
 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Παυλίδου Ελένη   



Η βασική μονάδα μέτρησης μήκους στο S.I. Είναι το 1m (μέτρο). Όμως 
υπάρχουν  υποπολλαπλάσια και πολλαπλάσια αυτής της μονάδας. Το 
μεγαλύτερο στο SI πολλαπλάσιο του μέτρου είναι το γιοτάμετρο 
(yottametre), (1,000,000,000,000,000,000,000,000 μέτρα). 

         
    



Στις νανοκλίμακες η κλασική φυσική δεν ισχύει. 
Η νανοτεχνολογία βασίζεται στην κβαντική 

φυσική, δηλαδή στην φυσική των πολύ μικρών 
σωματιδίων. 







Τομείς Νανοτεχνολογίας 

φαρμακευτική Όπλα 

Ρομποτική 



Ρομποτική 
• Έξυπνα Υλικά      Τα υλικά αυτά είναι σχεδιασμένα 

στην κλίμακα nano και είναι φτιαγμένα για ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. Ένα παράδειγμα είναι τα υλικά 

τα οποία θα αντιδρούσαν σε συγκεκριμένα μόρια. Αυτό 

θα είχε ως αποτέλεσμα να καταπολεμηθούν καποιοι ιοί. 

Άλλο παράδειγμα είναι οι κατασκευές οι οποίες 

αυτοεπισκευάζονται! 



• Τα Νανορομπότ στην Χημική 

Βιομηχανία 
Καθημερινά, σε όλο και περισσότερα προϊόντα 

χρησιμοποιούνται τα νανορομπότ. Μερικά 

παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: 

1. Αντιηλιακά 

2. Αυτοκαθαριζόμενα γυαλιά 

3. Αντιμικροβιακοί επίδεσμοι 



• Χρήση στην οδοντιατρική 

1) Η επισκευή δοντιών        περιλαμβάνει την κατασκευή και 

εγκατάσταση ενός βιολογικά ολόκληρου δοντιού για 

αντικατάσταση του παλιού με τη χρήση της γενετικής 

μηχανικής. 

2) Στην καταπολέμηση της υπερευαισθησίας των δοντιών. 

3) Στην αντοχή και στην εμφάνιση των δοντιών        Sapphire, 

ένα νάνο υλικό το οποίο έχει δημιουργηθεί  

από τη νανοβιομηχανία, το οποίο ενισχύει 

 την ανθεκτικότητα των δοντιών καθώς και 

 την εμφάνιση τους. 

 



Μικροσκοπικά μηχανήματα για 

επεμβάσεις 
• Τα  τελευταία 15 χρόνια έχουν υπάρξει προσπάθειες 

δημιουργίας μικροσκοπικών μηχανημάτων τα οποία θα 
επιχειρούσαν επεμβάσεις στις φλέβες και τις αρτηρίες 
του ανθρώπου. Θα κατευθύνονταν από δονήσεις , 
χημικές αντιδράσεις και μαγνητικά πεδία. Αυτές οι 
προσπάθειες, δυστυχώς, ήταν αποτυχημένες. Όμως ο 
χημικός Jinyao Tang κατάφερε να κατευθύνει αυτούς 
τους μικροκολυμβητές με ακρίβεια μέσω του φωτός. 
Αυτές οι συσκευές κατευθύνονται με ακτίνες uv. Για 
επεμβάσεις που δεν είναι κοντά στην επιφάνεια του 
δέρματος είναι απαραίτητη η χρήση οπτικών ινών. 



 





Νανοϊατρική 

Είναι η ιατρική εφαρμογή 

της νανοτεχνολογίας. Η 

νανοϊατρική κυμαίνεται 

από τις ιατρικές 

εφαρμογές των υλικών 

νανοτεχνολογίας 

νανοϋλικών(υλικά που 

αποτελούνται από 

σωματίδια ή συστατικά 

νανομετρικών 

διαστάσεων) 



 

Λειτουργίες της 
νανοτεχνολογίας στην 

ιατρική 

Παράδοση 
φαρμάκων 

Μηχανική 
ιστών 

Θεραπεία για 
τον καρκίνo 



Παράδοση φαρμάκων 
Η νανοτεχνολογία έχει παράσχει τη δυνατότητα 

παροχής φαρμάκων σε συγκεκριμένα κύτταρα 

χρησιμοποιώντας νανοσωματίδια. Συνακόλουθα οι 

παρενέργειες μειώνονται σημαντικά , καθώς και τα 

έξοδα θεραπείας. 



Μηχανική ιστών 

Η νανοτεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως μέρος της μηχανικής ιστών για να 

βοηθήσει την αναπαραγωγή ή την επισκευή 

ή την αναδιαμόρφωση κατεστραμμένων 

ιστών με τη χρήση κατάλληλων νανοϋλικών. 

Η μηχανική ιστών σε περίπτωση επιτυχίας 

μπορεί να αντικαταστήσει τις συμβατικές 

θεραπείες, όπως η μεταμόσχευση οργάνων 

ή τεχνητά εμφυτεύματα. 



Θεραπεία για τον 

καρκίνο 

 Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν  

πρόβλημα να χτυπήσουν τους στόχους 

 τους. Tο σώμα τους επιτίθεται και συχνά 

 συγχέουν τα υγιή κύτταρα με τα  

καρκινικά. Περιορισμοί στην συμβατική 

 χημειοθεραπεία καρκίνου περιλαμβάνουν  

αντοχή φαρμάκου, η έλλειψη  

επιλεκτικότητας, και η έλλειψη  

διαλυτότητας . Ενώ  τα νανοσωματίδια  

έχουν μικρό μέγεθος που τους επιτρέπει  

να συσσωρεύονται σε θέσεις όγκου  

επειδή οι όγκοι δεν διαθέτουν ένα  

αποτελεσματικό  μέσο άμυνας εναντίον  

των μικροβίων και των λοιμώξεων. 





ΟΠΛΑ 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 



ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ Η ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
• Η νανοτεχνολογία εδράζεται στο σταυροδρόμι της μηχανικής, 

φυσικής, χημείας και βιολογίας και μπορεί να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο και επίδραση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και 
της τεχνολογίας. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι στο μέλλον οι 
σημαντικές εφαρμογές αυτής της επιστήμης θα αφορούν τον 
στρατιωτικό τομέα και δευτερευόντως τις άλλες επιστήμες . Την 
ώθηση για την σχεδίαση και δημιουργία των συστημάτων έδωσε 
η ανάγκη για ασφαλείς κατασκευές μηχανισμών ενεργοποίησης 
πυρηνικών όπλων. Οι πυρηνικές κεφαλές αυτών των όπλων και οι 
μηχανισμοί ενεργοποίησης των, υποβάλλονται σε ακραίες 
επιταχύνσεις με αποτέλεσμα να απαιτούνται πολύπλοκα 
μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα. 
 
 
 
 



ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ  
• Η κυριότερη εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στο μέλλον 

θα αφορά τα πυρηνικά όπλα και δη τα όπλα τέταρτης 

γενιάς πυρηνικών. Η πρώτη και δεύτερη γενιά αφορούσε την 

ατομική βόμβα και την βόμβα υδρογόνου που αναπτύχθηκαν 

κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1940 και 1950, ενώ η 

τρίτη γενιά περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα της δεκαετίας του 

1980 με την ονομασία βόμβα νετρονίου, που ποτέ όμως δεν 

βρήκε μια μόνιμη θέση στο οπλοστάσιο των πυρηνικών. 
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Ευχαριστ  ύμε πολύ! 


