνες

αποστολές, όπως οι πυροσβέστες αλλά και γενικά άτομα που βρίσκονται υπό πολύ
δύσκολες συνθήκες όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και βομβαρδισμούς .

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός προστατευτικού ενδύματος που
θα

συνδυάζει

τις

μικρονανοτεχνολογίες,

τις

τηλεπικοινωνίες

και

την

κλωστοϋφαντουργία με αποτέλεσμα τις παρακάτω λειτουργίες:
α) Συνεχής παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών (αναπvο11, κυκλοφορία

του αίματος, βιοδυναμικών)
β) Ειδικοί βιοαισθηη1ρες θα παρακολουθούν των ιδρώτα, την αφυδάτωση ,
τους ηλεκτρολύτες, το άγχος

( stress indicatoΓs ), τα αέρια του αίματο ς ( ο 2

&C02)
γ) Παρακολούθηση της στάσης του σώματος και της δραστηριότητάς του

δ)

Εσωτερική

παρακολούθηση

της

θερμοκρασίας

του

σώματος

με

κλωστοϋφαντουργικούς αισθητήρες.

ε) Εξωτερική ανίχνευση χημικών όπως τοξικά αέρια και ατμοί.
στ)

Παραγωγή

θερμοηλεκτριΚΊΊς.

κι

αποθήκευσ11

ενέργειας

β λ

φωτο ο ταϊκ1Ί ς

και

[6]
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Το σύστημα

•

αποσκοπεί στη δημιουργία «ελαστικών» ηλεκτρονικών

STELLA

συστημάτων τα οποία θα μπορούν στην ουσία να φορεθούν ως ένδυμα. Τα
ενδ'

υματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στον τομέα της υγείας, όσο και

για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και για διευκόλυνση στην εκτέλεση

διαφόρων εργασιών. Στόχος του προγράμματος είναι η ενσωμάτωση ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων, πηγών ενέργειας, αισθητήρων, οθόνης, διακοπτών κλπ. σε ένα
ελαστικ '

,

ο υποστρωμμα με τη μορφή υφάσματος. [1Ο]

• Το πρόγραμμα

OFSETH

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση

(silica and polymer)

βιολογικών

επικεντρώνει την έρευνά του στο πως οι οπτικές ίνες
δ

'
·
·
' ε ι ικο' τυπο
' υφασματο
·
παραμετρων,
οντας
ενσωματωμενες
σε ενα
ς.

Οι

οπτικές ίνες έχουν 1)δη χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές
επιστημο

ΧΡήση

,
,
λ
,
,
.
·
νικες εφαρμογες, και οι συντε εστες του προγραμματο ς πιστευουν ο τι η

τους θα

είναι εξίσου αποδοτική

και στα φορετά συση)ματα

παρακολούθησης υγείας. [ 1Ο]

• Το

είναι η δημιουργία ενός συστήματος όπου διάφορα είδη

CONTEXT

αισθητήρων θα είναι ενσωματωμένοι σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που θα
ΧΡησιμοποιηθούν για συνεχή παρακολούθηση. Ειδικού αισθητήρες πρό κε ιτα ι να
αναπτυχθούν

για

την

ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

εκτέλεση

Ο

ηλεκτρομυογραφ1)ματος

συνδυασμός

της

κα ι

ενσωμάτωσης

σε

κ:λωστουφαντουργικές ίνες τέτοιων αισθητήρων και της επεξεργασίας των
μυογραφικών

σημάτων

θα

δώσει

σπουδαία

ώθηση

ση1ν

ανάπτυξη

των

εξατομικευμένων εφαρμογών υγείας. [1Ο]

• Το LIFEBELT έχει ώς στόχο την έρευνα, ανάπτυξη κι επικύρωση μιας φορεη1ς
συσκευής για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του εμβρύου και της
μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η συσκευή αυτή Θα αποτελεί ένα

εξατομικευμένο σύστημα παρακολούθησης, ασφαλές, εύκολο ση1 χρ1Ίση,
αποτελεσματικό

και

θα

παρέχει ποιότητα

ζω1)ς

συνδυασμένη

με

συνεχ11

παρακολούθηση της υγείας. [11]

- 47 -

ΚΕΦΑΛΑΙ03°

ΥΛΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΥΠΝΟΥ
ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΙ

ΠΕ Ι Ρ

ΤΕΙ Πειραιά Τ .
- μιιμα

Αυτοματισμού

Sιnnrι T-s/1irt: «Τι λε

-

1 ματικές Εφαρμογές με χριjσ11 Έξυπνων Ινών και Υφασμάτων»

Βαξεβανίδη Μ ιρέλλα

312
· · · Τοποθέτηση

υλικών.

Για την κατασκευή αυτού του ενδύματος απαιτείται μελέτη για τον προσδιορισμό των

ση

,
μειων στα οποία θα τοποθετηθούν τα υλικά (σχ.3.1.1.1 .). Η διαδικασία περιγράφεται

παρακάτω.

Τοποθετούμε· τα

(conductiνe

fibres)

,

υφαντικα η

λεκτρο'δ ια

,

,

,

,

τα οποια ειναι φτιαγμενα απο

,

αγωγιμε ς

,

ινες

σχ.3.1.2.1. σε σημεία της μπλούζας όπου μπορούν να ελέγχουν τους

σφυγμούς της καρδιάς , δηλαδή πάνω ή κάτω από το στιΊθος σε σημεία που η μπλούζα
εφάπτετ

,

,

,

,

,

αι με το δερμα καθως και στους καρπους των χεριων .

. . .li 1

Σχ11μα 3 .1.2.1. Conductive fιbeΓ (ηλεκτρόδια)

Τα peltier πρέπει να ραφτούν στην επάνω μεριά του στιΊθους ώστε να μπορούμε να
ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία του σώματος σε περίπτωση που δεν παραμείνει σταθερ1Ί σε
φυσιολογικά επίπεδα (σχ.3.1.2.2.). Οι δύο θερμο-αντιστάσεις θα τοποθετηθούν κάτω από
τις μασχάλες ώστε να μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις της θερμοκρασίας του σώματος. ι

Τρείς ακόμη θερμο-αντιστάσεις θα τοποθετηθούν ανάμεσα στα τέσσερα στοιχεία peltieι·
για να ελέγχουν την θερμοκρασία των στοιχείων peltie1-.

1

(
...

Σχι1μα

...:

\

3.1.2.2. Pe1tieΓ στοιχεία
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Στην πορεία συ δ,
επεξεργ

ν εουμε τα peltiel', τις αντιστάσε ις και τα ηλεκτρόδια με ε ιδ ικά

,

ασμενες κλωστές (που έχουν υποστεί χημικές διεργασίες επικάλυψης) έναντι

Καλωδίων (π
μπορούμε να

θ

ου

α μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε άλλες περιπτώσεις), ώστε να

·

παιρνουμε από το κάθε υλικό τα σήματα των μετρήσεων .

..... \
Σχ1)μα

σ'

3. J .2.3 . Μεταλλικά κουμπιά

Για την λφιιη των μετρήσεων απαιτείται πολύ καλή επαφ1) των ηλεκτροδίων με το

ωμα. Για να

θ ,

,

'

ξ'

λ

δ'

'

επιτευχ ει η σωστη επαφη μετα υ των η εκτρο ιων και του σωματος

ΧΡησιμοποιήθηκε μια ελαστική ζώνη πάνω στην οποία προσαρμόστηκαν τα ηλεκτρόδια/

αισθητη'ρ

ες.
(σχ.3 .1 2 3 )
· · ··

Η

Ε

ελαστική ζώνη προσαρμόστηκε στη συνέχεια επάνω στο ένδυμα
,
,
λλ ,
, ,
,

Jπισης χρησιμοποιηθηκαν μετα

ικα κουμπια ωστε να να μπορουμε να

7t'

αρουμε μετρήσεις σε ειδικό εξοπλισμό για τις δοκιμές. Κουμπώνουμε τα κουμπιά πάνω

στα
, ηλειcτρ ο'δ ια με
εvαν ειδικό
εξωτερ ,

'

λ 'ζ

'

'

τη θηλιά των κουμπιών στην εξωτερικη μερια της μπ ου ας και ετσι με

λ

,

,

'

'

πα μογραφο μπορούμε να παρουμε μετρησεις απο τις

θ η λ ιες
'

'

των κουμπιων,

ικα της μπλούζας.

Τέλος για την ασφάλεια του χρήστη καλύπτουμε την περιοχ1) όπου βρίσκονται τα peJtieΓ

με ένα αδ ια, β ροχο

(Σχ.3 · 1·2· 1·) · Α υτο,

'
ιλ '
δ'
cotton ώστε να ειναι
φ ικο στο ερμα
,
1·
'
β '
λ'
στοιχεια pe tιeΓ πρεπε ι να ρισκονται πο υ

υλικό και από πάνω ύφασμα

,

γινεται λόγω του ότι τα

κοντά στο σώμα χωρίς να έρχονται σε επαφή με αυτό.

---8-ΙΒ-Λ.. Ι ._ - ·-··· -···--·

Τ Ε 1

n

Ε ! 1- f' ι_~ . _ι
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33
· · Υφαντικές

αγώγιμες ίνες (conductive fiber)

3.3.1 Γεν ,
·
ικες πληροφορίας
Στο · δ

εν υμα μας οι υφαντικές ίνες χρησιμοποιήθηκαν για τον ίδιο λόγο που Θα

ΧΡησιμοποιούσαμε κα λ ω'δ ια

κα ως και στην κατασκευη των υφαντικων η εκτρο ιων . Οι

υφαντικές ίνες μετα'

δ ,

ακριβ

,

θ·

'

ξ

λειτουργουν
,

,

απο ει ικες επε εργασιες

λ

'

δ'

λ , ,

,

σαν αγωγιμα υ ικα , οπως

·

ως θα λειτουργούσε και ένα καλώδιο. Οι λόγοι για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε

στη
κατασκευη' μα ς
.

ενδυμα μας χωρι' ς

δ,

,

,

λ ,

,

λ'δ

·

,

,

,

ειναι επει η ειναι αγωγιμα υ ικα, μπορουν να ραφτουν πανω στο

ξ·

·

'λ

να ε εχουν σε σχεση με τα κα ω ια προσφεροντας σαν αποτε εσμα

καλ '

η αισθητική, καθώς και για το ότι θέλουμε να χρησιμοποιηθούν, στο ένδυμα μας,

υλικ ·

·

α νεας γενιάς. 'Ετσι θα επιτευχθεί η δημιουργία ένα καλαίσθητο πρωτοποριακό

λειτουργ . , δ

ικο εν υμα που θα προσφέρει πολλά σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων.

3.3.2. Υφα ντικα, η λεκτρ οδια
,

Τα υφαντικα· η λ εκτρόδια
nαρουσιάζοντ ας

θ

· ηση που εχει
·
·
έχουν τις ιδιότητες και την αισ
το υφασμα

λ,

λ , λε κτρικη,

Στην

,

επιπ εον και πολύ κα η η

αγωγιμοτητα.

,

,

περιπτωση μας γ ια

tηv δημιουργία των υφαντικών ηλεκτροδίων χρησιμοποιήθηκε παρα-αραμιδικό ύφασμα το
Οnοίο υ

·

πεστη

αnόθεσης · Ι-ί

~~σ~δ ια

μεταλλική

,

.

επικάλυψη με μια σειρα διεργασιων μη

λ

'θ

,

συγκεκριμένη επεξεργασία. μη ηλεκτρο υτικης απο εσης

,

,

.

ηλε κτρολυτικης

λ αμ β ανει
.

.

χωρα σε

·

και περιλαμβανει τις εξης επικαλυψεις:

1
· Πρώτη φάση, επικάλυψη πολυπυρρόλης
2
· Δεύτερη φάση, επικάλυψη μεταλλικού χαλκού
3
· Τρίτη φάση, επικάλυψη χρυσού
Την συ
,
γκεκριμενη

επεξεργασία

υπέστησαν

και

οι

κλ

,

ωστες

και

τα

,

νηματα

που

ΧΡησιμοποιήθηκαν αντί των κοινών καλωδίων για να είναι εφικη1 η δημιουργία
ηλεκτρ ικου·
στα κύρια

·
·
· δ υμα, ι δ ιαιτερα
·
κυκλώματος μέσω του ραψίματος και κεvτηματος
πανω
στο εν
,

, ,

,

,

σημεια απο οπου λαμβανονται οι μετρησεις .

Στη μπλούζα μπορούμε να δούμε τη διατομή ενός τέτοιου υφαντικού ηλεκτροδίου . Το
coρper fabric επιτρέπει τη σύνδεση ύλης με ένα καλώδιο. Το foaιηed mateΓial παρέχει μια
Πιο σταθ

, ,

,

ερη πιεση του ηλεκτροδίου στο σωμα.
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Σχήμα 3.3 .2. J. Κύκλωμα ενίσχυσης ECG παραδοσιακών ιατρικών ηλεκτροδ ίων
Τα

αγώγιμα ηλεκτρόδια είναι μια μέθοδος παραγωγ1Ίς για χρ1Ίση σε πηνία

ΧΡησιμοπο ,

ιωντας οργανομεταλλικό μελάνι Η μέθοδος περιλαμβάνει τα βήματα της

7tαροχής ενός οργανομεταλλικού μελανιού που δεν έχει μόρια υπερβολικά μικρά στη

διάμ

ετρο Και περιέχει μια οργανομεταλλική ένωση περιέχοντας τουλάχιστον έναν στοιχείο
ιτερου, Εφαρμόζοντας το οργανομεταλλικό μελάνι σε ένα διηλεκτρικό υπόστρωμα,
ΙCαι συμπυκvω'νοντας το για να διαμορφωσει
'
'
λλ · ξ δ'
·
μια ταινια μετα ικων ο ει ιων που εχε ι
υnερβολικά μικρό πάχος.
ΙCασσ '

π ωb

ο

Se:..vΊ·e e oι::Ι1 esi',ιe

f
Σχι)μα

E/Jstic

,Jρe

Fιι se ι:: s;,ι:Ψ~rΓ

ιι·

3.3.2.2. Σχέδιο αναπτυγμένου υφαντικού ηλε κτροδίου

Ι-Ι σύνθεση ηλεκτροδίων είναι συνήθως μια διασπορά των λεπτά διαιρεμένων σκονών

1tολύτιμω ν

,

,

·

'

μεταλλων, οπως το παλλάδιο, το ασήμι, ο χρυσος, η ο

λευκοχρυσος
·
·
η

τα

μίγματά τους, σε ένα όχημα ή έναν μεταφορέα που είναι συνήθως απλώς οργανιΚΊΊς
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φύσης. Οι διασπορές των μη-πολύτιμων μετάλλων όπως ο χαλκός και το νικέλιο έχουν
αποδειχθεί επίσης για να έχουν τη χρησιμότητα στις συνθέσεις ηλεκτροδίων. Αποτελείται
συνήθως από ένα μίγμα μιας πολυμερούς ρητίνης που μεταδίδει το ιξώδες στη σύνθεση
και τους κατάλληλους διαλύτες για τη συμβατότητα επεξεργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά.

την ξήρανση. Άλλες οργανικές πρόσθετες ουσίες γίνονται συν1Ίθως στη ρο1Ί κολλών

ελέγχου. Χαρακτηριστικό διάστημα συγκεντρώσεων μετάλλων σύνθεσης ηλεκτροδ ίων
από 40% σε 70% σε βάρος, με το υπόλοιπο που είναι φορέας. Οι συνθέσεις ηλε κτροδίων
κατατίθενται, συνήθως από τις τεχνικές εκτύπωσης οθόνης, στα ξηρά διηλεκτρικά

στρώματα, κατόπιν ξηρός για να αφαιρέσουν τους διαλύτες και να αφήσουν ένα μίγμα
σκονών και ρητίνης μετάλλων από το όχημα.

-·

1.11

Σχήμα 3.3.2.3. (a) Σήματα ECG που λαμβάνονται με παραδοσιακά ιατρικά η λε κτρό δ ια, (b) και
υφαντικά ηλεκτρόδια

,
Συ
~περασματα :

Τα

,

υφαντικα

λ

'δια ο'πως φαίνεται στο σχ. 3.3 . 2.3 . μας δίνουν

η εκτρο

καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα παραδοσιακά ιατρικά ηλεκτρόδια. Έχουν

καλύτερη και απλούστερη εφαρμογή σε σχέση με τα συμβατικά (σχ.3.3.2 . 1 .) .
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Προοπτικές εξέλιξης

4.1.
4 ·1.Ι

.

Γε

,

νικες πληροφορίες

Σ'
αν ,

ημερα, τα ευφυη' ενδ ,

αγιcες ποιιcίλω

συστη

-

,

,δ

υματα

β ,

, ,

,

ξ

,

ρισκονται υπο ερευνα κι αναπτυ η για να καλυψου ν τις

ν ομα ων τελικών χρηστών. Παραδείγματα χρΊ1σης των ευφυών φ ο ρετών

ματων αποτελούν:

Κατ' οίκον τηλε-παρακολούθηση χρόνιων ασθενών.
Έλεγχος επιπέδου γλυκόζης αίματος και χορήγηση φαρμάκων στους διαβητικούς.
Πολυπαραμετρική παρακολούθηση κι ενεργοποίηση συναγερμού σε ασθενείς με
ιcαρδιαγγειακές και πνευμονικές παθ1Ίσεις.

ΓΙαρακολούθηση της κατάστασης του οργανισμού για πρόληψη ασθενειών.
Καταγραφή της δραστηριότητας σε ασθενείς με νευρομυϊκές παθήσεις.
Επιτήρηση της υγείας αθλητών, δηλαδ11 αθλητής μπορεί να ελέγχεται ακόμη και
ιcατά τη διάρκεια της προπόνησης.
-

Έγιcαιρος εντοπισμός και διάγνωση καρδιολογικών συνδρομών.
Παρακολούθηση της εγκυμοσύνης. Η συγκεκριμένη χρήση έχει ιδιαίτερη σημασία
για τις εγκύους που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από εξεταστήριο 11
νοσοκομείο. Ακόμα, σε δύσκολες περιπτώσεις εγκυμοσύνης κατά τις οπο ίες ο ι

έγιcυες πρέπει να παραμένουν κλινήρεις ή να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, τα
φορετά συσηΊματα παρακολούθησης δίνουν σημαντική βοήθε ια.

ΓΙαρακολούθηση ατόμων που παθαίνουν κρίσεις επιληψίας.
Παρακολούθηση της στάσης του σώματος που κυρίως αφορά αν1Ίμπορους και
ηλικιωμένους ανθρώπους ή με μειωμένη κινητικότητα που ζουν μόνοι τους κα ι
εκπομπή συναγερμού σε περίπτωση πτώσης (fall detecto1} [6]

, Τα φορετά
αλλωv
,δ

συστήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση και
,

,

ομα ων πληθυσμού χωρίς απαραιτητα να ειναι

, Σ

ασθενεις .

,

,δ

υγκε κριμενα, ομα ες

7tου ειcτελούν εργασίες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία τους (όπως πυροσβέστες,
συγιcολλητές μετάλλων, εργάτες ναυπηγείων κλπ) αλλά και ομάδες που η φύση της

δουλε ,

,

,

,

δ '

λ'

ιας τους απαιτεί συνεχΊ1 έλεγχο από τον διοικητη τη ς ομαδας οπως ει ικες αποστο ες
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του στρατού, πιλότους αεροσκαφών κλπ. Περαιτέρω ανάλυση για τις συγκεκριμένες
ο

'δ

μα ες θα γίνει παράλληλα με την περιγραφή του χρησιμοποιούμενου ειδικού φορετού

συστήματος.

Για να χρησι μοποιη θ ει, ενα
,

,

,

,

,

,

λ

,

φορετο συστημα υγειας με επιτυχια πρεπει να π ηρουνται

ένα πλήθος προδιαγραφών τόσο από το ίδιο όσο και από τους άμεσα εμπλεκόμενους.
Ακόμα πρέπει να αντιμετωπιστούν αρκετά ζητήματα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη κι
εμπορική χρήση των φορετών συστημάτων από το χώρο της υγείας.

Η έρευνα στις υφαντικές ίνες, τους αισθητήρες και την κινητή επικοινωνία που
ενσωματώθηκαν στην τηλεϊατρική, στοχεύουν στην ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική, στον αθλητισμό καθώς και στα σώματα
ασφαλείας. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία των φορετών συστημάτων και των
παραμέτρων που

την

απαρτίζουν,

στο

μέλλον

θα

μπορούμε

να

προλαμβάνονται

Καταστάσεις, να υποστηρίζονται οι διαδικασίες αποκατάστασης του ασθενούς καθώς και
να επιτηρείται η κατάσταση ενός εργαζομένου κάτω από συνθήκες υψηλού κινδύνου . Θα

εξασφαλίζεται η αποτελεσματιΚΊΊ παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των καθημερινών
δραστηριοτήτων και της σωματικής άσκησης. Για να γίνει αυτό θα μπορούσαν να
Χτησιμοποιηθούν πάνω στο έξυπνα ένδυμα μας επιπλέον βιοαισθητήρ ες ώστε το ένδυμα

να ελέγχει ακόμη περισσότερες λειτουργίες του σώματος. [6]

4.1.2. Προδιαγραφές εξέλιξης και λύσεις
Παρακάτω αναλύονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί το έξυπνο ένδυμα μας για

την σωστή και καλύτερη λειτουργία του καθώς και την προσιτή του χρ1)ση.

1. 'Ενα ευφυές ένδυμα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο . Άλλωστε, ένας από τους
στόχους της χρησιμοποίησής τους είναι ο περιορισμός της δυσφορίας που
αισθάνονται οι ασθενείς στα νοσοκομεία . Για αυτό το λόγο και επιλέξαμε μια

ελαστική μπλούζα η οποία και διαυκολύνει τον χρήστη στην κίνηση. Έτσ ι κα ι 0
όγκος του συστήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τον όγκο της μπλούζας .

2 . Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να είναι μικρή και οι πηγές ενέργειας που
τροφοδοτούν το σύστημα θα πρέπει να περιέχονται στο σύστημα 1) αν απαιτείται
φόρτιση, αυτή θα πρέπει να γίνεται εύκολα, γρήγορα και να επιτυγχάνει τη μέγ ιστη

δυνατή αυτοδυναμία του συστ~Ίματος, έτσι ώστε ο χρήστ~~ς να μην είναι δέσμιος
της πηγής φόρτισης . Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η χρ~)ση ηλιακού
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αν β

3 Τ

.

ο

,

,
' ωστε ο χpη' στ

ρισιcεται

'

·ε

ΙCατεύθυνσ

ξ

λ

,

,

,

,

,

ης να εχει την επι ογη να φορτισει το συστημα ακομη και

σε ε ωτερικό χώρο.

ΙCοστος του

nαράδειγμ

·

11.Ρηση ·ξυπνων Ινών Ι(αι Υφασμάτων»

φορετού συστήματος θα πρέπει να είναι μικρό. Προς αυηΊ την

η μια λύση είναι και η μίσθωση του συστήματος. Δηλαδή, για
,

α ενα νοσοκομείο να διαθέτει έναν αριθμό συστημάτων και να τα
nα ·
ρεχει στους ΧΡ ηστες
,
,
θ,
Επιπλ εον,
,
β ε λτιωση
,
,
,
επι μισ ωσει.
κατα την εφαρμογη των

υn'

αρχοντων συ στηματων
'

,

μπορει

να

'

γινει

και

δ

με

' δ ια' θ εση

περιο ικη

των

συστημάτων. Δηλαδή, το νοσοκομείο μιας περιοχής να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα
συ

,

στηματα ώστε να παρακολουθεί συγκεκριμένους χρήστες όχι σε μόνιμη βάση

αλλά nεριοδικά, κάνοντας έτσι ένα είδος check

Βέβαια' το θ εμα
·

του

,

up,

πχ. μία εβδομάδα το δίμηνο.

,

'

κοστους των φορετων συστηματων

λ ' ισως
·

αποτε ει

τον

βασικότερο λόγο που ακόμα δε χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά η συνεχ1)ς έρευνα
κι ανάπτυξή τους στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα. Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί ότι
ακριβές τεχνολογίες του παρελθόντος όπως στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας

σήμερα έχουν καταστεί προσβάσιμες και χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό.
4

·

Ένα φορετό σύστημα παρακολούθησης πρέπει να είναι απλό στη χρήση, μιας και
θα χρησιμοποιηθεί και από άτομα ηλικιωμένα, ανήμπορα ή μη εξοικειωμένα με
τεχνολογίες τέτοιου επιπέδου.

5

·

Κυρίως όμως ένα φορετό σύστημα παρακολούθησης πρέπει να είναι ασφαλές για
την υγεία του χρΊ1στη. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ καλά ελεγμένο ώστε να

εξαλειφθεί η πιθανότητα επιπλοκών στον οργανισμό του χρήστη. Για αυτό και
κάνουμε έρευνα ώστε το σύστημα της μπλούζας να έχει αδιάβροχες δυνατότητες.

6. Ένα φορετό σύστημα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη ικανότητα επεξεργασίας
και ενεργοποίησης συναγερμού καθώς και να είναι σε θέση να διατηρεί αδιάκοπη

σύνδεση με ένα ιατρικό κέντρο λήψης είκοσι τέσσερις

(24) ώρες την ημέρα .

7. Επιπροσθέτως, πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά σε συνθήκες καταπόνησης και
αρκετά ανεκτικά σε ότι αφορά λανθασμένη χρήση.

8. Ένα χαρακτηριστικό των φορετών συστημάτων παρακολούθησης πρέπει να είναι
και η συνολική συνδεσιμότητα (τηλε-παρακολούθηση, τηλε-ενεργοποίηση , τηλε
απενεργοποίηση, έλεγχος καλής λειτουργίας από μακριά).

[6]

Πέραν όμως των προδιαγραφών του ενδύματος θα πρέπει να πληρο,
προδιαγραφές στο κομμάτι της τηλεματικής, τηλεϊατρικ-ής και τηλ
·~.,

υνται και οι σωστές

'δ

εφροντι ας. Δηλαδή

0
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υπόλοιπος εξοπλισμός μεταφοράς της πληροφορίας (τους Η/Υ και τα δίκτυα μετάδο ση ς
και λήψης των δεδομένων που θα συλλέγονται από τα φορετά συσηΊματα και το
προσωπικό που θα τα παρακολουθεί και θα τα υποστηρίζει).

Το

αρμόδιο

προσωπικό

θα

πρέπει

να

είναι

εξειδικευμένο

στην

εφαρμοζόμενη

τεχνολογία, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες του συστήματο ς. Για
να επιτευχθεί αυτό θα μπορούσε να ακολουθηθεί η παρακάτω λογική.

Εντός νοσοκομείων ή ιατρικών κέντρων να υπάρχει μία θέση ελέγχου η οποία με τον

ανάλογο εξοπλισμό να παρακολουθεί τα εισερχόμενα δεδομένα. Οι χειριστές των Η/Υ θα
πρέπει να είναι γνώστες του αντικειμένου με την ανάλογη βέβαια εκπαίδευση και

εξειδίκευση .

Οι

απαιτούμενοι

γιατροί

δε

θα

πρέπει

κι

αυτοί

να

μπορούν

να

χρησιμοποιήσουν την εισερχόμενη πληροφορία και να λάβουν έγκαιρα η~ν βέλτιστη
απόφαση για την υγεία του ασθενούς.

Σε περίπτωση εισερχόμενου συναγερμού, θα πρέπει να ειδοποιείται γρήγορα κι άμεσα
το τμήμα εκτάκτων περιστατικών με την προϋπόθεση βέβαια να είναι εύκολη η πρόσβαση

κι εύρεση των ιατρικών δεδομένων του ασθενή ήτοι ιστορικό και προηγούμενες

μετρήσεις. Το τελευταίο θα διευκολυνθεί πολύ με η1ν δημιουργία και διατ1Ίρηση με

διαρκή ενημέρωση ιατρικών ηλεκτρονικών φακέλων.
Επίσης, διαθέσιμο θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο προσωπικό που θα επισκέπτεται

τους ασθενείς, θα ελέγχει τα συστήματα, θα τα συντηρεί και θα επιλαμβάνεται τυχόν

βλάβες. 'Οσον αφορά τη χώρα μας, τον παραπάνω ρόλο θα μπορούσαν να τον αναλάβουν

οι υπάλληλοι του προγράμματος των Δήμων «Βοήθεια στο σπίτι» αφού βέβαια λάβουν

την ανάλογη ενημέρωση, καθοδήγηση κι εκπαίδευση.

4.1.2. Προοπτικές επέκτασης και βιοαισθητήρες
Το έξυπνο ένδυμα το οποίο αναφέρεται στην συγκεκριμ~νη εργασία έ~ει πολλές
,

,

προοπτικές επεκτασης ωστε να π

ραγματοποιεί ακόμη περισσοτερες λειτουργιες και να

μεγαλύτερο

υπάρχοντες.
Μια

λύση

,

βιοαισθητηρες

στον

φασμα

Θα

,

,

,

πίεση

,

παραδ ειγμα

προβληματισμο

είναι οι αισθητηρες μηχανικων

επιφάνεια, όγκος, δυναμη,

για

, είναι οι βιοαισθητήρες. Χρήσιμοι
,
'
, μεγεθών (όπως μηκος,
μετατοπιση ,

παραπάνω

,

μπορουσαν

,

να
ασ
.
,
,
,
,
θ ' ς με διαφορετικές λειτουργιες απο τους ηδη
χρησιμοποιηθούν περισσοτεροι αισ ητηρε

καλύπτει

θενών

,

,

'

(όπως διαφορά δυναμικου, εντα

υπερηχοι κ. α.

)

' οι

αισθητήρες ηλεκτρικών μεγεθών

,

ση ρεύματος, συχνοτητ

α αντιστάσεις επαγωγικ1Ί 1Ί
'
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χωρητική ή ωμική) , οι οπτικοί αισθητήρες (οπτικά μεγέθη: μήκος κύματος, συντελεστής

σκέδασης, απορρόφησης κ.α.) και οι αισθητήρες θερμοκρασίας. Μια διάκριση ακόμη των

αισθητήρων είνα ι σε επεμβατικούς και μη επεμβατικούς (αναίμακτους) αισθηη1ρ ες . Οι
πλέον κατάλληλοι αισθητήρες για τα φορετά συστήματα υγείας είναι οι μη επε μβατικοί

11

αναίμακτης μέτρησης, διότι παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των φυσιολογικών

λειτουργιών

αλλά

και

των

καθημερινών

δραστηριοτήτων

και

συμπεριφοράς,

προσφέροντας ακίνδυνες μετρήσεις, άνεση και προστασία από μολύνσε ις. Οι αναίμακτοι

φορετοί αισθητήρες μπορούν να εφαρ μοστούν στο σώμα ή κοντά σ ' αυτό και να

μετρήσουν

έναν

αριθμό

παραμέτρων.

Η

μέτρηση

ενός

βιοϊατρικού

μεγέθους

πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο. Το φυσικό αίτιο επιδρά στον αισθητ~1ρα

0

οποίος αλλάζει κάποια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (μεταβολή ηλεκτρικού σ~Ίματος). Το
σήμα επεξεργάζεται αναλογικά δηλαδή ενισχύεται, φιλτράρ εται και κατόπιν μετατρ έπεται

σε ψηφιακό με τη χρ1Ίση του κατάλληλου μετατροπέα (Analog to Digital Co nνe Γt eι') .

Τέλος, το υπολογιστικό σύστημα αναλαμβάνει την επεξεργασία, η1ν αποθήκευση και την
ένδειξη του μέτρου του φυσικού αιτίου.

'Ετσι πέραν της μέτρησης της θερμοκρασίας του σώματος και τον παλμών η1ς καρδιάς

μπορούμε να τοποθετήσουμε περαιτέρω αισθητήρες. Κάποιες από τις επεκτάσεις που θα
λ

'

θ ,

καθώς και λύσεις για η1ν υλοποίηση τους στο ένδυμα ε ίναι ο ι

μπορουσαν να υ οποιη ουν,

παρακάτω:

)>

πίεσης

,

Μέτρηση

αρτηριακης

·

Η αρτηριακή πίεση μπορεί να μετρηθ ε ί μη

,ως μεθόδους . Η κλασσική μέθοδος έ μμεσης μέτρησης

,

επεμβατικα με τρεις κυρι

,

,

πίεσης αιματος γινεται μ

ε τη χρ~Ίση ενός μανικετιού που φουσκώνει πάνω από το

,
ρτηρία και ενός μανομέτρου . Η διάταξη αυτή αποτελε ί το
άκρο που περιεχει την α
.
, ,
,
(Μ ' θοδος Riva - Rocc1). Η αρτηριακη πιεση μπορει να
,
,
σφυγμομανομετρο .

μετρηθεί

ε

,

με τη χρηση υπ

ερήχων όπου ένας Doppler αισθητήρας ανιχνεύε ι την

,
,
,
,
μάτων σε διάφορες καταστασεις αποκλεισμου η1 ς
κίνηση των αγγειακων τοιχω
,
μέθοδος Penaz, η οποία χρησιμοποιε ί έναν
,
Τέλος, υπαρχει η
αρτηριας.
,
και ένα μανικέτι που φουσκώνει με αέ ρα γύρω
λεκτ ικό πληθυσμογραφο
,
, ,
φωτοη
ρ
, Τ σ μείο, στο οποιο η εξωτερικη πιεση , η οποία
, ,
δ, τυλο χεριου. ο η
,
απο ενα αχ
,
,
να μεταδίδεται στα υποκε ιμενα αγγεία και
, χτυλο ετσι ωστε
, αι στο δ α
,
ασκειτ
, ,
καθορίζεται και στη συνεχε ια μια γρ11γορα
προσεγγίζει την

,

αποκρινομ

εσωτερικη πιεση ,

,

ενη αντλια

δ

,

ια

, σii στο μανικέτι έτσι ώστε η διαφορά τάση ς
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μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αρτηριακού τοιχώματος να παραμένει
μηδέν. Οι πιέσεις μανικετιού αντιπροσωπεύουν τη συνολικ1Ί , μέση και διαστολικ1Ί

πίεση. Με τη συνεισφορά του

Penaz

στην

Wesseling et al.

οι οποίοι υλοποίησαν τη μέθοδο

έχει γίνει πλέον δυνατή η μέτρηση

Finapres (FINgeI" AI"terial PI"esure)

συνεχούς αρτηριακής πίεσης μη επεμβατικά σε κλινικό περιβάλλον . Είναι δε και η

πλέον κατάλληλη για ένα φορετό βιοϊατρικό σύστημα .

>-

Οξυμετρία.
Οξυγόνου

Είναι μία
του

αναίμακτη

αρτηριακού

μέθοδος

αίματος

κι

όπου

έτσι

μετρείται

ελέγχουμε

ο

κορεσμός του

έμμεσα

αν

υπάρχε ι

υποξυγοναιμία ή αναπνευστική ανεπάρκεια. Συγκεκριμένα η παλμική οξυμετρία

είναι μια απλή

μη

επεμβατική μέθοδος που παρά τους περιορισμούς τη ς

συμβατικής μορφής της, αποτελεί

τη σημαντικότερη καινοτομία στην συνεχή

παρακολούθηση της οξυγόνωσης του αρτηριακού αίματος, υπολογίζοντας το

ποσοστό της αιμοσφαιρίνης

>-

(Hb) που είναι κορ εσμένη με οξυγόνο.

Λήψη υπερήχων. Η λήψη υπερηχογραφ1Ίματος αποτελεί πολύ χρήσιμη μέτρηση

τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και για την διάγνωση και έλεγχο
πολλών άλλων παθ 1Ίσεων για παράδειγμα υπέρηχοι νεφρών, ήπατος, στομάχου ,

καρδιάς κλπ. Το υπερηχογράφημα βασίζεται στην εκπομπή και λήψη υπερ1Ίχων
από ειδικές συσκευές τους μετατροπείς. Ο μετατροπέας (tI"ansduceι') μετατρέπε ι
ηλεκτρικά σήματα σε κύματα πίεσης τα οποία διαδίδονται μέσα στο μέσο διάδοσης

(δημιουργία υπερήχων) και παράγει το ηλεκτρικό αντίστοιχο οποιασδ1Ίποτε
λαμβανόμενης ακουστικής κυματομορφής (λήψη υπερήχου) . Στις μέρες μας, ε ίναι
πλέον διαθέσιμα φορητά συσηΊματα λήψης υπερηχογραφημάτων τα οποία με την

ανάλογη εξέλιξη και προσαρμογή μπορούν να προσαρη1θούν και στο έξυπνο
ένδυμα μας .

>-

Μέτρηση αναπνοών. Η χρ1Ίση πιεζοηλεκτρικών αισθητ1Ίρων τοποθεη1μένων σε
κατάλληλα σημεία στο θώρακα και στο διάφραγμα μπορεί να δώσει μια αρκετά
ακριβή εικόνα του ρυθμού των αναπνοών και έχει 1Ίδη εφαρμοστεί από διάφορα
φορετά βιοϊατρικά συστήματα. Στα πιεζοηλεκτρικά υλικά δημιουργείται μια τάση
στα άκρα του όταν εφαρμοσθεί σε αυτά μια μηχανικ1Ί πίεση κι αντίστροφα. Τέτοια

λ

, ει'ναι οι γνωστοί κρύσταλοι.

υ ικα

)'>

Ηλεκτρομυογράφημα . Το ηλεκτρομυογράφημα (ΕΜG-ΗΜΓ)

είναι μια τεχνικ~Ί

καταγραφής των αλλαγών του ηλεκτρικού δυναμικού του μυός, όταν διεγείρεται
για

συστολή.

Είναι

δηλαδή

το

αλγεβρικό

άθροισμα

όλων

των
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συμπεριλαμβανομένων δυναμικών δράσης των κινητικών μονάδων ενός μυ , τα
οποία μεταδίδονται κατά μήκος των μυϊκών ινών. Τοποθετcbντας δύο ηλε κτρόδια
στην επιφάνε ια του δέρματος, πάνω από τον αντίστοιχο μύ είναι δυναηΊ η

ηλεκτρική καταγραφή της διέγερσής του. Για να είναι δυνατ1Ί η καταγραφ11 των
μυοηλεκτρικών σημάτων, ο ηλεκτρομυογράφος θα πρέπει να αποτελε ίται από ένα
τμήμα που λαμβάνει, ενισχύει και καταγράφει το μυοηλεκτρικό σΊ1μα και ένα
δεύτερο που Θα επεξεργάζεται, θα φιλτράρει και θα τροποποιεί τη μορφ11 του

μυοηλεκτρικού

σήματος,

καθιστώντας

δυνατή

την

εξαγωγή

χρήσιμων

συμπερασμάτων από αυτό.

)-

Μέτρηση διαβήτη. Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πανεπισηΊμιο

του

USC San Diego, τον Ιούλιο του 2010, δημοσιεύη1κε η ανακοίνωση μιας

καινοτομίας. Η ομάδα του καθηγητή Daνid Gougl1 σε συνεργασία με την εταιρία

GlySens ανέπτυξε ένα σύστημα εμφυτευόμενων αισθητήρων γλυκόζη ς οι οποίοι
ελέγχουν συνεχώς τη γλυκόζη στους ιστούς και εκπέμπουν την πληροφορία σε

εξωτερικό δέκτη . Οι δοκιμές σε ανθρώπους έχουν ήδη ξεκιν1Ίσει και σε μερικά

χρόνια, αν όλα πάνε καλά, αυτή η συσκευή Θα είναι διαθέσιμη με ιατρικ~Ί συνταγή.
Ο

αισθητ~1ρας

είναι

ηλεκτροενζυματικός

και

προορίζεται

για

συνεχ11

παρακολούθηση έτσι ώστε να ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια η ποσότητα και η
χρονική στιγμή η~ς δόσης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της υπερβολικ1Ίς δόσης και
το επακόλουθο της υπογλυκαιμίας. Ο αισθητήρας που χρησιμοποιήθηκε έχει

δ

, ου 1 5 ίντσα και πάχος 5/8 της ίντσας, ενώ μπορεί να εμφυτευτεί με
,
μία απλή διαδικασία χωρίς να χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο .
Οι
,

ιαμετρο περιπ

θ

,

αισ ητηρες

, θ

,

μεγε ος οσο

αυτοί στέλνουν τις πληροφορίες σε ένα καταγραφέα δ εδομένων με

ένα κινητό η1λέφωνο, αλλά ο δέκτης των δεδομένων θα μπορούσε να

είναι και το ίδιο το κινητό τηλέφωνο .

)- Αγωγιμότητα δέρματος. Η Affectiνa (επιχείρηση που ξεκίνησε από ερευνητές
του

Affective Lab του ΜΙΤ) δημιούργησε έναν αισθητήρα ο οποίος μετρά τη

συναισθηματικ~1

φόρτιση μέσω της αγωγιμότητας του δέρματος, η

οποία

αυξάνεται σε καταστάσεις έξαψης, συγκέντρωσης ή άγχους και μειώνεται κατά
τη

χαλάρωση. Είναι δυνατό να φορεθεί στο χέρι 11 τον αστράγαλο και να

καταγράφει τις αλλαγές στην αγωγιμότητα του δέρματος ανάλογα με τα επίπεδα
έντασης και άγχους που μπορεί να έχει ο εξεταζόμενος κατά την άσκ~~ση . Διαθέτε ι

ασύρματο

σύστημα

μετάδοσης

η1ς

συλλεγόμενης

πληροφορίας,
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επαναφορτιζόμενες
λογισμικό

δεδομένων .

για

μπαταρίες

την

εύκολη

που

διαρκούν

εμφάνιση,

24

ώρες

σύγκριση

και
και

συνοδ εύεται από
επεξεργασία

των

Ήδη χρησιμοποιείται σε διάφορες έ ρευνες από επιστήμονες, που

έχουν να κάνουν με διαταραχές φόβου (πανεπισηΊμιο Β U) ή με την αντίδραση
παιδιών με αυτισμό σε διάφορα ερεθ ίσματα (UniνeΓsity ofNotΓe Daιη e) .

[1 2]

Για να γίνουν οι παραπάνω προσθ1Ίκες θα πρ έπε ι να γίνουν σχετικές μελέτες ώστε να

πληρούνται και οι κατάλληλες προδιαγραφές (ενότ~1τα

4.1 .1) για την εξέλιξη του

ενδύματος σε αυτό το επίπεδο.
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4.2. Συμπεράσματα
Με την ολοκλ1Ίρωση αυτού του έξυπνου ενδύματος, και βρίσκοντας τις κατάλλη λες
λύσεις σε θέματα που ήταν εμπόδιο τόσα χρόνια στον τομέα των φορετών ενδυμάτων, θα

βελτιωθεί ο τομέας της ιατρικής, και η ποιότητα αντιμετώπισης διαφόρων ασθ ενε ιό)V .
Η τρέχουσα πρωτοποριακή έρευνα στις υφαντικές ίνες, τους βιοϊατρικούς αισθητ~Ίρ ες

και την κινητή επικοινωνία που ενσωματώθηκαν στην τηλεϊατρική , στοχεύουν στην
ανάπτυξη του ευφυούς βιοϊατρικού ιματισμού (intelligent bioιηedical clothing). Τα ευφυ~Ί
ενδύματα θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των υπάρχοντων φορετώ ν

συστημάτων ενώ θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις διαδικασίες αποκατάσταση ς του
ασθενούς ή να επιτηρούν την κατάσταση ενός εργαζόμενου κατά την ε κτέλεση μιας
ε ργασίας υψηλού κινδύνου . Ακόμα, θα εξασφαλίσουν αποτελεσματικ1Ί παρακολούθηση
κατά τη διάρκεια των καθημε ρινών δραστηριοηΊτων και τη ς σω ματικ~Ί ς άσκηση ς . Θα

μπορούσαν τέλος, να ενεργοποιούν συναγερμούς και να μεταδ ίδουν αυτόματα κλινικά
αξιοποιήσιμα στοιχεία .

Το σημαντικό είναι ότι τέτοιου είδους προγράματα υποστηρίζονται από την Ε. Ε. για να

επεκταθούν ακόμη περισσότερο . Με τις κατάλληλες ενέργειες μπορεί να υπάρξει

υποστήριξη ώστε να εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο .

Η

λ

, ει'ναι το μέλλον στο τομέα της τηλεϊατρικ1Ίς. Η προσωπικ~Ί μου

,

τεχνο ογια αυτη

,

,

,

,

αποψη ειναι οτι μετα α
την ε ρευνα και την

,

, ,

,

ΛΥ

βιομηχανία

,

,

πό λίγα "'nόνια και με την εξέλιξη που υπάρχει στην τεχνολογία

συστηματα απο την αγο

,

ιατρο η ιατρικο κεντρο

'

,

θ α μπορ ε ί ο χρ1Ίστη ς να προ μηθεύ εται τα φο ρ ετά

ρά η' από εξειδικευμένα κέντρα και σε συνενόηση με τον αρμόδ ιο

θα ελέγχεται η κατάσταση της υγείας του . Δυστυχώς ίσως να μην

,

,

,

,

, ξ

θα θέλαμε να δούμε στην Ελλαδα, λογω του βιοτικου επιπεδου και

,

υ υπάρχουν στη χώρα μας. Οι χρηματοδοτήσεις των ερευνών στο

έχει την εξελι η που

των προβληματων πο

, ,

τομέα αυτο ειναι ανεπαρ

κείς έως μηδαμινές πλέον, έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος από τη ν

, πτυξη

εξέλιξη και την ανα

αυτής της έρ ευνας .
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