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BIOMIMETIC ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΤΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟΝ ΤΖΙΤΖΙΚΑ
Πέντε EXXnvss ερευνητέε ανακάλυψαν μια νέα τεχνολογία παρασκευήε
αντι-ανακλαστικών διάφανων υλικών και δηλώνουν έτοιμοι να βγουν στην αγορά

As μιλήσουμε απλά Αν αύριο ο ήλιοε που θα πέφτει
στο κινητό oas δεν θα εμποδίζει την ανάγνωση
ενό5 μηνύματο5 τούτο θα οφείλεται στη δουλειά
pias ερευνητικιί opàôas στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικά

Aopiis και Λέιζερ ΙΗΔΛ του Ιδρύμαπκ Τε

χνολογία και Ερευνα ΙΤΕ στο Ηράκλειο KprVrns

Τ ο υ
ΚΩΣΤΑ
ΤΣΑΟΥΣΗ
kostas tsaousis

gmaif.com

αϊ οι πέντε είναι επίμονοι ερευνητή

Ko
επικεφαλπ5 ins ομάδα5 δρ Εμμανουήλ

Στρατάκιυ και οι Ευάγγελος
Ikouâos Ανδρέαί Λεμονής Αλέ

Eavôpos Μιμίδης και Αντώνης
Παπαδόπουλο πιστεύουν ακράδαντα

όπ η ιδέα tous που οδηγεί σε

μια νέα τεχνολογία θα μπορούσε να

λειτουργήσει cos καταλύτη στη βιομηχανία παρασκευ
iïs ανπ-ανακλαστικών διάφανων υλικών Onoos όλοι οι

ερευνητέ5 έτσι και εκείνοι δεν έχουν στο τσεπάκι tous
την εύκολη ε&ιγηση για το τι κάνουν και neos το κάνουν
ιδιότητα Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την εκλαΐκευση
είναι οι σύνθετε5 έννοιε5 σε επιστημονικό και τεχνικό
επίπεδο

Μια πρώτη ανάγνωση αποδίδει το eins η ομάδα
των ερευνητών στο ΙΤΕ ασχολείται με την κατασκευή
διατά&ων οι οποίε5 έχουν τη δυνατότητα κατεργασί
as επιφανειών με υπερβραχεί5 παλμού5 λέιζερ προσ
ôiôovrâs tous αντι-ανακλαστικές lôiôxnxss Η ιδέα tous
απευθύνεται στη βιομηχανία διαφανών υλικών για
εφαρμογέ5 önoos ανίχνευση cpooTOS προστατευτικά
φωτοβολταϊκών οθόνε5 καθημερινής χρήση5 κ.τ.λ
eras οποίε5 η αντι-ανακλαστικές i6iöxnx£s των υλικών
θα αυξήσουν την απόδοσή tous

Σε μία από Tis κουβέντα μα5 ο Avôpéas Λεμονή5
μου μίλησε για τον τζίτζικα και δέχτηκα να μην
αποκαλύψω npos το παρόν το μυστικό nàvroûs η

ομάδα δεν κρύβει ότι η έμηνευσή tos έρχεται από την
ίδια τη φύση Μάλιστα με παραπέμπουν στο πεδίο
των ara-αντανακλαστικών αρχετύπωνπου βρίσκονται
στη φύση και η μίμησή tous επιτρέπεται μέσω εκλεπτυσμένα

νανοδόμησης γυαλιού με παλμού5 λέιζερ
Στο σημείο αυτό μια παρένθεση Διαβάζω σε παλαιότερο

κείμενο Η μελέτη και η προσομοίωση βιολο
γικών συστημάτων με επιθυμητές ιδιότητες είναι ευρέως
γνωστές ω5 βιομιμητική σύνθετη λέΐη από τις ßios και

μίμηση Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τη μετατροπή

των ιδεών εννοιών και αρχών που αναπτύχθηκαν
από τη φύση σε ανθρωπογενείς τεχνολογίες Τα βιολογικά
συστήματα έχουν συμβάλει μέσα στα σχεδόν τέσσερα

r
Με έμπνευση τη φύση και εφαρμόζοντας
τη λειτουργία βιολογικών συστημάτων
στην τεχνολογία οι ερευνητές του
Biomimetic χρησιμοποιούν υπερβραχείς
παλμούς λέιζερ και υπόσχονται επανάσταση
στην απαλοιφή των αντανακλάσεων σε
οθόνες κινητών και τάμπλετ ή γυαλιών ηλίου

δισεκατομμύρια χρόνια ζωής σε μοναδικές λύσεις για
σύνθετα προβλήματα Οι λύσεις αυτές τα καθιστούν έξυπνα

ενεργειακά αποδοτικά ευέλικτα προσαρμόσιμα
φιλικά προς το περιβάλλον και πολυλειτσυργικά Επίσης
οι λύσεις αυτές είναι άμεση συνέπεια της εξελικτικής
πίεσης που συνήθως αναγκάζει τα φυσικά είδη να γίνονται
ιδιαίτερα βελτιστοποιημένα και αποδοτικά

Αυτή η νέα τεχνολογία που προτείνει η ομάδα των
ερευνητών από το ΙΤΕ είναι γρήγορη και α&ότηστη
εύκολη στην εκβιομηχάνιση και δύναται να παρέχει
υψηλή5 αντοχή5 ανπ-ανακλαστικέ5 γυάλινε5 επιφάνει
ε5 για εφαρμογέ όπου η αντι-ανακλαοτικότητα είναι

Kaipias onpaoias ôncos ανίχνευση cpcoTÔs προστατευ
πκά φωτοβολταϊκών οθόνε5 καθημερινής xpnons κ.τ.λ

Με δυο λόγια η εφαρμογή όλων όσα σχεδιάζονται
και δουλεύονται στο εργαστήριο θα κάνει πολύ πιο
εύκολη την ανάγνωση από οθόνε5 φορητών συσκευών

npoororoûovrasTO μάτια και εξοικονομώντας ενέργεια
και θα δώσει μια σημαντική αύΕηση ευαισθησία5 σε

κάμερε5 ανιχνευτέ5 Θερμότητα5 φασματογράφοι
ενώ θα συμβάλει στην αύξηση anôôoons ηλιακών
συλλεκτών με θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον

Η ερευνητική ομάδα Biomimetic με το μακρινάρι
αναλυτικό τίτλο tos μελέτα tos Αντι-ανακλαστικές

βιομιμητικέ5 επιφάνειες παρασκευασμένε5 με τη
χρήση υπερβραχέων παλμών λέιζερ σε αυτή τη
φάση βρίσκεται ανάμεσα orous 10 φιναλϊσττη5τελική5
cpàons του 9ου Διαγωνισμού Καινοτομία5 και Τεχνο

λογΐα5 του προγράμματο5 NBG Business Seeds ms
EOviKnsTpâmzasnou θα διεκδικήσουν και τα βραβεία
που συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα Επιπλέον
η ομάδα σε συνεννόηση με το ΙΤΕ έχει Ξεκινήσει και τη
διαδικασία ms σύστασα μια5 spin-off εταιρεία5 και
είναι αισιόδοξη ότι θα τρέμουν γρήγορα οι σχετικέ5

γραφειοκραπκέ5 διαδικασίε5 Παράλληλα βλέπουν και

Ξαναβλέπουν εκπροσώπου funds ιδιαίτερα εκείνων
που ενδιαφέρονται για Tis περιπτώσει μεταφορά5 ms
ερευνητική5 προσπάθεια5 στην αγορά Σε κάθε περίπτωση

οι ερευνητέ θα βρεθούν σύντομα πρόσωπο
με πρόσωπο με tous εκπροσώπου ms ßiopnxavias
κατασκευή5 κινητών τηλεφώνων κ.λπ

Η ΟΜΑΔΑ

JÊÊÊ Ο επικεφαλής δρ

Εμμανουήλ Στρατάκης
Wm Μ W είναι ερευνπτή5 στο

Ινστιτούτο Ηλεκτρονική
Δομή5 και Λέιζερ ΙΗΔΛ του

λ Μ Ιδρύμακ Τεχνολογία και

Hl^Mf Ερευνας ΙΤΕ Ο iôios πήρε

Β^^βΙ το διδακτορικό του το 200 1

από το Τμήμα Ouoims του
Πανεπιστημίου Kpmns Μετά

την αποφοίτησή του εντάχθηκε u>s επισκέπτης ερευνητής
στο ΙΗΔΛ του ΙΤΕ που ασχολείται με την υπερσύγχρονη
μηχανική λέιζερ των υλικών και cas βοηθός καθηγηπβ
στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του
Πανεπιστημίου Kpmns Το φθινόπωρο του 2006 και
το 2008 διορίστηκε επιστημονικό5 ερευνητή στο
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
tos Καλιφόρνια5 στο Μπέρκλεϊ Το 2007 ε&λέγη
ερευνητής στο ΙΗΔΛ όπου είναι επικεφαλή5 ms povàôas
Ultrafast Laser Micro and Nano-processing βασική
δραστηριότητα ms Ultaviolet Laser Facility του ΙΤΕ στο
πλαίσιο ms Ερευνητικής Υποδομή Laserlab Europe Από
το 201 5 διοικεί το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Νανοεπιοτημών
του ΙΗΔΛ ΙΤΕ το οποίο αποτελεί σήμερα μέρο5 ms

υποδομή ms NFFA-Europe στην
Ευρωπαϊκή Ενωση

Ο Ευάγγελθ5 Σκουλάς είναι

ôiôaKTopiKÔs φοιτητή5 στο Τμήμα
Επιοτήμη5 και Τεχνολογία5 Υλικών
του Πανεπιστημίου Kpmns Εχει

MSc στην Οπτική και Οραση από
το Πανεπιστήμιο ms Kpmns το
2017

Ο Ανδρέα Λεμοντκ
έχει πάρει τίτλο BEng CEng

©Ηλεκτρολόγου

Μηχανολόγου
από το Πανεπιστήμιο Σέφιλντ
Χάλαμ Εργάζεται στο ΙΤΕ από τον
Νοέμβριο του 201 3 με σκοπό την
ανάπτυ&ι σύνθετων αυτοματισμών
και τον σχεδιασμό αναλογικών
και ψηφιακών κυκλωμάτων για
πειραματικού OKonoùs

Ο ΑλέΕανδρος ΜιμΐδΓΚ είναι

διδακτορικό5 poimms στο Τμήμα
Επιστήμη και Τεχνολογίας Υλικών

Ρ του Πανεπιστημίου Kpnms
Πήρε το MSc του στην Επιστήμη
και Τεχνολογία Υλικών από το
Πανεπιστήμιο ms Kpmns το 201 7

Ο Avtcùvns Παπαδόπουλο
είναι CHÔaKTopiKôs cpoimms στο
Τμήμα Επιστήμη και Τεχνολογία5
Υλικών του Πανεπιστημίου
Κρήτη5 Εχει μεταπτυχιακό από το
Τμήμα Επιστήμη και Τεχνολογία5
Υλικών του Πανεπιστημίου Kpmns
το 201 6
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