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Περίληψη 

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας αφορά ένα τρόπο εναλλακτικής 

φόρτισης των smartwatch. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ήταν πάντα 

πρόβλημα σε όλες τις smart συσκευές, όπως smartphone και smartwatch. 

Επίσης είναι γνωστό, ότι ο κύριος λόγος δημιουργίας των smart ρολογιών 

ήταν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Οπότε η διακοπή εκτέλεσης αυτών 

των εφαρμογών-εργασιών, λόγω αδειάσματος της μπαταρίας, προκαλεί 

δυσαρέσκεια στους χρήστες και καθυστέρηση στην διαδικασία, για την οποία 

χρησιμοποιούν το smartwatch. Έτσι λοιπόν, θεωρήθηκε χρήσιμο να βρεθεί 

ένας εναλλακτικός τρόπος φόρτισης, χρησιμοποιώντας κινήσεις που ήδη 

γίνονταν κατά την διάρκεια της ημέρας, από τον χρήστη ενός smartwatch. Η 

μπαταρία θα έχει την ικανότητα να φορτίζεται από τη φυσική κίνηση του 

χεριού, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη να συνδέεται στο ρεύμα. Καθώς 

φοριέται στο χέρι, η ύπαρξη της κίνησης και κατά συνέπεια της κινητικής 

ενέργειας είναι δεδομένη. Επομένως, θεωρούμε απαραίτητο να την 

αξιοποιήσουμε προς όφελός μας.  

Σε αυτήν την εργασία, λοιπόν, θα εξετάσουμε την ικανότητα του 

smartwatch να αναγνωρίζει την κίνηση του χεριού του χρήστη, και στην 

συνέχεια, την κινητική ενέργεια που παράγεται να την αξιοποιεί, 

αποθηκεύοντάς τη σε μία μπαταρία. Η μπαταρία αυτή, εφόσον θα αποθηκεύει 

συνεχώς την ενέργεια που παράγεται από την κίνηση του χεριού, θα έχει την 

δυνατότητα να κρατάει το smartwatch ενεργό, ακόμα και αν για κάποιο 

χρονικό διάστημα ο χρήστης δεν κινήσει το χέρι του. Σε αντίθεση με τα παλιά 

αυτόματα ρολόγια, τα οποία λόγω έλλειψης δυνατότητας αποθήκευσης της 

κινητικής ενέργειας που παραγόταν, σταματούσαν να δουλεύουν αν 

παρέμεναν ακίνητα για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό το σύστημα 

μπορεί να θεωρηθεί η βάση, για περαιτέρω μελέτη των ικανοτήτων των 

smartwatch που σχετίζονται με την κίνηση σε συνδυασμό με την διάρκεια 

ζωής της μπαταρίας. Ένα smartwatch, για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιείται σε μελλοντικά συστήματα και εφαρμογές απομακρυσμένης 

παρακολούθησης της υγείας – μια λειτουργία, για την οποία είναι σημαντικό 

έως απαραίτητο, να μην σταματάει η λήψη πληροφοριών και ο έλεγχος των 

δεδομένων από το smartwatch. 
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Εισαγωγή 

Οι φορετοί (wearable) αισθητήρες και οι ασθητήρες κινητού τηλεφώνου 

γίνονται όλο και πιο διαδεδομένοι, αφού μελέτες δείχνουν, ότι οι χρήστες 

είναι κοντά στα smartphones τους σχεδόν το 90% του χρόνου τους [1]. Αυτά 

τα τηλέφωνα έχουν εντυπωσιακές δυνατότητες ανίχνευσης, που κυμαίνονται 

από την απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας [2,3] έως και τη συνεχή 

καταγραφή της ζωής [4]. Ενώ τα τηλέφωνα παρουσιάζουν άφθονη 

δυνατότητα παρακολούθησης των χρηστών τους, οι μελέτες έχουν δείξει ότι, 

ενώ είναι κοντά στον χρήστη, το smartphone, στην πραγματικότητα, δεν είναι 

συχνά πάνω στον χρήστη [5]. Αντ 'αυτού, πολλές εργασίες αναφέρουν ότι οι 

φορετοί αισθητήρες και οι υπολογιστές, μπορεί να είναι πιο κατάλληλοι για 

εφαρμογές αναγνώρισης ανθρώπινης δραστηριότητας [6,7,8]. Ωστόσο, ο 

σχεδιασμός του φορετού συστήματος αισθητήρων [9], καθώς και οι μέθοδοι 

αλληλεπίδρασης [10], οδηγούν σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις 

ικανότητες ανίχνευσης, καθώς και το περιβάλλον (interface) που θα βλέπει ο 

χρήστης. Η αναδυόμενη αγορά των smartwatches είναι μια επέκταση τέτοιων 

φορετών πλατφορμών, που επωφελούνται από το να φοριούνται από τον 

χρήστη σε μία συγκεκριμένη θέση, και είναι ικανές να ανιχνεύουν τη 

δραστηριότητα, είτε από μόνες τους [11], είτε σε συνδυασμό με τα 

smartphones [12]. Τα ρολόγια, τα οποία η συνήθης χρήση τους είναι η 

παρακολούθηση της γενικής δραστηριότητας [13] ή κάποιων εξειδικευμένων 

κινήσεων (π.χ. ασκήσεις βάρους) [11], όταν συνδυαστούν με τους σωστούς 

αδρανειακούς αισθητήρες [14], μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τους 

χρήστες με τρόπο αντίστοιχο των smartphones, παρέχοντας ένα 

προγραμματιζόμενο περιβάλλον για το χρήστη.  

Τα smartwatches, ωστόσο, έχουν περιορισμούς που μπορούν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά τους, όπως το μέγεθος της οθόνης, το 

ασθενέστερο hardware για την ανίχνευση και τον υπολογισμό, τον 

αποθηκευτικό χώρο και την περιορισμένη χωρητικότητα της μπαταρίας [7]. 

Αυτή η εργασία προσπαθεί να εξετάσει τον έναν από αυτούς τους 

περιορισμούς, που καθιστούν τα smartwatches μη αποτελεσματικά, ο οποίος 

είναι η περιοσμένη χωρητικότητα της μπαταρίας. Έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσής της, καθώς και προσπάθειες 
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βελτιστοποίησης της διάρκειας ζωής της, τις οποίες θα αναφέρουμε και 

παρακάτω στο κεφάλαιο 1. Η έρευνα, όμως, που γίνεται σ΄αυτήν την εργασία, 

δεν αφορά κάποια τροποποίηση στο hardware ή στο software του smartwatch, 

ώστε να καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια, αλλά αναφέρεται σε έναν 

εναλλακτικό τρόπο φόρτισής τους, ο οποίος θα απαλλάξει τους χρήστες από 

την συνεχή σύνδεσή τους με το ρεύμα. Αυτή η εναλλακτική μέθοδος φόρτισης 

δεν θα φανεί χρήσιμη μόνο για λόγους ευκολίας των χρηστών, αλλά θα 

αποτελέσει την βάση για να θεωρηθεί το smartwatch, ως η βασική πλατφόρμα 

για ένα απομακρυσμένο σύστημα παρακολούθησης της υγείας. Ένα τέτοιο 

εργαλείο θα μπορούσε να βρει εφαρμογή από απλές εφαρμογές υγείας, όπως 

καταγραφή σφυγμών και πίεσης, έως πιο εξειδικευμένες εφαρμογές 

καθημερινής παρακολούθησης της υγείας και της συμπεριφοράς ογκολογικών 

ασθενών και ασθενών με άνια.  

Τα συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας (Remote 

health monitoring systems - RHMS) επιτρέπουν τη συνεχή καταγραφή των 

δεδομένων του ασθενούς και την αναγνώριση της κατάστασής του, σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον [2,3,15]. Το εύρος αυτών των συστημάτων 

κυμαίνεται από την παρακολούθηση δραστηριότητας [16,17], έως την 

καρδιακή ανεπάρκεια [18,19,20]. Πολλά φορετά συστήματα με 

επιταχυνσιόμετρο έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την παρακολούθηση της 

ανθρώπινης δραστηριότητας [16], την προπόνηση με βάρη [11], την ένταση 

της άσκησης [21], μέχρι και για πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως η 

ανίχνευση της πτώσης [22]. Στην πραγματικότητα, οι διαδραστικές συσκευές, 

για εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης, είναι μια προφανής και απαραίτητη 

εφαρμογή, για τεχνολογία που μπορεί να φορεθεί. Αυτά τα συστήματα και οι 

αλγόριθμοί τους έχουν τη προοπτική να βελτιώσουν την ταυτοποίηση των 

αποτελεσμάτων των ασθενών [23], καθώς και να μειώσουν το κόστος 

παρέμβασης και θεραπείας [24]. 

Οι ηλικιωμένοι ογκολογικοί ασθενείς είναι μια ομάδα που επωφελείται 

εξαιρετικά από την τηλεανίχνευση, διότι είναι επιρρεπείς σε ανεπιθύμητη 

υποτροπή και νοσηλεία μεταξύ κλινικών επισκέψεων, με αποτέλεσμα την 

υψηλή νοσηρότητα, τη θνησιμότητα και το κόστος. Σύμφωνα με τις πλέον 

πρόσφατες στατιστικές της Αμερικανικής Ογκολογικής Κοινότητας, το 60% 
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των καρκίνων και το 70% των θανάτων από καρκίνο συμβαίνουν σε ενήλικες 

ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι γιατροί πρέπει να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις 

σχετικά με τo πόσο αυστηρή πρέπει να είναι η θεραπεία και η 

παρακολούθησή της. Tα μέσα, όμως, που χρησιμοποιούν σήμερα για να 

χαρακτηρίσουν τους ηλικιωμένους ασθενείς ως «ευπαθείς» ή «ανθεκτικούς» 

είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ελαττωματικά. Πάνω από το 20% των 

ηλικιωμένων ογκολογικών ασθενών, που οι γιατροί τους χαρακτηρίζουν ως 

κατάλληλους για θεραπεία, χαρακτηρίζονται ως «ευπαθείς» από τους 

γηριατρικούς ειδικούς [25]. Μια πλήρης αξιολόγηση, για την αδυναμία ενός 

ηλικιωμένου ατόμου, μπορεί να απαιτήσει 45 λεπτά ή και περισσότερο, 

πράγμα που είναι μια μη πρακτική απαίτηση χρόνου για τις απασχολημένες 

ογκολογικές κλινικές. Ωστόσο, για να παρακολουθείται με ακρίβεια η στάση 

σώματος αυτών των ασθενών, η τεχνολογία ανίχνευσης πρέπει πρώτα να 

αναπτυχθεί και να εξακριβωθεί σε οποιοδήποτε άτομο, προτού να 

αναπτυχθούν συστήματα για πραγματικές κλινικές δοκιμές.  

Πέρα από την τεχνολογία ανίχνευσης, είναι πολύ σημαντική και η συνεχής 

καταγραφή των δεδομένων που απαιτούνται, ώστε να μπορεί ένα smartwatch 

να δώσει πλήρη και ακριβή πληροφορία για την κατάσταση του ασθενή. Κάτι 

τέτοιο θα επιτευχθεί, μόνο εάν η συσκευή ανίχνευσης δεν σταματά να 

λαμβάνει πληροφορίες από την κατάστασή του. Αυτό φυσικά, σημαίνει ότι ο 

ρυθμός δειγματοληψίας θα είναι μεγάλος και η κατανάλωση ενέργειας της 

μπαταρίας υψηλή. Επομένως, είναι απαραίτητος ένας τρόπος φόρτισης, ο 

οποίος δεν θα απαιτεί από τον χρήστη να αφαιρεί το smartwatch από το χέρι 

του για να το φορτίσει, και δεν θα σταματάει η λήψη των δεδομένων του. 

Αυτήν την περίπτωση εξετάζει η συγκεκριμένη εργασία, βρίσκοντας έναν 

εναλλακτικό τρόπο φόρτισης του smartwatch, ο οποίος μετατρέπει την 

καθημερινή και απλή κίνηση του χεριού του χρήστη, σε μόνιμο φορτιστή του 

smartwatch.  
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1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

1.1  Λίγα λόγια για τα Smartwatch 

Το smartwatch είναι ένα μηχανικό ρολόι χειρός με λειτουργίες πέραν της 

απλής ένδειξης της ώρας. Τα πρώτα μοντέλα smartwatch είχαν απλές 

δυνατότητες, όπως μαθηματικούς υπολογισμούς, μετάφραση λέξεων από μια 

γλώσσα σε μια άλλη, καθώς και μερικά απλά παιχνίδια. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 όμως, τα smartwatches έχουν 

εξελιχθεί σε φορετούς (wearable) μικροϋπολογιστές. Έχουν εφαρμογές των 

smartphones, καθώς και κάποια λειτουργικά συστήματα αυτών. Επίσης, 

λειτουργούν και σαν φορητά media players, έχοντας, μερικά από αυτά, δική 

τους ξεχωριστή μνήμη, για αποθήκευση μουσικών κομματιών και βίντεο. 

Κάποια άλλα, έχοντας ασύρματα bluetooth ακουστικά ή ακουστικά με USB 

καλώδιο, ο χρήστης μπορεί να ακούει και ράδιοφωνο. Με την πάροδο του 

χρόνου, τα smartwatch εξελίσσονται και αποκτάνε όλο και περισσότερες 

λειτουργίες των smartphones, όπως πραγματοποίηση κλήσεων και αποστολή 

μηνυμάτων, σε σημείο που μπορούν να τα αντικαταστήσουν. Είναι, όμως, και 

κάποιες εφαρμογές – λειτουργίες, στις οποίες ένα smartwatch θα μπορούσε να 

φανεί πολύ πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό από ένα smartphone, λόγω της 

βασικής διαφοράς τους, ότι το smartwatch μπορεί να φορεθεί και να έρθει σε 

άμεση επαφή με τον χρήστη του, σε αντίθεση με ένα smartphone.  

Το hardware του κάθε smartwatch μπορεί να διαφέρει, αλλά τα 

περισσότερα έχουν οθόνη backlight LCD ή OLED. Kάποια χρησιμοποιούν 

transflective ή electronic paper (e-paper) για την κατανάλωση λιγότερης 

ενέργειας. Τα περισσότερα έχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και οθόνη 

αφής. Επίσης, αρκετά πλέον, έχουν ψηφιακή κάμερα, θερμόμετρο, 

επιταχυνσιόμετρο, αλτήμετρο, βαρόμετρο, πυξίδα, καθώς και GPS, μικρά 

ηχεία και κάποια έχουν και δική τους εσωτερική SD card, η οποία 

αναγνωρίζεται ως μέσο αποθήκευσης, κατά την σύνδεση με τον υπολογιστή. 

Το software μπορεί να περιλαμβάνει ψηφιακούς χάρτες, ημερολόγιο, 

personal organizer, διάφορες εφαρμογές υγείας και fitness tracking, 

αριθμομηχανή και αρκετές μορφές ρολογιού, ώστε κατά την διάρκεια που δεν 

χρησιμοποιείται σαν smartwatch, να έχει την εμφάνιση κανονικού ρολογιού 
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με την επιθυμητή όψη. Το smartwatch μπορεί να επικοινωνεί με εξωτερικές 

συσκευές, όπως κάποια αισθητήρια, ασύρματα ακουστικά και heads up 

display (HUD). Επίσης, όπως και άλλοι υπολογιστές, μπορεί να επικοινωνεί 

και να ανταλλάσει δεδομένα, και ο χρήστης έχει την δυνατότητα, ακόμα και 

να χειρίζεται το κινητό του μέσω του smartwatch. Τα πιο προηγμένα 

smartwatch διαθέτουν πέραν της σύνδεσης Bluetooth, GPS, και Wi-Fi [26]. 

 

1.2  Λόγοι ύπαρξης των smartwatches 

Αρκετά χρόνια πίσω, οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν ρολόγια τσέπης. 

Με το πέρασμα του χρόνο, όμως, συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο τύπος 

ρολογιού δεν ήταν βολικός, κι έτσι εμφανίστηκαν τα ρολόγια χείρος, τα οποία 

και υιοθέτησαν σύντομα. Μια ματιά στην σημερινή κοινωνία θα δείξει, ότι 

κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα, με το ρόλο των ρολογιών τσέπης να 

παίρνουν τα smartphones. Έτσι πλέον τα smartwatches έχουν αρχίσει να 

μπαίνουν σημαντικά στη ζωή μας και όλο και περισσότεροι αποκτούν από 

ένα, ο καθένας για διαφορετικό λόγο. Ας δούμε, λοιπόν, τους κυριότερους: 

 

Εικόνα 1.2.1. Διάφοροι τύποι smartwatch [35] 

 

• Health applications / Fitness applications 

Τι καλύτερο από μιά συσκευή που ακουμπάει επάνω στον χρήστη καθ' όλη 

την διάρκεια της ημέρας, για την ακριβή καταγραφή δεδομένων, που έχουν να 

κάνουν με την υγεία και την φυσική κατάσταση; Αυτά τα δεδομένα μπορεί να 

είναι η πίεση, οι σφυγμοί, τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, καθώς επίσης, η 
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απόσταση που έχει διανύσει ο χρήστης κατά την άσκησή του, την μέση 

ταχύτητα που είχε κατά τη διάρκεια αυτής, τα βήματα που έκανε, ακόμα και 

τις θερμίδες που έκαψε. Με την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τέτοιες 

εφαρμογές, τα smartwatch έχουν δώσει ένα μεγάλο κίνητρο για την απόκτησή 

τους, προσφέροντας τους κατάλληλους αισθητήρες και τις αντίστοιχες 

εφαρμογές, για την καταγραφή και την αποθήκευση τέτοιων δεδομένων. 

 

Εικόνα 1.2.2. Διάφοροι τύποι smartwatch με fitness & health εφαργογές [54] 

  

• Διάρκεια ζωής μπαταρίας κινητών 

Σχέδον κάθε δραστηριότητά μας σχετίζεται με το κινητό, αφού αποτελεί 

πλέον ένα εργαλείο, για οτιδήποτε κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας. Το 

χρησιμοποιούμε από την πιο απλή χρήση σαν ξυπνητήρι, σημειωματάριο, 

αριθμομηχανή και φωτογραφική μηχανή, μέχρι την επικοινωνία στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, παιχνίδια και εξειδικευμένες εφαρμογές. Για τον λόγο 

αυτό, οι περισσότεροι από εμάς φορτίζουν το κινητό τους κάθε βράδυ, για να 

το έχουν στην διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολλές φορές, 

όμως, η αυξημένη χρήση του, κυρίως για να δούμε αν υπάρχει κάποια 

ειδοποίηση, έχει ως αποτέλεσμα η μπαταρία να τελειώνει πριν το πέρας της 

ημέρας και χωρίς ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να το φορτίσει. Τα 

smartwatches, με την συνεχή σύνδεσή τους με το κινητό, μέσω της 

τεχνολογίας Bluetooth 4.0, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για smart συσκευές, 

βοηθούν στην εξάλειψη αυτού του προβλήματος. Επομένως, θεωρούνται 

κατάλληλα, για τον κατ' εξοχήν λόγο που οι περισσότεροι χρήστες κοιτάνε το 
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κινητό τους πολλαπλές φορές μέσα στην ημέρα, όπως θα δούμε στην επόμενη 

παράγραφο. 

 

Εικόνα 1.2.3. Σύνδεση smartphone – smartwatch, μέσω τεχνολογίας Bluetooth 4.0, για 

εξοικονόμηση της μπαταρίας του κινητού [54] 

 

• FOMO 

FOMO ή αλλιώς Fear Of Missing Out είναι πλέον ο όρος της ανάγκης που 

νιώθει ο χρήστης και τον κάνει να ξεκλειδώνει το κινητό του και να μπαίνει 

σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, μήπως και υπάρχει κάποια ειδοποίηση 

που παρέλειψε ή πολύ απλά, για να κοιτάξει τα εισερχόμενα μηνύματά του. 

Στατιστικές έχουν δείξει ότι βλέπουμε το smartphone μας κατά μέσο όρο 140 

φορές την ημέρα! Το smartwatch εξαλείφει την ανάγκη αυτή, έχοντας πλέον 

συνεχή σύνδεση με τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και μεταφέροντας, 

τις όποιες ειδοποιήσεις υπάρχουν στον καρπό του χεριού μας. 

Εικόνα 1.2.4. Ποικίλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης ζητούν καθημερινά την προσοχή 

μας [37] 
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Εικόνα 1.2.5. Στατιστική έρευνα που έδειξε ότι οι χρήστες των smartphones κοιτάνε το 

κινητό τους σχεδόν 150 φορές την ημέρα, για εφαρμογές που θα μπορούσαν να 

διεκπεραιωθούν κάλλιστα από ένα smartwatch [54] 

 

• Εξεικονόμιση χρόνου 

Πέραν του προβλήματος με την μπαταρία των κινητών, πολλές φορές το να 

διαβάσουμε ένα εισερχόμενο μήνυμα, να δούμε την ώρα, να απαντήσουμε σε 

μια κλήση, να δούμε τις ειδοποιήσεις μας ή και άλλες ανάγκες, μας αναγκάζει 

να ανοίγουμε το κινητό μας. Επίσης, πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να 

έρθουμε σε επαφή με το κινητό άμεσα, λόγω του ότι βρίσκεται μέσα στην 

τσάντα μας μπερδεμένο μαζί με άλλα αντικείμενα ή τα χέρια μας είναι 

απασχολημένα με άλλες τσάντες ή πράγματα και είναι αδύνατο να το 

ανοίξουμε. Το να μην χρειάζεται να ξεκλειδώσουμε το κινητό μας, για κάποιες 

χρήσιμες λειτουργίες όπως οι παραπάνω, αλλά με μια γρήγορη ματιά να τις 

διεκπεραιώνουμε, είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα των smartwatch. Αυτό το 

πλεονέκτημα μας εξοικονομεί αρκετό χρόνο, καθώς μας παρέχει και ευκολία 

στην καθημερινότητάς μας [55]. 
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Εικόνα 1.2.6. Παραδείγματα εφαρμογών, που πραγματοποιούνται ευκολότερα με ένα 

smartwatch, παρά με ένα smartphone, όπως κλήσεις, μηνύματα, καιρός, κτλ [36] 

  

1.3  Ιστορική αναδρομή των smartwatches 

Από την αρχή της επινόησης και κυκλοφορίας των smartwatches, υπήρχε η 

αντίληψη ότι χρησιμεύουν περισσότερο ως ένδειξη κύρους και οικονομικής 

ευχέρειας και μόνο. Το γεγονός, όμως, ότι υπάρχουν εδώ και μερικές 

δεκαετίες, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό έχει καταφέρει να τραβήξει την 

προσοχή τουλάχιστον ενός μεγάλου μέρους του κοινού. Ας κάνουμε, λοιπόν, 

μια ιστορική αναδρομή στα smartwatches, από την αρχή της δημιουργίας τους 

και το πως εξελίχθηκαν οι εφαρμογές τους ανά τα χρόνια. 

Εικόνα 1.3. Η επανάσταση των smartwatch [27] 
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Seiko Data-2000 

Λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 1983, ο λόγος για το Data-2000 ρολόι 

της Ιαπωνικής εταιρίας Seiko, που χρησίμευε και σαν αποθηκευτικός χώρος 

για υπομνήματα και συναντήσεις, καθώς και σαν αριθμομηχανή. Ο χρήστης 

θα μπορούσε να προχωρήσει σε αυτές της διεγρασίες, συνδέοντας το Data-

2000 με ένα συνοδευόμενο πληκτρολόγιο, το οποίο μετέφερε τα δεδομένα στη 

μνήμη του ρολογιού, χρησιμοποιώντας μαγνητικούς παλμούς [28]. 

Εικόνα 1.3.1. Το Seiko Data-2000 

 

Casio BM-100WJ 

Το Casio BM-100WJ, ρολόι του 1989, μπορούσε με βάση την 

ατμοσφαιρική πίεση, να προβλέψει τον καιρό. Είχε ενσωματωμένο 

βαρόμετρο, το οποίο έπαιρνε μετρήσεις κάθε 3 ώρες και έδειχνε ανάλογες 

ενδείξεις στην οθόνη του. Με τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης, 

μπορούσε επίσης να πει στον χρήστη το κατ' εκτίμηση ύψος που βρίσκεται 

[29]. 

Εικόνα 1.3.2. Το Casio BM-100WJ 
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Casio GMW-15 

Το Casio GMW-15 εμφανίστηκε κι αυτό το 1989. Το χαρακτηριστικό που 

το έκανε ξεχωριστό, ήταν η δυνατότητά του να δείχνει τις ώρες ανατολής και 

δύσης, τις φάσεις του φεγγαριού, προς ποια κατεύθυνση βρίσκεται ανά πάσα 

στιγμή το φεγγάρι, καθώς και πότε είχαμε καινούργιο φεγγάρι και πανσέληνο. 

Επίσης, ήταν αδιάβροχο εώς τα 50 μέτρα υπό το νερό [30],[31]. 

Εικόνα 1.3.3. Το Casio GMW-15 

 

Casio VDB-1000 

Το VBV-1000 ήταν ένα ρολόι Casio με οθόνη αφής, που εμφανίσθηκε το 

1991. Είχε πολλαπλές εφαρμογές μέσα, όπως τηλεφωνικό κατάλογο, μνήμη, 

ημερολόγιο, παγκόσμια ώρα, καθώς και αριθμομηχανή. Επίσης, είχε 

πληκτρολόγιο με Ρωμαικούς και Ιαπωνικούς χαρακτήρες [32]. 

Εικόνα 1.3.4. Το Casio VDB-1000 
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Casio JC-11 

Το JC-11, το οποίο επίσης λανσαρίστηκε το 1991 από την Casio, είχε τη 

δυνατότητα να μετρήσει πόσες θερμίδες έκαιγε ο χρήστης, πόσα βήματα 

έκανε, καθώς και την απόσταση που είχε διανήσει. Ήταν, ουσιαστικά, ένας 

σημερινός βηματομετρητής [33]. 

Εικόνα 1.3.5. Το Casio JC-11 

 

Casio BP-400 

Επίσης ρολόι του 1991, το Casio BP-400, ήταν ικανό να μετρήσει 

καρδιακούς παλμούς, καθώς και την αρτηριακή πίεση [34]. 

Εικόνα 1.3.6. Το Casio BP-400 

 

Casio CMD-10 

Το 1992 εμφανίσθηκε το CMD-10 πάλι της εταιρίας Casio, το οποίο 

λειτουργούσε και σαν ασύρματο κοντρόλ για τηλεοράσεις, συσκευές βίντεο 

και στερεοφωνικά [38]. 
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Εικόνα 1.3.7. Το Casio CMD-1 

 

Casio VivCel VCL-100 

Το Casio VivCel VCL-100, του 1994, είχε την ικανότητα να ανιχνεύει πότε 

χτυπούσε το κινητό του χρήστη και τον ειδοποιούσε στέλνωντας δονήσεις 

στον καρπό του [39]. 

Εικόνα 1.3.8. Το Casio VivCel VCL-100 

 

Casio TSX-1300 

Το TSX-1300, επίσης ρολόι του 1994, μπορούσε να υπολογίσει την 

θερμοκρασία της επιφάνειας ενός αντικειμένου, κάτι που κατάφερνε 

ανιχνεύοντας υπέρυθρες ακινοβολίες που εξέπεμπε το αντικείμενο [40]. 

 

 

 

 

 

 



Αυτοφορτιζόμενο                                                                                                       

smartwatch με την κίνηση 
Πτυχιακή 

εργασία 

 

21 

 

Εικόνα 1.3.9. Το Casio TSX-1300 

 

Casio UV-700 

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το ρολόι UV-700 το οποίο 

λανσαρίστηκε το 1994, είχε built-in αισθητήρα για την μέτρηση των 

ultraviolet rays, ή αλλιώς υπεριώδους ακινοβολίας, κάτι που βοηθούσε τους 

χρήστες να αποφύγουν τα ηλιακά εγκαύματα [41]. 

Εικόνα 1.3.10. Το Casio UV-700 

 

Casio JG-100 

Λανσαρίστηκε το 1995, ο λόγος για το JG-100, είχε εσωτερική μνήμη για 

να αποθηκεύει ονόματα και τηλέφωνα, καθώς και game mode όπου ο χρήστης 

μπορούσε να παίξει συγκεκριμένα παιχνίδια. Επίσης, μπορούσε να συνδέεται 

και να ανταλλάσει δεδομένα με άλλα ρολόγια, ώστε οι χρήστες να παίζουν 

σαν αντίπαλοι στα παιχνίδια [42]. 
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Εικόνα 1.3.11. Το Casio JG-100 

 

Casio PRT-1GP 

Το PRT-1GP, βγήκε στην αγορά το 1999 και είχε προεγκατεστημένο GPS, 

για ακριβή ανίχνευση τοποθεσίας χρήστη, χαρακτηριστικό που ακόμα και στις 

μέρες μας δεν διαθέτουν όλα τα smartwatch [43]. 

Εικόνα 1.3.12. Το Casio PRT-1GP 

  

Casio DBV-V50 

Επίσης λανσαρισμένο το 1999 από την Casio, το ρολόι DBV-V50 είχε τη 

δυνατότητα ηχογράφησης. Μπορούσε να αποθηκεύσει μέχρι 5 ηχογραφήσεις, 

συνολικής διάρκειας 30 δευτερολέπτων, με τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν και ως ήχοι για ξυπνητήρι [44]. 
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Εικόνα 1.3.13. Το Casio DBV-V50 

 

Casio HBX-100 

Ένα ακόμα ρολόι του 1999, το HBX-100, υποστήριζε επικοινωνία 

υπερύθρων δεδομένων (infrared data communication), πράγμα που έδινε τη 

δυνατότητα στο χρήστη να ανεβάσει ή να κατεβάσει δεδομένα στον ή από τον 

υπολογιστή του. Επίσης είχε τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων και 

επαγγελματικών καρτών μεταξύ δύο ρολογιών [45]. 

Εικόνα 1.3.14. Το Casio HBX-100 

 

Samsung SPH-WP10 

Λανσαρισμένο το 1999, το SPH-WP10 ήταν πρακτικά ίδιο με ένα κινητό 

τηλέφωνο, με τη διαφορά ότι το φορούσες στον καρπό σου. Είχε ασπρόμαυρη 

LCD οθόνη, μικρόφωνο και ηχείο. Ζύγιζε περίπου 50 γραμμάρια και είχε 

πάχος 2 cm. Ισχυριζόταν ότι παρείχε αυτονομία ομιλίας 90 λεπτών [46]. 

Εικόνα 1.3.15. Το Samsung SPH-WP10 
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Casio WMP-1 

To WMP-1 του 2000, είναι το πρώτο παγκοσμίως ρολόι MP3 αν και 

παρείχε μόλις 32MB μνήμης για μουσικά κομμάτια [47]. 

Εικόνα 1.3.16. Το Casio WMP-1  

 

Casio WQV Series 

Η σειρά ρολογιών της Casio WQV, πρωτοεμφανιζόμενη το 2000, με το 

WQV-1 (το εικονιζόμενο), ήταν το πρώτο ψηφιακό ρολόι που είχε κάμερα, 

μια 120x120 οθόνη και τραβούσε ασπρόμαυρες εικόνες 0.03 MP. Τα άλλα 

ρολόγια της σειράς, το WQV-3 και WQV-10, λανσαρισμένα το 2001, είχαν 

έγχρωμη κάμερα και έγχρωμη οθόνη αντίστοιχα [48].  

Εικόνα 1.3.17. Το Casio WQV Series 

 

IBM Watchpad 

Λανσαρισμένο το 2001, το Watchpad ήταν δημιούργημα της IBM και της 

Citizen Watch με σκοπό την “εκτεταμένη έρευνα ενός καινούργιου μέσου 

πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες, σε μια καινούργια εποχή 

υπολογιστών”. Είχε λειτουργικό Linux 2.4, οθόνη QVGA 320x240 pixel LCD, 

καθώς και 8MB Ram και 16MB μνήμη. Παρείχε ημερολόγιο, Bluetooth και 

επιταχυνσιόμετρο [49]. 
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Εικόνα 1.3.17. Το IBM Watchpad 

 

Fossil Wrist PDA 

Το Fossil Wrist PDA, ρολόι του 2002, είχε επεξεργαστή 66Mhz και μια 

οθόνη αφής 160x160. Λειτουργικό Palm OS 4.1.2, θύρα υπερήθρων, εικονικό 

πληκτρολόγιο και ήταν ικανό να ανταλλάσει πληροφορίες με υπολογιστή [50]. 

Εικόνα 1.3.18. Το Fossil Wrist PDA 

 

Casio GWS-900G-Shock 

Το 2004 πρωτοεμφανίσθηκε το GWS-900, το οποίο ήταν ένα ρολόι της 

σειράς G-Shock και είχε ένα σύστημα πληρωμής, ονομαζόμενο Speed Pass. 

Το ζητούμενο ήταν να μπορούν οι χρήστες να πληρώνουν αμέσως στα 

βενζινάδικα [51]. 

Εικόνα 1.3.19. Το Casio GWS-900G-Shock 
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Microsoft SPOT series 

Το 2004 εμφανίσθηκαν για πρώτη φορά ρολόγια της σειράς Smart Personal 

Objects Technology(SPOT), η οποία βγήκε ολόκληρη στην αγορά το 2006, 

παρείχε πληροφορίες στους χρήστες όπως τις τιμές μετοχών, τίτλους 

ειδήσεων, πληροφορίες για οδική κίνηση, σκορ αγώνων και τον καιρό. Ήταν 

μεγάλα ρολόγια σε μέγεθος και για να έχουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες 

οι χρήστες θα έπρεπε να πληρώνουν συνδρομή [52]. 

Εικόνα 1.3.20. Το Microsoft SPOT series 

 

Sony-Ericsson MBW-150 

Το MBW-150 λανσαρίστηκε το 2007 και ο χρήστης μπορούσε ασύρματα 

να χειρίζεται την μουσική των Sony-Ericsson ακουστικών του. Η OLED 

οθόνη στο ρολόι εμφάνιζε πληροφορίες όπως το νούμερο των εισερχομένων 

κλήσεων και πληροφορίες για το κομμάτι μουσικής που έπαιζε εκείνη τη 

στιγμή. Ο χρήστης μπορούσε να αυξομειώσει την ένταση και να αλλάξει 

κομμάτι από το ρολόι του. Το ρολόι ήταν αδιάβροχο και δονούταν κατά την 

διάρκεια εισερχόμενης κλήσης [53]. 

Εικόνα 1.3.21. Το Sony-Ericsson MBW-150 
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LG GD910 

Το GD910, ρολόι του 2009, ήταν ουσιαστικά ένα κινητό τηλέφωνο-ρολόι 

που υποστίριζε μια οθόνη 1.4 inch αφής και δυνατότητα φωνητικής γραφής. 

Υποστήριζε βίντεο κλήσεις και μαζί με το ρολόι ο χρήστης έπαιρνε και ένα 

Bluetooth hands-free [54]. 

Εικόνα 1.3.22. Το LG GD910 

 

Samsung S9110 

Επίσης ρολόι του 2009, το S9110 ήταν επίσης ένα ρολόι-κινητό τηλέφωνο 

με οθόνη 1.76 inch με ενσωματομένο μικρόφωνο και ηχείο. Είχε Bluetooth, 

αναγνώριση φωνής, αλλά δεν υποστήριζε βίντεο κλήσεις [55]. 

Εικόνα 1.3.23. Το Samsung S9110 

  

WIMM watch 

Λανσαρισμένο το 2011, το WIMM ήταν ένα ρολόι με λειτουργικό Android 

και οθόνη LCD. Είχε σύνδεση Bluetooth και Wi-Fi. Όταν το συγχρόνιζε ο 

χρήστης με το κινητό, δονούταν κατά τη δειάρκεια των εισερχομένων 



Αυτοφορτιζόμενο                                                                                                       

smartwatch με την κίνηση 
Πτυχιακή 

εργασία 

 

28 

 

κλήσεων και έδειχνε το νούμερο του καλούντος. Το αρνητικό του ήταν ότι 

ήταν ογκώδες [56]. 

Εικόνα 1.3.23. Το WIMM watch 

 

Motorola's Moto  ACTV 

Επίσης λανσαρισμένο το 2011 ήταν το Moto ACTV, το οποίο είχε 

επεξεργαστή 600Mhz καθώς και GPS, Bluetooth, και ραδιόφωνο. Κρατούσε 

τα στατιστικά του χρήστη για τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλάτο ακόμα και 

διάδρομο, καθώς επίσης και τους καρδιακούς παλμούς του. Είχε, επίσης, και 

ένα έξυπνο music player, το οποίο μπορούσε να βρει με ποιά μουσικά 

κομμάτια απέδιδε καλύτερα ο χρήστης [57]. 

Εικόνα 1.3.24. Το Motorola's Moto  ACTV 

 

Sony Smartwatch 

Το 2012 η Sony λανσάρει το Sony Smartwatch, με οθόνη αφής OLED 1.3 

inch, θύρα USB 3.0 το οποίο συγχρονιζόταν σχέδον με όλα τα Android 

τηλέφωνα. Παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να βλέπει συγκεκριμένες 

ενημερώσεις διαφόρων εφαρμογών και υπηρεσιών, πληροφορίες των 
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εισερχομένων κλήσεων και μηνυμάτων, χειρισμό του media player, ακόμα και 

πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter. 

Τη συσκευή διαδέχθηκε το Sony Smartwatch 2 και Sony Smartwatch 3 το 

2013 και 2014 αντίστοιχα [58]. 

 

Εικόνα 1.3.25. Το Sony Smartwatch 

 

Pebble 

Επίσης του 2012, το Pebble Smartwatch, 144x168 pixels Sharp Memory 

LCD και είχε λειτουργικό Pebble OS. Μπορούσε να συνδεθεί και με Android 

και με iOS εφαρμογές, μέσω Bluetooth. Είχε μαγνητόμετρο, φωτοαισθητήριο 

και επιταχυνσιόμετρο. Ο διάδοχός του, το Pebble Time, λανσαρίστηκε το 

2015 [59]. 

 

Εικόνα 1.3.26. Το Pebble 

 

The Apple Watch 

Λανσαρισμένο στις αρχές του 2015, το Apple Watch, διαθέσιμο σε δύο 

μεθέγη, 38mm και 42mm. Το πρώτο με οθόνη 272x340 και το δεύτερο 
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390x312. Έχει λειτουργικό WatchOS, 512 MB Ram και 8 GB εσωτερική 

μνήμη. Έχει συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi και συγχρονίζεται με κινητά 

iPhones μέσω αυτών [60]. 

Εικόνα 1.3.27. Το Apple Watch 

 

1.4  Smartwatch και Μπαταρίες 

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα όλων των φορητών ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών είναι η διάρκεια ζωής των μπαταριών τους. Το 

smartwatch δεν αποτελεί εξαίρεση. Από το πρώτο ψηφιακό ρολόι μέχρι και 

στις μέρες μας, οι δυνατότητες των μπαταριών είναι που περιορίζουν και τις 

δυνατότητες των ρολογιών. 

Από τα πρώτα ψηφιακά ρολόγια, γύρω στο 1972-5, το Pulsar Watch και το 

Black Watch της Sinclair, ρολόγια μοντέρνα και φουτουριστικά για την εποχή 

τους, είχαν το πρόβλημα των μπαταριών. Οι οθόνες και τα υπόλοιπα 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κατανάλωναν τόση ενέργεια από τις μικρές 

μπαταρίες που χώραγαν μέσα στις θήκες τους, που τα ρολόγια δεν έδειχναν 

την ώρα συνέχεια, παρά μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού άναβαν οι LED 

οθόνες τους. 

Εικόνα 1.4.1. Το Pulsar Watch, που άναβαν οι LED οθόνες του μόνο με το πάτημα του 

κουμπιού, για εξοικονόμηση της μπαταρίας 
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 Στα επόμενα 20 χρόνια, η επανάσταση των μικροεπεξεργαστών από 

σιλικόνη, σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο των μπαταριών, 

είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία πιο επεξεργαστικά δυνατών ρολογιών, 

που χρησιμοποιούσαν οθόνες LCD [66]. 

Εικόνα 1.4.2. Το Casio με οθόνη LCD 

 

Τα τελευταία χρόνια, τα smartwatch όπως και οι περισσότερες φορητές 

συσκευές, δουλεύουν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες lithium-ion polymer 

(Πολυμερών Ιόντων Λιθίου) Li-Po. Τις προτιμούν γιατί είναι ελαφριές, δεν 

περιορίζονται ως προς το σχήμα τους και μπορούν να έχουν πάχος ορισμένων 

χιλιοστών, κάνοντάς τες ιδανικές για τα smartwatch [65]. Το εύρος των mAh 

κυμαίνεται από 140mAh μέχρι και 700mAh, με το μέσο όρο να βρίσκεται 

κάπου στα 350mAh. Ενδεικτικά το Sony Smartwatch 3 έχει μπαταρία 420 

mAh και η διάρκεια λειτουργείας του είναι 48 ώρες, ενώ το Samsung Gear S2 

έχει μπαταρία 250 mAh και διάρκεια λειτουργείας 72 ώρες [26]. 

Εικόνα 1.4.3. H CR2032 μπαταρία ρολογιού (lithium anode, 3 V, 20.0 mm × 3.2 mm) [67] 

 

1.5  Smartwatch με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας 

Η μέση μπαταρία των smartwatches διαρκεί περίπου 1 με 2 ημέρες. Εάν 

σκεφτεί κανείς, ότι ήδη φορτίζουμε τα κινητά μας σε καθημερινή βάση, το να 

προστεθεί μια ακόμα συσκευή που χρήζει ίδιας συχνότητας φόρτισης δεν είναι 

βολικό. 
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Υπάρχουν, όμως, κάποια smartwatches που η μπαταρία τους ξεπερνά την 

μέση διάρκεια αντοχής των υπολοίπων. 'Οπως είναι φυσικό, το τίμημα είναι 

ότι και οι εφαρμογές των συγκεκριμένων ρολογιών υπολείπονται των άλλων, 

ώστε να καταφέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, το Pebble που 

είδαμε παραπάνω, μπορεί να αντέξει έως και μια εβδομάδα χωρίς 

επαναφόρτιση. Το συγκεκριμένο smartwatch έχει μια χαμηλής κατανάλωσης 

ασπρόμαυρη e-paper οθόνη, σε αντίθεση με τις έγχρωμες LCD ή OLED 

οθόνες που, παραδείγματος χάρη, συναντάμε σε ένα Samsung smartwatch. Ας 

δούμε λοιπόν, μερικά παραδείγματα, για το πόσο μπορεί να αντέξει ένα 

smartwatch χωρίς φόρτιση και ποιο το τίμημα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 

του. 

 

Cogito Classic – 365 Ημέρες 

Το Cogito Classic έχει μια αναλογική οθόνη με LED ενδείξεις, οι οποίες 

δείχνουν ποιες εφαρμογές ή υπηρεσίες έχουν ειδοποιήσεις. Οι ενδείξεις δεν 

έχουν τίποτα παραπάνω από απλά εικονίδια, τα οποία φωτίζονται σε 

περίπτωση ειδοποίησης. Έχει, επίσης, τη δυνατότητα χειρισμού music player, 

δυνατότητα εντολή για λήψη φωτογραφίας, ενδείξεις για αθλητικές 

δραστηριότητες, καθώς και δείκτες για την κατάσταση της μπαταρίας του 

κινητού. Είναι συμβατό με λειτουργικά iOS (7+) και Android (4.3+) 

smartphone συσκευές [68]. 

Εικόνα 1.5.1. Το Cogito Classic smartwatch, που διαρκεί 325 ημέρες 

 

ConnecteDevice Cookoo 2 – 180 Ημέρες 

Το ConnectedDevice Cookoo 2 έχει μέση ζωή μπαταρίας 180-200 ημέρες. 

Αυτό επιτυγχάνεται, γιατί δεν είναι η μπαταρία του μια απλή μπαταρία 
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συμβατικών ρολογιών. Η όψη του είναι αναλογική και από πίσω της υπάρχει 

μια χαμηλής κατανάλωσης οθόνη που εμφανίζει τις LED ενδείξεις. Το Cookoo 

2 μπορεί να δείχνει ειδοποιήσεις από μέσα κοινωνική δικτύωσης, e-mails, 

μηνύματα, κλήσεις και ειδοποιήσεις του τηλεφώνου. Η βασική ιδέα πίσω από 

αυτό το smartwatch είναι, αντί να ψάχνεις τι γίνεται στην συσκευή στον 

καρπό σου, με μια ματιά να βλέπεις αν υπάρχει κάτι νεότερο στις ειδοποιήσεις 

του κινητού σου. Το smartwatch αυτό μπορεί να συνδεθεί με Android (4.3+) 

και iOS (8+) συσκευές, μέσω της εφαρμογής Cookoo με σύνδεση Bluetooth 

4.0. Είναι αδιάβροχο εώς τα 100 μέτρα, έχει καταγραφή αθλητικών 

δραστηριοτήτων, διαχείρηση μουσικής, ειδοποίηση εισερχομένων κλήσεων 

και ασύρματη διαχείρηση της κάμερας του κινητού [69]. 

Εικόνα 1.5.2. Το ConnecteDevice Cookoo 2 smartwatch, που διαρκεί 180-200 ημέρες 

 

Vector Watch Luna – 30 Ημέρες 

Το Luna, ρολόι της εταιρίας Vector Watch, μπορεί να περάσει ένα 

ολόκληρο μήνα με μία μόνο φόρτιση. Το καταφέρνει αυτό, χρησιμοποιώντας 

μια χαμηλής κατανάλωσης ασπρόμαυρη οθόνη, η οποία δεν είναι αφής, καθώς 

το ρολόι λειτουργεί με κουμπιά. Μεταφέρει ειδοποιήσεις από το κινητό και 

τρέχει συγκεκριμένες δικές του εφαρμογές και άλλα. Μπορεί να συνδεθεί με 

Android, iOS και Windows συσκευές [70]. 

Εικόνα 1.5.3. Το Vector Watch Luna smartwatch, που διαρκεί 30 ημέρες 
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Pebble Time Steel – 10 Ημέρες 

Το Pebble Time Steel είναι μια πιο εξελιγμένη έκδοση του Pebble Time, το 

οποίο έχει έγχρωμη e-paper οθόνη και με μια και μόνο φόρτιση λειτουργεί για 

7-10 ημέρες. Έχει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός smartwatch, καθώς και 

μικρόφωνο που δίνει τη δυνατότητα φωνητικών εντολών. Ο χρήστης, επίσης, 

μπορεί να απαντήσει μέσω αυτού σε κλήσεις του κινητού του. Μπορεί να 

συνδεθεί με Android (4.0+) και iOS (8+) συσκευές [71]. 

Εικόνα 1.5.4. Το Pebble Time Steel smartwatch, που διαρκεί 10 ημέρες 

 

Martian Passport – 5 Ημέρες 

Το Martian Passport είναι άλλο ένα ρολόι αναλογικού τύπου. Έχει μια 

οθόνη 1 inch OLED κάτω από το αναλογικό ρολόι, στην οποία εμφανίζονται 

ειδοποίησεις. Συνδέεται με όλες τις κύριες συσκευές smartphone, 

συμπεριλαμβανομένου των Android (2.3+), Blackberry (10+), iOS (6+) και 

Windows phone (7+). Έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο για φωνητική 

εντολοδότηση και απάντηση κλήσεων κατευθείαν από αυτό. Η σύνδεσή του 

με το κινητό γίνεται μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth 4.0 [72]. 

Εικόνα 1.5.5. Το Martian Passport smartwatch, που διαρκεί 5 ημέρες 
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2. Ανάλυση της ιδέας 

2.1  Πού βασίστηκε η ιδέα – Παλιά αυτόματα ρολόγια 

Ένα αυτόματο ή αυτοκουρδιζόμενο ρολόι είναι ένα μηχανικό ρολόι, στο 

οποίο ο κύριος μηχανισμός γυρνάει αυτόματα, ως αποτέλεσμα της φυσικής 

κίνησης του χεριού του χρήστη. Έτσι, παρέχει ενέργεια για να λειτουργήσει 

το ρολόι, καθιστώντας το χειροκίνητο κούρδισμα περιττό. Ένα μηχανικό 

ρολόι που δεν είναι ούτε αυτο-κουρδιζόμενο, ούτε ηλεκτροκίνητο ονομάζεται 

χειροκίνητο ρολόι. Τα περισσότερα μηχανικά ρολόγια που κατασκευάζονται 

σήμερα είναι αυτο-κουρδιζόμενα. 

Εικόνα 2.1.1. Μηχανισμός ενός αυτόματου ρολογιού [61]   Εικόνα 2.1.2. Ο ρότορας [62] 

 

Λειτουργία 

Η κίνηση ενός αυτο-κουρδιζόμενου ρολογιού έχει ένα μηχανισμό που 

κουρδίζει το κύριο ελατήριο. Πιο συγκεκριμένα, το ρολόι περιέχει ένα 

έκκεντρο βάρος, τον ρότορα (βλ. Εικόνα 1.4.2), που συνδέεται με ένα 

οδοντωτό περιστροφικό μηχανισμό και λόγω της φυσικής κίνησης του χεριού 

του χρήστη, περιστρέφεται πάνω σε έναν άξονα περιστροφής (βλ. Εικόνα 

1.4.1). Με τον τρόπο αυτό, η κίνηση του βραχίονα του χρήστη μετατρέπεται 

σε κυκλική κίνηση του δρομέα η οποία, μέσα από μια σειρά αναστροφέων και 

γραναζιών, τελικά κουρδίζει το κύριο ελατήριο (βλ. Εικόνα 1.4.3).  

Εικόνα 2.1.3. Τα γρανάζια μέσα στον μηχανισμό του αυτόματου ρολογιού [63] 
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Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί σχεδιασμοί για το σύγχρονο αυτο-

κουρδιζόμενο μηχανισμό. Μερικοί σχεδιασμοί έχοντας ένα γρανάζι 

επιτρέπουν το κούρδισμα του ρολογιού, καθώς ο δρομέας κινείται προς μία 

μόνο κατεύθυνση, ενώ άλλοι, πιο προηγμένοι σχεδιασμοί, κουρδίζουν το 

ρολόι τόσο με την δεξιόστροφη όσο και με την αριστερόστροφη κίνηση του 

δρομέα, διότι έχουν δύο γρανάζια. 

Ένα πλήρως φορτισμένο ελατήριο, σε ένα τυπικό ρολόι, μπορεί να 

αποθηκεύσει ενέργεια, για περίπου δύο ημέρες, επιτρέποντας το ρολόι να 

συνεχίσει να δουλεύει όλη τη νύχτα, όντας σταματημένο. Σε πολλές 

περιπτώσεις, επίσης, τα αυτόματα ρολόγια μπορούν να φορτιστούν 

χειροκίνητα, περιστρέφοντας το στέμμα, έτσι ώστε το ρολόι να μπορεί να 

συνεχίσει να δουλεύει, ακόμα κι όταν δεν φοριέται, ή σε περίπτωση που οι 

κινήσεις του καρπού του χρήστη δεν επαρκούν, για να παραμείνει αυτόματα 

κουρδισμένο [61]. 

 

Αυτόματος χαλαζίας ή κινητική ενέργεια 

Μετά την εισαγωγή των ρολογιών χαλαζία, αναπτύχθηκαν από την Seiko 

ηλεκτρονικά αυτόματα ρολόγια χαλαζία, που τροφοδοτούνται από την κίνηση 

του βραχίονα. Τυπικά, ένας ρότορας γυρίζει μια μικρή ηλεκτρική γεννήτρια, 

φορτίζοντας μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ένα πυκνωτή χαμηλής 

διαρροής, τα οποία τροφοδοτούν την κίνηση του χαλαζία. Αυτή η αυτόματη 

ρύθμισή του, του παρέχει ακρίβεια στην κίνηση, χωρίς την ανάγκη 

αντικατάστασης της μπαταρίας. Μια εναλλακτική πηγή ενέργειας με 

παρόμοια λειτουργικά αποτελέσματα είναι ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο/ 

φωτοβολταϊκό ("ηλιακό ρολόι") [64]. 

Εικόνα 2.1.4. Το ηλιακό ρολόι 
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2.2  Βασική ιδέα  

Το αυτοφορτιζόμενο smartwatch με την κίνηση θα μπορούσε να είναι το 

πρώτο smartwatch που δεν απαιτεί φόρτιση. Η μπαταρία στη συσκευή θα 

τροφοδοτείται από την κινητική ενέργεια, που παράγεται από την φυσική 

κίνηση του χεριού του χρήστη. Με αυτό το τρόπο, επομένως, δεν θα πρέπει να 

υπάρχει ποτέ σύνδεση στο ρεύμα. 

Αυτό το smartwatch, θα διαθέτει βασικές λειτουργίες, όπως ειδοποιήσεις, 

υπενθυμίσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων και 

μηνυμάτων.  

Από την πλευρά της υγείας και της φυσικής κατάστασης, θα μετράει τα 

βήματα και θα έχει ένα χρονόμετρο, για την παρακολούθηση της 

δραστηριότητας και της προπόνησης. Επίσης, θα μπορεί να ελέγχει τους 

καρδιακούς παλμούς, έχοντας στο πίσω μέρος έναν αισθητήρα. Αυτός ο 

αισθητήρας, ερχόμενος σε επαφή με τον καρπό, θα έχει την δυνατότητα να 

εντοπίζει του σφυγμούς του χρήστη (αντίστοιχη τεχνολογία με αυτή των 

λαβών του διαδρόμου γυμναστικής). 

Όσον αφορά το hardware θα είναι συμβατό με συσκευές iOS, Android και 

Windows Phone και θα έχει χωρητικότητα 2 GB για αποθήκευση ψηφιακής 

μουσικής - με στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής στη ίδια τη συσκευή. Επίσης, 

θα διαθέτει Bluetooth και Wi-Fi για ασύρματο συγχρονισμό, καθώς και GPS, 

για τον εντοπισμό της τοποθεσίας του χρήστη [73].  

Εδώ και κάποια χρόνια ένας αντίστοιχος μηχανισμός φόρτισης, έχει ήδη 

βγει στην αγορά σε μορφή εφεδρικής εξωτερικής μπαταρίας (power bank). 

Μία τέτοια φορητή μπαταρία αυτοφορτιζόμενη με την κίνηση είναι το AMPY 

Μove. Αυτός είναι, ίσως, ο πιο γνωστός από όλους τους φορτιστές κινητών 

που ανακτούν ενέργεια, μέσω της κίνησης που κυκλοφορούν σήμερα στην 

αγορά. Έχει λάβει αρκετή προσοχή, καθώς υπόσχεται ότι ένα πλήρως 

φορτισμένο AMPY, μπορεί να προσφέρει στον χρήστη έως και 24 ώρες, 

επιπλέον διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πέρα από αυτό, η μονάδα αυτή μπορεί 

να φορτιστεί, από την ενέργεια που παράγεται από τις καθημερινές σας 

κινήσεις, όπως το περπάτημα και το τρέξιμο, χωρίς κάποια περαιτέρω 

προσπάθεια [74,75].  
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Το smartwatch αυτό, δεν θα πρέπει να απαιτεί πολύ αθλητικούς χρήστες. 

Απλώς, θα πρέπει να το φοράτε και να ξεκινάτε την ημέρα σας. Όσο πιο 

έντονη είναι η άσκηση, τόσο περισσότερη δύναμη θα αντλήσετε σε αυτό. Για 

παράδειγμα, μια κανονική ημέρα περπατήματος (περίπου 10.000 βήματα), θα 

πρέπει να μπορεί να σας δώσει περίπου 3 ώρες ζωής της μπαταρίας, ενώ ένα 

jogging, τουλάχιστον τις διπλάσιες. Οι αριθμοί αυτοί είναι λίγο ασαφείς, αλλά 

αυτό θα αποτελέσει και θέμα για τις μελλοντικές έρευνες. 

 

2.3  Πρόταση μηχανισμού  

Ο βασικός μηχανισμός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για να 

επιτευχθεί το επιθυμητό μας αποτέλεσμα είναι μια μπαταρία Livecell. Το 

Livecell είναι μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που τροφοδοτείται με ενέργεια 

από την κίνησή μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε συσκευή, 

αλλά είναι ιδιαίτερα ιδανική για μικρές συσκευές όπως τηλεχειριστήρια, 

ασύρματο ποντίκι, μικρά ρολόγια, Wiimote, κλπ. Όταν οι μπαταρίες αυτών 

των συσκευών εξαντληθούν, δεν χρειάζεται καν να αφαιρεθούν. Για 

παράδειγμα, όταν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης 

εξαντληθούν, απλά με ένα κούνημα για λίγα λεπτά, μπορούμε να έχουμε 

αρκετή φόρτιση για τις επόμενες ημέρες. 

Για ένα Wiimote είναι ακόμα καλύτερο, διότι ποτέ δεν πρέπει να 

θυμόμαστε να το φορτίσουμε, καθώς απαιτεί κίνηση και κούνημα όλη την 

ώρα, ούτως ή άλλως! Στην πραγματικότητα, το Wiimote θα δημιουργούσε 

τόσο μεγάλο πλεόνασμα ενέργειας, που θα μπορούσαμε, προσωρινά, να 

τοποθετήσουμε στο Willmote τα Livecells από άλλες συσκευές, ώστε να 

φορτιστούν κι αυτά. 

Εικόνα 2.3.1. Η αυτοφορτιζόμενη μπαταρία, μέσω κινητικής ενέργειας, Livecell 
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Το αρνητικό στα Livecells, είναι ότι μετά το πέρας των κύκλων φόρτισης, 

εξαντλούνται, αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος για να συμβεί αυτό και είναι 

γενικά πολύ περισσότερος από τη διάρκεια ζωής των κοινών καθημερινών 

προϊόντων που χρησιμοποιούμε. Επίσης, ένα δεύτερο αρνητικό είναι το 

μέγεθός τους, διότι είναι μια μπαταρία standard μεγέθους AA.  

Το κυριότερο, όμως, θετικό των Livecells, είναι ότι το σύστημα τους 

μπορεί να τροποποιηθεί, για να χωρέσει σε μπαταρίες οποιουδήποτε μεγέθους 

και μορφής. Αυτό το στοιχείο, θα αποτελέσει την βάση για περαιτέρω μελέτη 

και σχεδιασμό των μελλοντικών smartwatches, που θα έχουν κύριο στόχο την 

αποκοπή από το ρέυμα και την φόρτιση μέσω αυτού. 

  

2.4  Πώς λειτουργεί ένα Livecell  

Η βασική ιδέα πίσω από το σύστημα του Livecell είναι πολύ απλή. Έχει 

δύο βασικά συστατικά: 1) το σύστημα φόρτισης, που χρησιμοποιεί ένα 

επαγωγικό πηνίο και έναν ταλαντευόμενο μαγνήτη, που μετατρέπει την 

κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, και 2) το σύστημα αποθήκευσης, 

που περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία με υψηλή πυκνότητα (όπως 

μπαταρία ιόντων λιθίου).  

 

Εικόνα 2.3.2. Το σύστημα του Livecell 
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Πιο αναλυτικά: Η μονάδα φόρτισης περιέχει ένα μαγνήτη νεοδυμίου, το 

κύκλωμα επαγωγής και το κύκλωμα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο είναι 

τυλιγμένο σε ένα πλαστικό κάλυμμα με ενσωματωμένη μαγνητική ασπίδα. Η 

μονάδα αποθήκευσης είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής 

χωρητικότητας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί, ανοίγοντας το 

αποσπώμενο κάλυμμα βάσης. Το κάτω κάλυμμα είναι διαφανές, καθιστώντας 

τις πληροφορίες της μπαταρίας ορατές χωρίς άνοιγμα. 

Εικόνα 2.3.3. Τα εξαρτήματα του Livecell 

 

Υπάρχουν πολλά προϊόντα στην αγορά, που λειτουργούν σε παρόμοια 

αρχή, αλλά το Livecell την ενσωματώνει σε τυποποιημένες μπαταρίες, που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε υπάρχουσα συσκευή, χωρίς 

τροποποιήσεις [76]. 
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3. Εναλλακτικός τρόπος φόρτισης 

3.1  Φόρτιση μέσω διαφοράς θερμοκρασίας ή θερμότητας 

Ένα smartwatch, που μπορεί να αξιοποιήσει και να μετατρέψει την 

διαφορά θερμοκρασίας του σώματος του χρήστη με το γύρω περιβάλλον, θα 

μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη εναλλακτικό τρόπο αυτοφόρτισης. Για 

να λειτουργήσει ένα κύκλωμα θερμοηλεκτρικής γεννήτριας, η μία πλευρά 

απαιτεί μια σταθερή πηγή θερμότητας, ενώ η άλλη πλευρά πρέπει να 

παραμείνει πολύ πιο δροσερή. Ο σημαντικός παράγοντας είναι η διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ των δύο, γι 'αυτό η τεχνολογία λειτουργεί τόσο καλά, 

όταν ενσωματώνεται σε ένα ρολόι. 

Το ανθρώπινο σώμα, συνήθως, παραμένει σε σταθερή εσωτερική 

θερμοκρασία των 36,6 βαθμών Κελσίου. Αυτή η θερμότητα διαδίδεται στο 

δέρμα, όπου μπορεί να απορροφηθεί, από το πίσω μέρος του smartwatch, ενώ 

φοριέται. Από την άλλη πλευρά του ρολογιού είναι ένα μεταλλικό περίβλημα, 

που το βοηθούν να παραμείνει πολύ πιο δροσερό, από την πλευρά που αγγίζει 

το δέρμα του χρήστη. 

Όσο αυτή η διαφορά θερμοκρασίας υπάρχει, το smartwatch είναι σε θέση 

να παράγει όλη την ισχύ που χρειάζεται για να δουλέψει. Όταν το ρολόι δεν 

φοριέται, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης 

ενέργειας, που τροφοδοτείται από μια εσωτερική μπαταρία, έτσι ώστε να 

διατηρεί τη σωστή ώρα και ημερομηνία, μέχρι να την θέσετε ξανά σε 

λειτουργία [77]. 

 

Συμπέρασμα 

Μετά το πέρας αυτής της πτυχιακής εργασίας, διακρίνουμε κάποια 

συμπεράσματα. Οι έξυπνες συσκευές έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητά 

μας με ασυναγώνιστους ρυθμούς, με τα smartphones να θεωρούνται η πιο 

ανατρεπτική τεχνολογία μέχρι σήμερα. Στον 21ο αιώνα όμως, ο τομέας της 

τεχνολογίας εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και επηρεάζει πολλούς τομείς 

της εποχής μας, όπως της υγείας, της επικοινωνίας, της διασκέδασης και 

πολλούς άλλους. Έτσι, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια οι φορετές (wearable) 

συσκευές, όπως τα smartwatch, να εξελίσσονται όλο και περισσότερο, σε 
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σημείο που να αντικαθιστούν κάποιες λειτουργίες των smartphones. Η ανάγκη 

ύπαρξης μιας έξυπνης συσκευής, η οποία να έρχεται σε άμεση επαφή με τον 

χρήστη, είναι ο κύριος λόγος, που συνεχώς αναβαθμίζονται και εξελίσσονται 

τα smartwatches. Βασικό πρόβλημα, όπως, παρέμενε πάντα η προσθήκη μιας 

ακόμα συσκευής στην πρίζα μας. Επόμενως, μία μόνο ανακάλυψη, όπως οι 

αυτοφορτιζόμενες συσκευές, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τον χώρο της 

τεχνολογίας σε λίγους μήνες.  

Κύριος στόχος αυτής της εργασίας ήταν η μελέτη για τον σχεδιασμό ενός 

smartwatch, το οποίο θα μπορεί να είναι ανεξαρτητοποιημένο από 

οποιοδήποτε μέσο φόρτισης και σύνδεσης στο ρεύμα, με μόνη πηγή ενέργειας 

την καθημερινή κίνηση του χεριού του χρήστη. Η ιδέα προήλθε από τα παλιά 

αυτόματα ρολόγια, τα οποία εκμεταλλεύονταν την φυσική κίνηση του χεριού, 

ώστε να κουρδίζεται το ρολόι. Ο μηχανισμός, φυσικά, δεν θα μπορούσε να 

είναι ο ίδιος, εφόσον δεν ήταν smartwatch.  

Η μελέτη έγινε πάνω σε ένα μηχανισμό που ονομάζεται livecell. Είναι μια 

αυτοφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία χρησιμοποιεί την κινητική ενέργεια, 

ώστε να παραμείνει φορτισμένη, αποθηκεύοντάς την σε μία μπαταρία ιόντων 

λιθίου, που αποτελεί την μονάδα αποθήκευσής της. Το σύστημα, από το οποίο 

αποτελείται η μπαταρία livecell, έχει την δυνατότητα να τροποποιείται και να 

παίρνει οποιαδήποτε μορφή μπαταρίας, βασική προϋπόθεση για να 

χρησιμοποιηθεί σε ένα smartwatch, που όλοι οι μηχανισμοί του πρέπει να 

είναι μικρού μεγέθους.  

Η εφαρμογή μιας τέτοιας τεχνολογίας θα αποτελέσει μια σημαντική 

πρόοδο σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο smartwatch θα είναι η 

λύση για ένα πλήρες σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας, 

στο οποίο δεν θα υπάρχει περιορισμός στον ρυθμό δειγματοληψίας, και 

επομένως θα υπάρχει ακρίβεια στα δεδομένα που λαμβάνει. Σε συνδυασμό με 

project που ήδη έχουν γίνει πάνω σε smartwatch, που αφορούν την ανίχνευση 

της κίνησης και της στάσης του σώματος του ασθενούς, καθώς και την λήψη 

διαφόρων σωματικών μετρήσεων, αυτή η τεχνολογία θα ήταν ένα εργαλείο 

για τον τομέα της υγείας και όχι μόνο. 
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