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Ενεργοποίηση βιοαισθητήρων µε νανοσωµατίδια χρυσού 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

Σ. Χατζανδρούλης, Ινστ. Μικροηλ. ΕΚΕΦΕ ‘∆’ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί η δυνατότητα πρόσδεσης βιοµορίων σε επιφάνειες λεπτών στρωµάτων 

χρυσού καθώς και νανοσωµατιδίων χρυσού. Τα νανοσωµατίδια είναι τοποθετηµένα σε λεπτή µεµβράνη πυριτίου 

η οποία κατασκευάζεται µε µικροµηχανικές τεχνικές και είναι ευαίσθητη σε µηχανικές τάσεις. Στόχος είναι η 

παρακολούθηση µέσω της κάµψης της µεµβράνης των δυνάµεων αλληλεπίδρασης των βιοµορίων µε την 

επιφάνεια των χρυσού. Η παραµόρφωση της µεµβράνης θα παρακολουθείται απο µετρήσεις χωρητικότητας. Η 

πρόσδεση των βιοµορίων θα γίνεται σε συνεργασία µε το Ινστ. Βιοϊατρικών Ερευνών. 

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. Ανάπτυξη νανοσωµατιδίων και λεπτών στρωµάτων χρυσού 
 

2. Πρόσδεση βιοµορίων 

 

3.Μετρήσεις για την παρακολούθηση παραµόρφωσης της µεµβράνης 

 

4.Ερµηνεία λειτουργίας 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
15/1/2011 

1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2/2011 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

Λόγω της πειραµατικής φύσης της εργασίας δεν αποκλείονται καθυστερήσεις στην κατασκευή και την µέτρηση 

της διάταξης. 
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VUV ενίσχυση υβριδισµού πρωτεϊνών σε πολυµερικές επιφάνειες. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 Ε. Φωκίτης ΣΕΜΦΕ  (∆ρ Ευαγγελία Σαραντοπούλου Ε.Ι.Ε.)  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Η επιλεκτική και επακριβώς εντοπισµένη ενεργοποίηση επιφανειών (οργανικών ή ανόργανων), όπου µπορούν να 

επικολληθούν διάφορα νανοσωµατίδια µε καθορισµένη λειτουργικότητα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα 

τελευταία χρόνια λόγω της πληθώρας των εφαρµογών στις βιοµηχανίες των ηµιαγωγών, την βιοϊατρική, τους αισθητήρες, τα 

DNA τσιπ, κ.λ.π και εξαρτάται σηµαντικά από το µήκος κύµατος του φωτός.  

Η  τροποποίηση των επιφανειών µε παράλληλη χηµική τροποποίηση προς ένα συγκεκριµένο στόχο, µπορεί να γίνει µε χρήση 

ακτινοβολίας υπεριώδους κενού (50-180 nm) [1,2]. Τα πολυµερικά υλικά στερούνται ελευθέρων δεσµών και συνεπώς, η 

πρόσφυση τους σε διάφορα υποστρώµατα είναι µικρή. Επιπροσθέτως, δεν είναι δυνατή η επιλεκτική προσκόλληση 

διαφόρων χηµικών ενώσεων η ριζών στην επιφάνειά τους. Με σκοπό να έχουµε λοιπόν προσχεδιασµένες ιδιότητες, 

απαιτείται η ενεργοποίηση/τροποποίηση της επιφάνειάς τους, ώστε να επιτευχθεί η  γένεση ελεύθερων δεσµών επί των 

οποίων θα προσκολληθούν επιλεκτικά διάφορα βιολογικά µόρια, επί των οποίων ακολούθως  θα προσκολληθούν άλλα 

βιολογικά µόρια τα οποία µπορούν να επισηµάνουν  διάφορες ασθένειες ( DNA –protein chips).   

Επιπλέον η επιτυχής χρήση διαφόρων λειτουργικών υλικών σε ένα ευρύ φάσµα βιολογικών εφαρµογών  απαιτεί  να 

συνδυαστούν οι φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες µε τη βιοσυµβατότητα των υλικών. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της 

επιφάνειας του βιοσυµβατού πολυµερούς  είναι ο βαθµός υδροφιλικότητας. Με  την επεξεργασία της επιφάνειας των 

πολυµερικών υλικών µε την ακτινοβολία υπεριώδους κενού, είναι δυνατόν να µεταβάλλεται η υδροφυλικότητα και η 

επιφανειακή ενέργεια του πολυµερούς µε την  δηµιουργία πολικών οµάδων στην επιφάνεια του, γεγονός που ελέγχει τις 

διαδικασίες  προσρόφησης των πρωτεϊνών ή την συλλεκτική προσκόλληση των κυττάρων [3]. 

Από την άλλη πλευρά, η φωτονική εγχάραξη µε τη χρήση ακτινοβολίας υπεριώδους κενού µπορεί να εντοπιστεί χωρικά στην 

κλίµακα του νανοµέτρου. ∆οµές µε διακριτική ικανότητα ~80 nm σε πολυµερές πυριτίου έχουν εγγραφεί µε τη µέθοδο της 

φωτολιθογραφίας στα 157nm [3]. Στόχος της  µεταπτυχιακής εργασίας  είναι η εντοπισµένη σε κλίµακα µικρο/νανοµέτρου 

χηµική, φυσική και µορφολογική τροποποίηση των επιφανειών  που χρησιµοποιούνται σε βιοεφαρµογές, µε ακτινοβολία 

VUV, ώστε να έχουν προσχεδιασµένες ιδιότητες,  π.χ. µεταβολή υδροφιλικότητας ή ενισχυµένο υβριδισµό  βιοµορίων ώστε 

να συσχετιστούν οι χηµικές ιδιότητες   µε τη  πρόσφυση  των βιολογικών µορίων και µε τις συνθήκες ακτινοβόλησης. 

Αναφορές 

[1] “Surface modification of polyhedral oligomeric silsesquioxane block copolymer films by 157 nm laser light”, E. 

Sarantopoulou, Z. Kollia, A.C. Cefalas, A.E. Siokou, P. Argitis, V. Bellas, and S. Kobe, J. Appl. Phys. 105, 114305 (2009). 

 [2] “157 nm laser ablation of polymeric layers for fabrication of biomolecule microarrays”, A.M. Douvas, P.S. Petrou, S.E. 

Kakabakos, K. Misiakos, P. Argitis, E. Sarantopoulou, Z. Kollia and A.C. Cefalas, Anal. Bioanal. Chem. 381, 1027 (2005) 

 [3] “Evaluation of Siloxane and polyhedral sisesquioxane copolymers for 157nm lithography.” V. Bellas, E. Tegou, E. 

Gogolides, P. Argitis, H. Iatrou, N. Hatzichristides, E. Sarantopoulou and A. C. Cefalas, Journ. Vac. Soc. Am. B 20, 2909 

(2002). 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

1. Μ0-Μ5: Εγχάραξη δοµών (nano/micro κλίµακα) σε επιφάνεια βιοσυµβατού πολυµερούς µε ακτινοβολία λέιζερ στα 157 

nm κάτω από µεταβαλλόµενες συνθήκες έκθεσης π.χ. ενέργειας,   απόστασης δείγµατος-µάσκας, κ.λ.π.  

2. Μ5-Μ6: Έλεγχος των διαστάσεων και της ποιότητας των δοµών που δηµιουργούνται µε µικροσκοπία ατοµικών 

δυνάµεων (AFM).   

3. Μ6-Μ10: Έλεγχος της πρόσφυσης µορίων στις δηµιουργηµένες nano/micro δοµές µε οπτικές µεθόδους. 

4. Μ10-Μ12: Συγγραφή εργασίας. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Μ10 
2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Φωτονική αύξηση ευαισθησίας αισθητήρων πολυµερών για αισθητήρες αεριών. 
  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

Ε. Φωκίτης, ΣΕΜΦΕ - Ευαγγελία Σαραντοπούλου   Ε.Ι.Ε 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Η χρήση των πολυµερών στην τεχνολογία των αισθητήρων έχει πολλά πλεονεκτήµατα δεδοµένου ότι 

ικανοποιούν επιτυχώς τις απαιτήσεις για γρήγορη απόκριση, υψηλή ευαισθησία και επαναληψηµότητα 

σε συνδυασµό µε την εύκολη κατασκευή και το σχετικά χαµηλό κόστος. Οι επιφανειακές ιδιότητες των 

πολυµερικών αισθητήρων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη αύξηση της ευαισθησίας και της επιλεκτικής 

ανταπόκρισή των αισθητήρων.   

Όπως έχει δηµοσιευτεί πρόσφατα η µικρο/νάνο ενεργοποίηση της επιφάνειας του πολυµερούς PMMA 

µε ακτινοβολία λέιζερ στα 157nm [1] αυξάνει την ευαισθησία προσρόφησης αερίων υδρατµών, 

αλκοόλης και µεθανόλης έως και 400 % ανάλογα µε τις συνθήκες ακτινοβόλησης µε επαναλήψιµο 

τρόπο. Από την άλλη πλευρά η φωτονική εγχάραξη µε τη χρήση ακτινοβολίας υπεριώδους κενού µπορεί 

να εντοπιστεί χωρικά σε µία ευρεία κλίµακα διαστάσεων, από µερικά µικρόµετρα µέχρι νανόµετρα  [2].   

Συνεπώς µε τη χρήση ακτινοβολίας λέιζερ στα 157 nm είναι δυνατή η κατασκευή  συστοιχίας 

αισθητήρων (sensor arrays), µε διαφορετική ευαισθησία σε προκαθορισµένες περιοχές, στο ίδιο 

υπόστρωµα γεγονός που είναι σηµαντικό βήµα για τη σµίκρυνση  και ελαχιστοποίηση του κόστους των 

αισθητήρων.   

Στόχος της µεταπτυχιακής εργασίας είναι να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν συστοιχίες 

αισθητήρων ανίχνευσης αερίων σε κατάλληλα πολυµερικά υµένια µε τη χρήση ακτινοβολίας λέιζερ στα 

157 nm.     

Αναφορές 

[1] Surface nano/micro functionalization of PMMA thin films by 157 nm irradiation for sensing 

applications  E. Sarantopoulou, Z. Kollia, A.C. Cefalas , K. Manoli , M. Sanopoulou , D. Goustouridis , 

S. Chatzandroulis  and I. Raptis Applied Surface Science Volume 254, Issue 6, 15 January 2008, Pages 

1710-1719 

[2] “Evaluation of Siloxane and polyhedral sisesquioxane copolymers for 157nm lithography.” V. Bellas, 

E. Tegou, E. Gogolides, P. Argitis, H. Iatrou, N. Hatzichristides, E. Sarantopoulou and A. C. Cefalas, 

Journ. Vac. Soc. Am. B 20, 2909 (2002). 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

5. Μ0-Μ5: Εγχάραξη δοµών στη micro κλίµακα  σε επιφάνεια κατάλληλου πολυµερούς µε 

ακτινοβολία λέιζερ στα 157 nm. 

6. Μ5-Μ6: Έλεγχος των διαστάσεων και της ποιότητας των δοµών που δηµιουργούνται µε 

µικροσκοπία ατοµικών δυνάµεων (AFM).   

7. Μ6-Μ10: Έλεγχος της προσρόφησης διαφορετικών αεριών στις δηµιουργηµένες  δοµές. 

8. Μ10-Μ12 : Συγγραφή εργασίας. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Μ10 
3. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΧΥΡΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

Ε. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΣΕΜΦΕ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Ορισµένα υλικά παρουσιάζουν εντυπωσιακές µεταβολές των µακροσκοπικών τους ιδιοτήτων µε µικρές σχετικά µεταβολές των εξωτερικών (θερµοκρασία, 
υδροστατική πίεση, µαγνητικό πεδίο, κλπ) ή εσωτερικών (ντοπάρισµα) συνθηκών. Εξ αιτίας των ιδιοτήτων αυτών, τα υλικά παρουσιάζουν µεγάλες 

προοπτικές τεχνολογικών εφαρµογών και αποτελούν πεδίο εντατικών µελετών σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν µια πληθώρα φάσεων 

µε πολύπλοκο διάγραµµα φάσης και µια ενδογενή τάση να παρουσιάζουν διαχωρισµό φάσης σε νανοκλίµακα όντας σε µετασταθή κατάσταση. Ο βασικός 
λόγος είναι η ισχυρά συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στους φορείς των υλικών αυτών και η συνύπαρξη πολλών παραµέτρων τάξης. Με την επιβολή µιας 

εξωτερικής ή εσωτερικής διαταραχής ή ενός συνδυασµού διαταραχών µπορεί κανείς να διερευνήσει το διάγραµµα φάσης και να κατανοήσει τους 

µηχανισµούς που διέπουν τις εξαιρετικές τους ιδιότητες. Η οµάδα µας ήδη έχει µελετήσει πολλά από τα υλικά αυτά µε την µέθοδο της οπτικής 
φασµατοσκοπίας, προσπαθώντας να διερευνήσει τις σχέσεις των µικρών δοµικών αλλαγών φάσης, µε τις ηλεκτρονικές και µαγνητικές ιδιότητες των υλικών. 

Στην συγκεκριµένη φασµατοσκοπική µελέτη, θα µεταβληθούν οι ιδιότητες του υλικού κοντά στην θερµοκρασία µετάβασης, ώστε να διερευνηθούν οι 

πιθανές αλλαγές στα χαρακτηριστικά των φωνονίων. Ταυτόχρονα θα γίνει προσπάθεια περιγραφής των αλλαγών που παρατηρούνται µε υπολογιστικά 
µοντέλα δυναµικής του πλέγµατος ή των ηλεκτρονικών τους ιδιοτήτων. 

 

 
 

 

 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                                                                                                                   ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ                                                                                                                                                                 
1.   Εξοικείωση µε το φασµατόµετρο                                                                                                                                 1 µήνας 

2    Οπτικές µετρήσεις υλικών                                                                                                                                            6 µήνες 

3    Ανάλυση αποτελεσµάτων                                                                                                                                             2 µήνες 
4.    Συγγραφή εργασίας                                                                                                                                                      1 µήνας                                       

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
     9 µήνες 

4. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
10 µήνες 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
∆υναµική των πολυµερικών αλυσίδων και ιδιότητες φραγµού σε νανοσύνθετα πολυουρεθάνης/πυριτίας 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

Π. Πίσσης 

Τοµέας Φυσικής 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Βιοσυµβατές πολυουρεθάνες αξιοποιούνται  σήµερα σε πολλές ιατρικές εφαρµογές. Ένα µειονέκτηµά τους (όπως και άλλων πολυµερών) είναι η σχετικά 

µεγάλη διαπερατότητά τους σε µικρά µόρια. Οι ιδιότητες φραγµού των υλικών αυτών µπορούν να βελτιωθούν µε διάφορους τρόπους, προσπαθώντας κάθε 
φορά να διατηρήσουµε τις άλλες καλές ιδιότητες του πολυµερούς. Στην εργασία αυτή θα χρησιµοποιηθούν εγκλείσµατα νανοσωµατιδίων πυριτίας που θα 

σχηµατίσουν χηµικούς (οµοιοπολικούς) δεσµούς µε τη πολυουρεθάνη (υβριδικά υλικά) για τη βελτίωση των ιδιοτήτων φραγµού. Η ιδέα είναι ότι ο 
µηχανισµός διάχυσης των µικρών µορίων συνδέεται µε τη κινητικότητα των πολυµερικών αλυσίδων και ο περιορισµός της τελευταίας θα συµβάλει στη 

βελτίωση των ιδιοτήτων φραγµού. Τα νανοσύνθετα πολυουρεθάνης/ πυριτίας θα παρασκευασθούν σε άλλο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικής 

συνεργασίας µε ταυτόχρονο πολυµερισµό και σχηµατισµό νανοσωµατιδίων πυριτίας µε τεχνικές λύµατος-πηκτής. Η αλλαγές φάσης, ιδιαίτερα η υαλώδης 
µετάβαση, θα µελετηθούν µε τεχνικές διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης. Για τη µελέτη της δυναµικής των πολυµερικών αλυσίδων και της εξάρτησής της 

από το κλάσµα βάρους των εγκλεισµάτων θα χρησιµοποιηθούν τεχνικές διηλεκτρικής φασµατοσκοπίας. Οι ιδιότητες φραγµού θα µελετηθούν µε παράδειγµα 

το νερό και µετρήσεις ρόφησης/διάχυσης νερού (η διαπερατότητα ορίζεται ως το γινόµενο διαλυτότητας και συντελεστή διάχυσης). Θα µελετηθεί ιδιαίτερα η 
συσχέτιση της δυναµικής των πολυµερικών αλυσίδων µε τη διάχυση του νερού, µε στόχο τη βελτιστοποίηση της σύστασης και των συνθηκών 

παρασκευής/κατεργασίας των νανοσύνθετων υλικών.         

 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 
1. 

 

2. 
 

3. 

 
4. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
Περίπου 4 µήνες (πλήρους απασχόλησης) 

5. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Περίπου 6 µήνες  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιµότητας για αίσθηση φθοράς σε σύνθετα υλικά 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

Α. Κυρίτσης – (Π. Πίσσης)  

Τοµέας Φυσικής  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Σε σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά µε ηλεκτρικά µονωτική µήτρα (πολυµερές) και αγώγιµα εγκλείσµατα η ηλεκτρική αγωγιµότητα µεταβάλλεται 

(µειώνεται) µε τη µηχανική καταπόνηση και τη δηµιουργία ρωγµών. Η συσχέτιση αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί για τη καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο της 
φθοράς ενός υλικού σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Υπάρχει σηµαντική αναλογία µε την αξιοποίηση των ίδιων υλικών ως χηµικών αισθητήρων για 

την ανίχνευση αερίων. Τα αγώγιµα εγκλείσµατα µπορούν να είναι το ίδιο το ενισχυτικό µέσο σε ένα σύνθετο υλικό, π.χ. αγώγιµες ίνες  άνθρακα σε σύνθετα 
υλικά για αεροναυπηγικές εφαρµογές, ή να προστεθούν ειδικά για το σκοπό, π.χ. αιθάλη ή νανοσωλήνες άνθρακα σε σύνθετα πολυµερικής µήτρας και ινών 

γιαλιού. Υπάρχει ανάγκη για συστηµατική µελέτη της εξάρτησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας από το βαθµό καταπόνησης σε µετρήσεις όπου ελέγχονται 

και τα δύο µεγέθη. Αωτό ακριβώς αποτελεί το αντικείµενο της διατριβής, που θα γίνει σε συνεργασία και µε τη κ. Κοντού από τον Τοµέα Μηχανικής.   
Τα δοκίµια που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν ηµικρυσταλλική πολυµερική µήτρα (PEEK και PET) και εγκλείσµατα νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών 

τοιχωµάτων.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 
1. 

 

2. 
 

3. 
 

4. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Περίπου 4 µήνες (πλήρους απασχόλησης) 
6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Περίπου 6 µήνες  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Αλλαγές φάσης και µοριακή δυναµική σε συστήµατα πρωτείνης-νερού 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

Α. Κυρίτσης - Π. Πίσσης 

Τοµέας Φυσικής 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Η βιολογική δράση των πρωτεϊνών συνδέεται άµεσα µε τη παρουσία και το κλάσµα βάρους του νερού. Από τη πλευρά της Φυσικής και της Επιστήµης 

Υλικών οι πρωτεϊνες είναι µακροµόρια µε ίδια συµπεριφορά (ίδιες φυσικές ιδιότητες) όπως τα συνθετικά πολυµερή. Η θεώρηση αυτή έχει συµβάλει 
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια στη κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων του συστήµατος πρωτεϊνης-νερού (ενυδατωµένη πρωτεϊνη) σε µια προσπάθεια 

περιγραφής των βιολογικών λειτουργιών µε όρους Φυσικής. Στην εργασία αυτή θα χρησιµοποιηθούν µετρήσεις ισόθερµης ρόφησης/διάχυσης νερού για τη 
µελέτη των ιδιοτήτων ενυδάτωσης δύο πρωτεϊνών (λυσοζύµη και BSA), µετρήσεις διαφορικής θερµιδοµετρίας σάρωσης για τη µελέτη των αλλαγών φάσης 

στις δύο πρωτεϊνες σε διάφορα επίπεδα ενυδάτωσης (υαλώδης µετάβαση του µακροµορίου, τήξη/κρυστάλλωση νερού) και µετρήσεις διηλεκτρικής 

φασµατοσκοπίας για τη µελέτη της δυναµικής της πρωτεϊνης και του νερού στα ίδια συστήµατα. Έµφαση θα δοθεί στη συσχέτιση µεταξύ των 
αποτελεσµάτων από διαφορετικές τεχνικές, π.χ. µε όρους κρισίµων κλασµάτων νερού για την εµφάνιση σηµαντικών µεταβολών στη συµπεριφορά του 

συστήµατος, ιδιαίτερα της υαλώδους µετάβασης.      

 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 
1. 

 

2. 
 

3. 

 
4. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
Περίπου 4 µήνες (πλήρους απασχόλησης) 

7. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Περίπου 6 µήνες  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε νανοσύνθετα πολυµερούς / νανοσωλήνων άνθρακα 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

Β. Πέογλος – (Π. Πίσσης) 

Τοµέας Φυσικής 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Σε νανοσύνθετα υλικά µε ηλεκτρικά µονωτική πολυµερική µήτρα και αγώγιµα εγκλείσµατα νανοσωλήνων άνθρακα µε κλάσµα πάνω από το κατώφλι 

αγωγιµότητας η ηλεκτρική αγωγιµότητα καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις ιδιότητες της επαφής µεταξύ των νανοσωλήνων τόσο ως προς την απόλυτη 
τιµή της όσο και ως προς την εξάρτησή της από τη θερµοκρασία και το ηλεκτρικό πεδίο.  Στην εργασία αυτή θα µελετηθεί η θερµοκρασιακή εξάρτηση της 

αγωγιµότητας σε νανοσύνθετα ηµικρυσταλλικού πολυµερούς (PEEK και PET) και νανοσωλήνων άνθρακα πολλαπλών τοιχωµάτων σε ευρτεία περιοχή 
θερµοκρασιών.  Οι µετρήσεις σε χαµηλές θερµοκρασίες θα αναλυθούν στα πλαίσια θεωριών και µοντέλων για το µηχανισµό µεταφοράς φορτίου, ενώ οι 

µετρήσεις σε υψηλότερες θερµοκρασίες θα δώσουν πληροφορίες για τη συνεισφορά των κινήσεων των πολυµερικών αλυσίδων στην ηλεκτρική αγωγιµότητα 

(σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες της  θερµοκρασίας υαλώδους µετάβασης). Θα µελετηθεί επίσης η επίδραση διεργασιών ανόπτησης στην µεταβολή της 
ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε στόχο τη κατανόηση των σχετικών µηχανισµών και τη βελτιστοποίηση των συνθηκών κατεργασίας.            

 

 
 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. 

 
2. 

 

3. 
 

4. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Περίπου 4 µήνες (πλήρους απασχόλησης) 
8. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Περίπου 6 µήνες  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Υπολογισµός της παραµέτρου τάξης προσανατολισµού στην Νηµατική Φάση ενός Υγρού Κρυστάλλου µε την µέθοδο 

της Φασµατοσκοπίας  Raman.  
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

Ι. Ράπτης (ΣΕΜΦΕ) [ Σε συνεργασία µε Ι. Λελίδης (ΕΚΠΑ-Τµήµα Φυσικής)] 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Οι Υγροί Κρύσταλλοι (ΥΚ) είναι ανισοτροπικά οργανικά υλικά που συνδυάζουν µακροσκοπική τάξη µε ευκινησία σε 

µοριακό επίπεδο. Τα υγροκρυσταλλικά υλικά στην νηµατική φάση χαρακτηρίζονται από την τάση των µορίων τους να 

προσανατολίζονται παράλληλα µε έναν κοινό άξονα που ονοµάζεται κατευθυντής. Ο βαθµός αυτού του προσανατολισµού 

περιγράφεται από την παράµετρο τάξης προσανατολισµού S (S=0 για ένα ισότροπο υγρό, και S=1 για έναν τέλεια 

προσανατολισµένο νηµατικό ΥΚ). Στα πλαίσια της παρούσης ερευνητικής εργασίας προτείνουµε την µέτρηση της τάξης 

προσανατολισµού µε την µέθοδο της Φασµατοσκοπίας Raman. Η προτεινόµενη εργασία περιλαµβάνει: 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

 Εισαγωγή στην πειραματική φασματοσκοπία Raman. 

Παρασκευή της κυψελίδας του ΥΚ και έλεγχο του προσανατολισµού µε οπτική µικροσκοπία πολωµένου 

φωτός. 

Αναπαραγωγή µετρήσεων στους ΥΚ: 5CB ή 8CB. 

Μελέτη της επίδρασης της  διεπιφάνειας ΥΚ-Στερεού στην παράµετρο τάξης. 

Μέτρηση της παραµέτρου τάξης S(T) συναρτήσει της θερµοκρασίας στον ΥΚ 8OP8OB. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
Ιούνιος 2010 – ∆εκέµβριος 2010  

9. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ιανουάριος 2011 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

∆ιερεύνηση της µεθόδου SERS σε σχηµατισµούς περιοδικών νηµάτων νανοσωµατιδίων 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

Ι. Ράπτης, ΣΕΜΦΕ , Π. Φωτόπουλος 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

Στα πλαίσια τεχνολογίας ανάπτυξης νανονηµάτων απο νανοσωµατίδια αργύρου θα διερευνηθεί η 

φασµατοσκοπική απόκριση Raman διατάξεων που αποτελούνται απο συστοιχίες των παραπάνω νανονηµάτων. Το 

ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην διερεύνηση της ενίσχυσης της ευαισθησίας του οπτικού σήµατος µορίων 

ροδαµίνης όταν αυτά επικάθηνται επι των νανοσωµατιδίων. Η τοπική αύξηση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου 

στην περιοχή περί τα νανοσωµατίδια εξηγεί την αυξηµένη ευαισθησία της µεθόδου. 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. Ανάπτυξη περιοδικών δοµών νανονηµάτων αποτελούµενων απο νανοσωµατίδια αργύρου 
 

2. Οπτικές µετρήσεις 

 

3.Ερµηνεία λειτουργίας 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
15/1/2011 

10. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2/2011 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

Λόγω της πειραµατικής φύσης της εργασίας δεν αποκλείονται καθυστερήσεις στην κατασκευή και την µέτρηση 

της διάταξης. 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Μετρήσεις φασµατοσκοπίας Raman σε νανοσύνθετα θερµοπλαστικού πολυµερούς/νανοσωλήνων άνθρακα  

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

Ι. Ράπτης – Π..Πίσσης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Το φάσµα Raman των νανοσωλήνων άνθρακα παρουσιάζει ισχυρές κορυφές στις φασµατικές περιοχές 160-200 cm-1  (radial breathing mode , RBM, «εν 
φάσει» µετατοπίσεις όλων των ατόµων άνθρακα ως προς την ακτινική διεύθυνση του νανοσωλήνα), 1250-1450 cm-1 ( D band, ατέλειες του κρυσταλλικού 

πλέγµατος) και 1500-1600 cm-1 (G band, δονήσεις γειτονικών ατόµων άνθρακα παράλληλα προς την επιφάνεια του κυλίνδρου). Η µελέτη των φασµάτων 

Raman δίνει σηµαντικές ποσοτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τη ποιότητα των νανοσωλήνων άνθρακα και τις µεταβολές τους στις διεργασίες 
παρασκευής και κατεργασίας (processing) νανοσύνθετων πολυµερικών υλικών µε έγκλεισµα τους νανοσωλήνες άνθρακα. Στην εργασία αυτή θα µελετηθούν 

νανοσύνθετα υλικά µε µήτρα τα ηµικρυσταλλικά  πολυµερή poly(ether ether ketone) (PEEK) και  poly(ethylene terephthalate) (PET)  και έγκλεισµα 

νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωµάτων (MWCNT). Θα ακολουθηθούν ειδικές τεχνικές παρασκευής και κατεργασίας (στα πλαίσια άλλης εργασίας) 
για τη βέλτιστη διασπορά των νανοσωλήνων και το παράλληλο προσανατολισµό τους. Τα φάσµατα Raman θα δώσουν πληροφορίες για τη ποιότητα της 

διασποράς των νανοσωλήνων, µεταβολές στη ποιότητα των νανοσωλήνων (ποσοστό τέλεια διατεταγµένων και µέγεθος κρυστάλλων γραφίτη), το βαθµό 

προσανατολισµού τους κ.ά., που είναι χρήσιµες για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών παρασκευής και κατεργασίας των νανοσύνθετων υλικών.  
 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. Βιβλιογραφική ενηµέρωση – πειραµατική εξοικείωση  

 
2. Μετρήσεις Raman νανοσωλήνων άνθρακα σε µήτρα PEEK και PET  -  Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 
3. Μετρήσεις Raman προσανατολισµένων νανοσωλήνων άνθρακα σε µήτρα PEEK και PET – Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

4. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων – Συγγραφή εργασίας 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

7/2010 – 1/2011 
11. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2/2011 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Υπολογιστική µελέτη διακυµάνσεων πυκνότητας σε πολυµερικά τήγµατα  
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

∆ώρος Ν. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Καθηγητής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Οι µοριακές προσοµοιώσεις είναι σήµερα ένα πολύτιµο εργαλείο για την ποσοτική κατανόηση των σχέσεων δοµής-ιδιοτήτων και το σχεδιασµό υλικών για 

διάφορες νανοτεχνολογικές εφαρµογές.  Μεγάλη πρόκληση για τις µοριακές προσοµοιώσεις, ειδικά στην περίπτωση υλικών βασισµένων σε πολυµερή, 
αποτελεί το ευρύτατο φάσµα χαρακτηριστικών µηκών και χρόνων που διέπει τη δοµή και τη µοριακή κίνηση.   Για την αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης 

είναι αναγκαία  η ανάπτυξη προσεγγιστικών µεθόδων µοριακής προσοµοίωσης, που να συνδυάζουν αξιοπιστία και χαµηλό υπολογιστικό κόστος.  Σκοπός 

της εργασίας αυτής είναι να θέσει τα θεµέλια για µια προσεγγιστική αλλά αξιόπιστη υπλογιστική µέθοδο τύπου “single chain in mean field” (K.Ch. Daoulas 
and M. Müller, J. Chem. Phys. 2006, 25, 184904), κατάλληλη για την προσοµοίωση πολυµερικών τηγµάτων µεγάλου µοριακού βάρους.  Χρησιµοποιώντας 

τους αποτελεσµατικότερους αλγορίθµους Monte Carlo  που είναι διαθέσιµοι σήµερα για τη δειγµατοληψία µοριακών απεικονίσεων πολυµερικών τηγµάτων, 

θα διεξαχθούν αρχικά πλήρως ακριβείς προσοµοιώσεις τηγµάτων γραµµικού πολυαιθυλενίου, χωρίς καµµία προσέγγιση.  Τέτοιες προσοµοιώσεις έχει ήδη 
δειχθεί ότι αναπαράγουν ποσοτικά τις δοµικές και θερµοδυναµικές ιδιότητες του πολυαιθυλενίου, όπως αυτές µετρούνται πειραµατικά (N. Ch. Karayiannis et 

al., Phys. Rev. Lett. 2002, 88, 105503).  Τα αποτελέσµατα των ακριβών προσοµοιώσεεων  θ’ αναλυθούν για να ποσοτικοποιηθούν οι διακυµάνσεις 

πυκνότητας των τηγµάτων σε διάφορες κλίµακες µήκους, στην περιοχή των 1-10 nm, έτσι ώστε να κατασκευασθεί µια απλοποιηµένη Χαµιλτονιανή, ικανή 
ν’ αναπαράγει αυτές τις διακυµάνσεις πυκνότητας.  Θα  εξετασθούν µέθοδοι για την απ’ ευθείας εκτίµηση των παραµέτρων της απλοποιηµένης 

Χαµιλτονιανής από το συντελεστή ισόθερµης συµπιεστότητας και το δυναµικό µή δεσµικών αλληλεπιδράσεων στα τήγµατα.  Τέλος, θα διεξαχθούν 

προσεγγιστικές προσοµοιώσεις Monte Carlo βασισµένες στην απλοποιηµένη Χαµιλτονιανή και θα συγκριθούν τ’ αποτελέσµατά τους µ’ αυτά των ακριβών 
προσοµοιώσεων και µε πειραµατικά αποτελέσµατα.  Επιτυχής έκβαση της εργασίας αυτής θ’ ανοίξει το δρόµο για τον υπολογιστικό σχεδιασµό πολυµερικών 

κραµάτων και νανοσυνθέτων υλικών µε ελεγχόµενη φασική συµπεριφορά, και εποµένως µηχανικές, ρεολογικές και οπτικές ιδιότητες. 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 
1.  Ακριβείς προσοµοιώσεις Monte Carlo τηγµάτων γραµµικού πολυαιθυλενίου (τέλη Μαϊου – µέσα Ιουλίου 2010) 

 

2.  Ανάλυση των διακυµάνσεων πυκνότητας στα προσοµοιωµένα τήγµατα, σε διάφορες κλίµακες µήκους, και κατασκευή απλοποιηµένης Χαµιλτονιανής 
(Ιούνιος 2010) 

 

3.  Θεωρητική εκτίµηση των παραµέτρων της απλοποιηµένης Χαµιλτονιανής και σύγκριση µε τις τιµές που προκύπτουν από τις ακριβείς  προσοµοιώσεις. 
(Ιούλιος 2010) 

 

4.  ∆ιεξαγωγή προσεγγιστικών προσοµοιώσεων, βασισµένων στην απλοποιηµένη Χαµιλτονιανή, και σύγκριση µε ακριβείς προσοµοιώσεις ως προς την 
ποιότητα των προβλέψεων ιδιοτήτων και το υπολογιστικό κόστος (Αύγουστος 2010) 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
Σεπτέµβριος 2010 

12. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
τέλος Σεπτεµβρίου 2010 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

Το έργο χαρακτηρίζεται από υψηλό  βαθµό πρωτοτυπίας και απαιτεί  αφοσίωση εκ µέρους του σπουδαστή που θα το αναλάβει.  Ενδείκνυται για σπουδαστές 

µε γνήσιο ενδιαφέρον για υπολογιστική δουλειά και για µοριακό σχεδιασµό υλικών.  Πρότερη παρακολούθηση του µαθήµατος «Προσοµοίωση σε 
µικροσκοπικό και µακροσκοπικό επίπεδο» θα είναι πολύ υποβοηθητική. 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ DNA ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙ∆ΕΣ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ  

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

Τσερέπη Αγγελική 

Ερευνήτρια Β, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής 

ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

Η χρήση µικρορευστοµηχανικών διατάξεων και η σύζευξη τους µε αισθητήρες έχει επιτρέψει τη γρήγορη και παράλληλη ανάλυση βιολογικών διαλυµάτων 

χρησιµοποιώντας πολύ µικρούς όγκους δειγµάτων και οδηγεί στην ανάπτυξη φορητών αναλυτικών µικροεργαστηρίων (Lab-on-chip). Η εργασία στοχεύει 
στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη µικρορευστοµηχανικής διάταξης η οπαία θα ενσωµατωθεί σε ψηφίδα βιοαισθητήρων και θα λειτουργεί σαν µικροθάλαµος 

για τον υβριδισµό δειγµάτων DNA και την ανίχνευση αυτών πάνω στους βιοαισθητήρες. Η κατασκευή της διάταξης θα πραγµατοποιηθεί συνδυάζοντας 
λιθογραφική διεργασία µε παχύ φωτοπολυµερές (SU-8) για την µονολιθική ολοκλήρωση της σε ψηφίδα βιοαισθητήρων και τεχνική συγκόλλησης για την 

δηµιουργία κλειστής διάταξης που θα επιτρέπει την εισαγωγή βιολογικών δειγµάτων προς ανίχνευση πάνω στους βιοαισθητήτες. Οι τελευταίοι έχουν  

αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής και χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση δειγµάτων DNA που εισάγονται µέσω µηχανικά κατασκευασµένης 
κυψελίδας ροής. Η προτεινόµενη µικρορευστοµηχανική διάταξη, µονολιθικά ολοκληρωµένη στους βιοαισθητήρες µέσω της λιθογραφικής διεργασίας, θα 

επιτρέψει τη µείωση των διαστάσεων της ψηφίδας και θα διευκολύνει τη φορητότητα της διάταξης. Μελλοντικά, αναµένεται η σύζευξη της µε 

µικρορευστοµηχανική διάταξη πολλαπλασιασµού DNA, ώστε να δηµιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωµένο αναλυτικό µικροεργαστήριο.              
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 
1. Σχεδιασµός διάταξης συµβατής µε υπάρχουσες ή αναπτυσσόµενες ψηφίδες βιοαισθητήρων. Πιθανή προσοµοίωση ροής για την βελτιστοποίηση του 

σχεδίου  

2. Κατασκευή λιθογραφικής µάσκας και λιθογραφική διεργασία µε το φωτοπολυµερές SU-8 για τη σχηµατοποίηση των πλευρικών τοιχωµάτων της 
µικροκυψελίδας υβριδισµού DNA 

3. ∆ιεργασία σφραγίσµατος των διατάξεων σχηµατοποιηµένων στο στάδιο 2  

4. Έλεγχος της διάταξης µε υδατικά διαλύµατα αρχικά και βιολογικά στη συνέχεια    
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Εννέα µήνες µετά την έναρξη εργασίας 
13. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆έκα µήνες µετά την έναρξη 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

Το πλέον απαιτητικό µέρος του έργου είναι η ανάπτυξη διεργασίας σφράγισης της σχηµατοποιηµένης µικρορευστοµηχανικής διάταξης. Παρότι, η οµάδα 

επίβλεψης της εργασίας έχει αναπτύξει αντίστοιχες διεργασίες σφράγισης, η συγκεκριµένη διάταξη θα απαιτήσει την ανάπτυξη καινούργιας διεργασίας λόγω 

των ειδικών χαρακτηριστικών της. 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Βιο-χηµικοί αισθητήρες νανοσωµατιδίων 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

∆. Τσουκαλάς, ΣΕΜΦΕ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

Θα διερευνηθεί η κατασκευή και λειτουργία αισθητήρων αποτελούµενων απο νανοσωµατίδια χρυσού σε 

µονοδιάστατη ή διδιάστατη κατανοµή µεταξύ δύο µεταλλικών ηλεκτροδίων. Τα νανοσωµατίδια θα εναποτίθενται 

µε την µέθοδο της εκτύπωσης δια ψεκασµού. Η χηµική επιλεκτικότητα του αισθητήρα θα επιτυγχάνεται µε 

εναπόθεση  πολυµερούς επί του στρώµατος των νανοσωµατιδίων. Θα παρακολουθείται η µεταβολή ηλεκτρικών 

παραµέτρων (αντίσταση, χωρητικότητα) µεταξύ των µεταλλικών ηλεκτροδίων. Ανάπτυξη µοντέλου λειτουργίας 

της διάταξης.   

 
 

 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. Ανάπτυξη στρώµατος νανοσωµατιδίων σε διδιάστατη ή µονοδιάστατη διάταξη 
 

2.Κατασκευή αισθητήρα 

 

3.Μετρήσεις 

 

4.Μοντέλο λειτουργίας 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
15/1/2011 

14. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2/2011 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

Λόγω της πειραµατικής φύσης της εργασίας δεν αποκλείονται καθυστερήσεις στην κατασκευή της διάταξης. 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επίδραση νανοσωµατιδίων στην απόδοση φωτοβολταικών στοιχείων 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

∆. Τσουκαλάς, Π. Φωτόπουλος 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

Θα διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης της απόδοσης µίας κλασσικής διόδου πυριτίου p-n που χρησιµοποιείται 

σαν φωτοβολταικό στοιχείο, µέσω µεταλλικών νανοσωµατιδίων που εναποτίθενται στην επιφάνειά της µε την 

βοήθεια διάφορων τεχνικών. Τα νανοσωµατίδια µπορούν να αυξήσουν την απορρόφηση του φωτός µέσω 

πλασµονικών διεγέρσεων. Η έρευνα θα εστιασθεί στην επίδραση τόσο του µεγέθους όσο και της συγκέντρωσης  

των νανοσωµατιδίων. Απαιτείται κατ’αρχήν βιβλιογραφική ανάλυση για τον καλύτερο σχεδιασµό των 

πειραµάτων που αφορούν τον σχεδιασµό της διόδου αλλά και την κατανοµή στο µέγεθος και πυκνότητα των 

νανοσωµατιδίων για βέλτιστη απορρόφηση.  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. Βιβλιογραφία 

 

2. Χαρακτηρισµός απόδοσης φωτοδιόδων χωρίς νανοσωµατίδια 

 

3.Εναπόθεση νανοσωµατιδίων/επανάληψη µετρήσεων απόδοσης 

 

4.Ερµηνεία λειτουργίας 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

15/1/2011 
15. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2/2011 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

Λόγω της πειραµατικής φύσης της εργασίας δεν αποκλείονται καθυστερήσεις στην κατασκευή και την µέτρηση 

της διάταξης. 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

 

Ι.Π. Ξανθάκης Καθ. ΣΗΜΜΥ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

 
 

Στην ενδοεπιφάνεια 2 ηµιαγωγών υπό τάση υπάρχουν τα ρεύµατα ολίσθησης, διάχυσης, θερµιονινκής 

εκποµπής και σήραγγος. Συνήθως στις ηλεκτρονικές διατάξεις υπολογίζουµε τα 3 πρώτα. ( Σηµείωση: 

δεν αναφερόµαστε σε διατάξεις RTD όπου υπάρχει πεπερασµένου µήκους φράγµα αλλά σε 

ενδοεπιφάνεια απότοµης αλλαγής ∆Εc.) Προτείνεται ο υπολογισµός του ρεύµατος σήραγγας σε µία 

τέτοια γεωµετρία µε την µέθοδο Landauer.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1.Κατανόηση βασικών αρχών 
 

2.Συγγραφή προγράµµατος- Εκτέλεση 
 

3.Συγγραφή Εργασίας 
 

4. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

3µήνες 
16. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1µήνας 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

∆εν διαβλέπω ΤΩΡΑ κανένα. 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ενεργοποίηση βιοαισθητήρων και εκτύπωση βιολογικού υλικού µε Λέιζερ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

1. Ι. Ζργιώτη 

2. Στ. Χατζανδρουλης 
3. ∆. Τσουκαλάς 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

Η εργασία αυτη αφορά την ανάπτυξη βιολογικών αισθητήρων των οποίων η αρχή λειτουργίας σχετίζεται µε αυτή των 

αισθητήρων χωρητικότητας. Μετά από εκτενή βιβλιογραφική µελέτη των µηχανισµών αλληλεπίδρασης πρόκειται να 

σχεδιαστούν νεα πρωτόκολλα ενεργοποίησης και βιοµορίων σε συνεργασία µε το ΙΙΒΕΑΑ και το ΙΜΗΛ. 

Θα πραγµατοποιηθεί µελέτη του καθορισµού των αντιδράσεων καθώς και των προδιαγραφών ακινητοποίησης και 

ενεργοποίησης της επιφάνειας των βιοαισθητήρων, µελετώντας τρόπους ενεργοποίησης επιφανειών SiO2, Au για την 

ακινητοποίηση πρωτεϊνών και ολιγονουκλεϊκών οξέων. Η κατανόηση των µηχανισµών αυτών θα οδηγήσει στην επιτυχή 

διασύνδεση βιοµορίων στις επιφάνειες των βιοαισθητήρων. Σε επόµενο στάδιο της εργασίας θα γινουν πειράµατα 

ακινητοποίησης των βιοµορίων µε Λέιζερ. 
 

 
Η εργασία αυτή εχει δοθεί στην κ. Μ. Χατζηπέτρου 

 

 
 

 

 
 

 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. Βιβλιογραφική µελέτη των µηχανισµών αλληλεπίδρασης-1 µήνα 

 

2. Πρωτόκολα ενεργοποίησης βιοαισθητηρων-3 µήνες 

 
3.Πειράµατα ακινητοποιήσης βιοµορίων µε λέιζερ-2 µήνες 

 

4. 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

∆εκ. 2010 
17. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ιαν. 2010 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Βιοµηχανικές εφαρµογές Λέιζερ  

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

1. Ι. Ζργιώτη 

2. R. Sanders 
3. ∆. Τσουκαλάς 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

Εργασία στην PHILIPS CFT, EINDHOVEN NL. Η εργασία αυτή αφορά την κατεργασία υλικών µε βιοµηχανικά λέιζερ µε 

στόχο την βελτίωση της ποιότητας σε διαφορετικές τεχνολογικές εφαρµογές. Η εργασία αυτή θα πραγµατοποιηθεί στα 

εργαστηρια της Philips για διάστηµα 6 µηνών από τον Σεπτέµβιο του 2010.  

Επίσης το ακριβές θέµα δεν εχει ακόµα προσδιοριστεί γιατί αυτό εξαρτάται από τα εργασίες που ενδιαφερουν την βιοµηχανια 

το δεδοµενο διαστηµα. 
 
 

 

 
 

 

 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Φεβ. 2010 
18. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φεβ.  2010 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Eκτύπωση υβριδικών ηλεκτρονικών µε Λέιζερ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 
Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

1. Ι. Ζργιώτη 

2. Στ. Χατζανδρουλης 
3. ∆. Τσουκαλάς 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

Η εργασία αυτη αφορά την ακινητοποίση υβριδικών ηλεκτρονικών µε Λέιζερ. ∆ιαφορετικά υλικά όπως οργανικά και 

ανοργανα υλικά θα ακινητοποιηθούν µε λέιζερ µε στοχο την αναπτυξη τεχνολογίας αµεσης εκτυπωσης µε ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά αντιστοιχα µε αυτά µε των συµβατικών τεχνολογιών εκτύπωσης (inkjet). 

Η εργασία αυτή περιλαµβανει πειράµατα µε λέιζερ και ηλεκτρικό χαρακτηρισµό. 
 
 

Η εργασία αυτή εχει δοθεί στην κ. Γ. Καλπίρη 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. Βιβλιογραφική µελέτη των µηχανισµών αλληλεπίδρασης-1 µήνα 

 

2. Εκτύπωση µε λέιζερ µεταλλικών ηλεκτροδίων 3 µήνες 
 

3. Εκτύπωση µε λέιζερ διηλεκτρικών-2 µήνες 

 
4. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
∆εκ. 2010 

19. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ιαν. 2010 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

 

 



 

∆ΠΜΣ  «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ακαδ.έτους 2009 – 2010 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ιηλεκτρικά πύλης για νανοηλεκτρονικές διατάξεις γερµανίου 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (Μέλος συνεργαζοµένου φορέα του ∆ΠΜΣ) 

Ιδιότητα και Φορέας (Τµήµα, Τοµέας) στον οποίον ανήκει  

∆. Τσουκαλάς, ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (Συνοπτική περιγραφή του συγκεκριµένου έργου) 

 

Το γερµάνιο είναι το υλικό µε βάση το οποίο κατασκευάσθηκε το πρώτο τρανσίστορ το 1948 και άνοιξε το δρόµο για τα θαυµαστά επιτεύγµατα της µικρο 
και νανοηλεκτρονικής στην σηµερινή εποχη της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Το γερµάνιο µετά από πολλά χρόνια έρχεται ξανά στο προσκήνιο 

σαν εναλλακτικό υλικό που µπορεί να αντικαταστήσει µερικώς το πυρίτιο σε εφαρµογές που που απαιτούν υψηλές ταχύτητες και µικρή κατανάλωση ισχύος 
κατά τη λειτουργία. Πρόσφατα ανακοινώθηκε µεγάλη πρόοδος σε τρανσίσορ p και n MOS γερµανίου που δείχνει ότι υπερτερούν εκείνων του πυριτίου. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόµα άλυτα προβλήµατα που δυσκολεύουν τη σµίκρυνση σε πολύ µικρές διαστάσεις. Ένα από αυτα είαν η ποιότητα της 

διεπιφάνειας µεταξύ του διηλεκτρικού και του ηµιαγωγού γερµανίου. Σκοπεύοµε να µελετήσοµε διεξοδικά τις ιδιότητες αυτών των διεπιφανειών σε δείγµατα 
που παρασκευάζοµε στο σύστηµα µοριακής επιταξίας (ΜΒΕ) του Ινστιτούτου Επιστήµης Υλικών (ΙΕΥ) του ΕΚΕΦΕ ∆ και κατόπιν χαρακτηρίζοµε µε 

φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων, ακτίνες Χ και ηλεκτρικές µετρήσεις.  

 
Η εργασία θα γίνει στο εργαστήριο ΜΒΕ του ΙΕΥ/ΕΚΕΦΕ ∆ υπό την επιστηµονική και τεχνική επίβλεψη του ∆ρ. Αθανασίου ∆ηµουλά σε συνεργασία µε 

τον καθ. ∆. Τσουκαλά του ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ 

 

1. Εναπόθεση λεπτών υµενίων διηλεκτρικών σε υποστρώµατα Γερµανίου µε τη µέθοδο της επιταξίας µε µοριακές δέσµες (ΜΒΕ) και επι τόπου 

χαρακτηρισµός µε φασµατοσκοπία εκποµπής φωτοηλεκτρονίων (XPS) �Ιούλιος 2010. 
 

2. Θερµική επεξεργασία υµενίων (ανόπτυση) σε διάφορες συνθήκες (οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο)�Σεπτέµβριος 2010 
 

3. Κατασκευή διατάξεων µετάλλου-µονωτή-ηµιαγωγού και ηλεκτρικός τους χαρακτηρισµός για την µέτρηση διεπιφανειακών 

καταστάσεων�Νοέµβριος 2010 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ως ελάχιστη) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
Νοέµβριος 2010 

1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆εκέµβριος 2010 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για το όλο έργο 

Κανένας περιορισµός 

 

 


