
ΓΠΜ  «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ» 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2010 – 2011 
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

Μέηξεζε πεδίνπ ηαρπηήησλ ζε κηθξναγσγνύο κε ρξήζε ηεο ηερληθήο micro - Particle Image Velocimetry (micro-PIV) 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) 
Ηδηόηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη  

 
Μαζηνπιάθεο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σνκέαο Ρεπζηώλ, ρνιή Μεραλνιόγσλ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ) 

Ζ ηερληθή PIV είλαη κηα κε επεκβαηηθή ηερληθή κέηξεζεο ηαρπηήησλ ξεπζηνύ ρξεζηκνπνηώληαο παικηθό Laser θαη θάκεξα πςειήο αλάιπζεο ηεο νπνίαο ε 

έμνδνο θαηαιήγεη ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Γηα κεηξήζεηο ζε κηθξνθαλάιηα γίλεηαη επηπιένλ ρξήζε θαηάιιεινπ κηθξνζθνπίνπ ζην νπνίν πξνζαξκόδεηαη 

ε ζπζθεπή Laser θαη ε ςεθηαθή θάκεξα. Υξεζηκνπνηώληαο σο ζθεδαζηέο θσηόο ζσκαηίδηα κέζεο δηακέηξνπ 1 κηθξνύ θαη ππνινγίδνληαο ηε ζπλάξηεζε 
εηεξνζπζρέηηζεο δπν εηθόλσλ κηθξήο ρξνληθήο απόζηαζεο πξνθύπηεη ην δηαλπζκαηηθό πεδίν ηαρπηήησλ.  

Ζ παξαπάλσ δηάηαμε είλαη δηαζέζηκε ζην εξγαζηήξηό καο  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ 

 

1. 
 

2. 

 
3. 

 

4. 
 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε) 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

 
1. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην όιν έξγν 

 

 



 

ΓΠΜ  «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ» 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2010 – 2011 
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

“Μελέηη ηηρ διάσςζηρ και ενεπγοποίηζηρ πποζμίξεων ζηο Γεπμάνιο” 
 

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) 
Ηδηόηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη  

Γξ Υξήζηνο Σζάκεο,  

Γ/ληήο Δξεπλώλ, Ηλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο, ΔΚΔΦΔ «Γ» 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ) 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ζα κειεηεζεί ε δηάρπζε θαη ε ελεξγνπνίεζε πξνζκίμεσλ ζε θξπζηαιιηθά ππνζηξώκαηα Γεξκαλίνπ 

κε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνζνκνίσζεο. Δηδηθόηεξα, ζα γίλεη αμηνιόγεζε θαη βαζκνλόκεζε ησλ κνληέισλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ηνληηθήο εκθπηεπζεο θαη ηεο ζεξκηθήο αλόπηεζεο. Παξάιιεια ζα γίλνπλ 

κεηξήζεηο Hall ζε δείγκαηα κεηά από επηιεθηηθή εγράξαμε ηεο επηθάλεηαο ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηαλνκή ησλ 

πξνζκίμεσλ ζε βάζνο.  Θα γίλεη ζύγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαη κε απνηειέζκαηα από 

αλαιύζεηο SIMS. 

 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

- Σερληθέο επηιεθηηθήο εγράξαμεο γεξκαλίνπ. 

-  Παξαζθεπή δεηγκάησλ (εκθύηεπζε, ζεξκηθήο αλόπηεζε, εγράξαμε) ζην θαζαξό ρώξν. 

- Υαξαθηεξηζκόο δεηγκάησλ κε ηερληθή Hall. 

- Θεσξεηηθή αλάιπζε κε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ (Sentaurus Process) 

- ύγθξηζε ζεσξίαο θαη πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. Δμαγσγή παξακέηξσλ.  

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ 

ΦΑΣΕΙΣ (Εναρξη μήνας  to) 

 

1. Βηβιηνγξαθία (to, to +1) 

2. Δθπαίδεπζε ζην εξγαζηήξην – Παξαζθεπή δεηγκάησλ (to, to +4) 

3. Δθπαίδεπζε ζηε ηερληθή  Hall - Υαξαθηεξηζκόο δεηγκάησλ (to +1, to +5) 

4. Δθκάζεζε ινγηζκηθνύ- Πξνζνκνίσζε δηάρπζεο/ελεξγνπνίεζεο πξνζκίμεσλ ζην Γεξκάλην (to, to +5) 

5. ύγθξηζε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ – πξνζνκνίσζεο εμαγσγή παξακέηξσλ (to +3, to +5) 

6. πγγξαθή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (to +5, to +6) 
 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε) 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

to +5 

2. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ 

to +6 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην όιν έξγν 

- Απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή παξνπζία ηνπ θνηηεηή (αλάινγα θαη κε ην πξόγξακκα καζεκάησλ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ θαη ηελ εθκάζεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ηερληθώλ.   

- Γελ αλακέλνληαη πξνβιήκαηα, εθηόο από κηθξνθαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε βιάβε εμνπιηζκνύ. 

 



 

ΓΠΜ  «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ» 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2010 – 2011 
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

“Μελέηη και σαπακηηπιζμόρ νανοδομών ZnO για ζςλλογή ενέπγειαρ από ηιρ μησανικέρ δονήζειρ ηος πεπιβάλλονηορ.” 
 

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) 
Ηδηόηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη  

Γξ Υξήζηνο Σζάκεο, Γ/ληήο Δξεπλώλ, Ηλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο, 

ΔΚΔΦΔ «Γ» 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ) 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο λαλνδνκώλ  ZnO όηαλ ππόθεηηαη ζε κεραληθή ηάζε ή 

παξακόξθσζε. Δμαηηίαο ησλ πηεδνειεθηξηθώλ ηδηνηήησλ πνπ έρνπλ νη λαλνδνκέο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξν- θαη 

λαλνγελλήηξηεο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο ελεξγεηαο ζε ειεθηξηθή.  

 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

- Αλάπηπμε πηεδνειεθηξηθώλ λαλνδνκώλ ZnO. 

- Υαξαθηεξηζκόο λαλνδνκώλ. 

- Θεσξεηηθή αλάιπζε (Αλαιπηηθή ή/θαη αξηζκεηηθή επίιπζε ζπδεπγκέλσλ εμηζώζεσλ κε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνύ, πρ Comsol, Mathematica, θηι) 

- ύγθξηζε ζεσξίαο θαη πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. Δμαγσγή παξακέηξσλ.  

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ 

ΦΑΣΕΙΣ (Εναρξη μήνας  to) 

 

7. Βηβιηνγξαθία (to, to +1) 

8. Δθπαίδεπζε ζην εξγαζηήξην - Καηαζθεπή λαλνδνκώλ κε πδξνζεξκηθέο ηερληθέο (to, to +4) 

9. Δθπαίδεπζε ζην AFM (Atomic Force Microscope)- Υαξαθηεξηζκόο λαλνδνκώλ κε AFM (to +1, to +5) 

10. Δθκάζεζε ινγηζκηθνύ- Πξνζνκνίσζε λαλνδνκσλ (to, to +5) 

11. ύγθξηζε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ – πξνζνκνίσζεο εμαγσγή παξακέηξσλ (to +3, to +5) 

12. πγγξαθή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (to +5, to +6) 
 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε) 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

to +5 

3. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ 

to +6 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην όιν έξγν 

- Απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή παξνπζία ηνπ θνηηεηή (αλάινγα θαη κε ην πξόγξακκα καζεκάησλ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ θαη ηελ εθκάζεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ηερληθώλ.   

- Γελ αλακέλνληαη πξνβιήκαηα, εθηόο από κηθξνθαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε βιάβε εμνπιηζκνύ. 

 



 

ΓΠΜ  «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ» 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2010 – 2011 
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

Μελέηη αλλαγήρ θάζηρ ςπό ςδποζηαηική πίεζη νανοζωλήνων ηιηανιηών (titanates) και ηιηανίαρ (TiO2) με 

θαζμαηοζκοπία Raman 
 

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) 
Ηδηόηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη  

Ησάλλεο Ράπηεο (ΔΜΦΔ-ΔΜΠ) [Α. Κόληνο – ΔΚΔΦΔ «Γ»] 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ) 

 ηε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα εμεηαζζνύλ νη αιιαγέο ζηηο ζπρλόηεηεο ησλ θσλνλίσλ θαη ζηε 

δνκή λαλνζσιήλσλ  ηηηαληηώλ (titanates) θαη ηηηαλίαο (TiO2) πνπ ππόθεηληαη ζε πδξνζηαηηθέο πηέζεηο. Οη 

λαλνζσιήλεο παξαζθεπάδνληαη (από ην Ηλζη. Φπζηθνρεκείαο ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο») ζε απηόθιεηζην κε 

πδξνζεξκηθή θαηεξγαζία ηηηαλίαο ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ, ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 150 °C θαη πίεζε ιίγσλ bar.  Ζ 

δνκή ησλ λαλνζσιήλσλ έρεη ηελ γεληθή κνξθή Νa2TinO2n+1  (titanates) θαη κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπο ζε HCl 

κεηαηξέπεηαη ζε Ζ2TinO2n+1  (HxNa2-xTinO2n+1). Αθνινπζεί ζεξκηθή θαηεξγαζία θαη κεηαηξνπή ησλ ηηηαληηώλ ζε 

λαλνζσιήλεο ηηηαλίαο κε απόδνζε θνληά ζην 100% ζε ηηηαλία ζηε θάζε ηνπ αλαηάζε. Γηα ην πξνζδηνξηζκό ησλ 

δνκηθώλ ηδηνηήησλ ζα εθαξκνζηεί (ζην εξγαζηήξην Οπηηθήο Φαζκαηνζθνπίαο ηνπ Σνκέα Φπζηθήο ηεο ΔΜΦΔ) ε 

ηερληθή ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρξήζε θπςειίδαο άθκνλνο δηακαληηνύ (DAC = 

Diamond anvil Cell)  πνπ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή πςειώλ πδξνζηαηηθώλ πηέζεσλ (ηεο ηάμεο ησλ 100 Kbar). ηα 

παξαθάησ  ζρήκαηα θαίλνληαη εηθόλεο ηεο δνκήο θαη ηεο κνξθνινγίαο ησλ λαλνζσιήλσλ. 

ρ.1 a) Πξνβνιή ηεο δνκήο ηνπ ηηηαλίηε θαη b) αληίζηνηρε πξνβνιή ηεο 

δνκήο ηνπ TiO2. Καη νη δύν δνκέο βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή δηάηαμε νθηαέδξσλ TiO6.  

ρ. 2 Δηθόλα ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο πνπ δείρλεη ηε κνξθνινγία 

λαλνζσιήλσλ ηηηαληηώλ κε δηάκεηξν ηεο ηάμεο κεξηθώλ λαλνκέηξσλ θαη κήθνο λα θηάλεη κέρξη θαη κεξηθά 

κηθξόκεηξα. 
 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ 

 
1. 

 

2. 
 

3. 

 
4. 

 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε) 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

 
4. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην όιν έξγν 

 

 



 

ΓΠΜ  «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ» 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2010 – 2011 
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

 

Μεηξήζεηο θαζκαηνζθνπίαο Raman ζε λαλνζύλζεηα ζεξκνπιαζηηθνύ πνιπκεξνύο/λαλνζσιήλσλ άλζξαθα  

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) 

Ηδηόηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη  

 

Η. Ράπηεο – Π..Πίζζεο (ΔΜΦΔ – ΔΜΠ) 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ) 

Σν θάζκα Raman ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα παξνπζηάδεη ηζρπξέο θνξπθέο ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο 160-200 cm-1  (radial breathing mode , RBM, «ελ 

θάζεη» κεηαηνπίζεηο όισλ ησλ αηόκσλ άλζξαθα σο πξνο ηελ αθηηληθή δηεύζπλζε ηνπ λαλνζσιήλα), 1250-1450 cm-1 ( D band, αηέιεηεο ηνπ θξπζηαιιηθνύ 
πιέγκαηνο) θαη 1500-1600 cm-1 (G band, δνλήζεηο γεηηνληθώλ αηόκσλ άλζξαθα παξάιιεια πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ). Ζ κειέηε ησλ θαζκάησλ 

Raman δίλεη ζεκαληηθέο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε πνηόηεηα ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο ζηηο δηεξγαζίεο 

παξαζθεπήο θαη θαηεξγαζίαο (processing) λαλνζύλζεησλ πνιπκεξηθώλ πιηθώλ κε έγθιεηζκα ηνπο λαλνζσιήλεο άλζξαθα. ηελ εξγαζία απηή ζα κειεηεζνύλ 
λαλνζύλζεηα πιηθά κε κήηξα ηα εκηθξπζηαιιηθά  πνιπκεξή poly(ether ether ketone) (PEEK) θαη  poly(ethylene terephthalate) (PET)  θαη έγθιεηζκα 

λαλνζσιήλεο άλζξαθα πνιιαπιώλ ηνηρσκάησλ (MWCNT). Θα αθνινπζεζνύλ εηδηθέο ηερληθέο παξαζθεπήο θαη θαηεξγαζίαο (ζηα πιαίζηα άιιεο εξγαζίαο) 

γηα ηε βέιηηζηε δηαζπνξά ησλ λαλνζσιήλσλ θαη ην παξάιιειν πξνζαλαηνιηζκό ηνπο. Σα θάζκαηα Raman ζα δώζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε πνηόηεηα ηεο 
δηαζπνξάο ησλ λαλνζσιήλσλ, κεηαβνιέο ζηε πνηόηεηα ησλ λαλνζσιήλσλ (πνζνζηό ηέιεηα δηαηεηαγκέλσλ θαη κέγεζνο θξπζηάιισλ γξαθίηε), ην βαζκό 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπο θ.ά., πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ παξαζθεπήο θαη θαηεξγαζίαο ησλ λαλνζύλζεησλ πιηθώλ.  

 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ 

 

1. Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε – πεηξακαηηθή εμνηθείσζε  

 
2. Μεηξήζεηο Raman λαλνζσιήλσλ άλζξαθα ζε κήηξα PEEK θαη PET  -  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

 

3. Μεηξήζεηο Raman πξνζαλαηνιηζκέλσλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα ζε κήηξα PEEK θαη PET – Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 
 

4. Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ – πγγξαθή εξγαζίαο 

 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε) 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 
7/2010 – 1/2011 

5. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ 
2/2011 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην όιν έξγν 

 

 



 

ΓΠΜ  «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ» 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2010 – 2011 
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

 

Τπολογιζμόρ ηηρ παπαμέηπος ηάξηρ πποζαναηολιζμού ζηην Νημαηική Φάζη ενόρ Τγπού Κπςζηάλλος με ηην μέθοδο 

ηηρ Φαζμαηοζκοπίαρ  Raman.  
 

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) 
Ηδηόηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη  

 

Ησάλλεο Ράπηεο (ΔΜΦΔ-ΔΜΠ) [Η. Λειίδεο, Φπζηθό Αζελώλ] 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ) 

Οη Τγξνί Κξύζηαιινη (ΤΚ) είλαη αληζνηξνπηθά νξγαληθά πιηθά πνπ ζπλδπάδνπλ καθξνζθνπηθή ηάμε κε επθηλεζία ζε 

κνξηαθό επίπεδν. Σα πγξνθξπζηαιιηθά πιηθά ζηελ λεκαηηθή θάζε ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ηάζε ησλ κνξίσλ ηνπο λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη παξάιιεια κε έλαλ θνηλό άμνλα πνπ νλνκάδεηαη θαηεπζπληήο. Ο βαζκόο απηνύ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 

πεξηγξάθεηαη από ηελ παξάκεηξν ηάμεο πξνζαλαηνιηζκνύ S (S=0 γηα έλα ηζόηξνπν πγξό, θαη S=1 γηα έλαλ ηέιεηα 

πξνζαλαηνιηζκέλν λεκαηηθό ΤΚ). ηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξνηείλνπκε ηελ κέηξεζε ηεο ηάμεο 

πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηελ κέζνδν ηεο Φαζκαηνζθνπίαο Raman. Ζ πξνηεηλόκελε εξγαζία πεξηιακβάλεη: 
 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ 

 

 Ειςαγωγή ςτην πειραματική φαςματοςκοπία Raman. 

Παξαζθεπή ηεο θπςειίδαο ηνπ ΤΚ θαη έιεγρν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ κε νπηηθή κηθξνζθνπία πνισκέλνπ 

θσηόο. 

Αλαπαξαγσγή κεηξήζεσλ ζηνπο ΤΚ: 5CB ή 8CB. 

Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο  δηεπηθάλεηαο ΤΚ-ηεξενύ ζηελ παξάκεηξν ηάμεο. 

Μέηξεζε ηεο παξακέηξνπ ηάμεο S(T) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ΤΚ 8OP8OB. 

 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε) 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

Ηνύληνο 2010 – Γεθέκβξηνο 2010  
6. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ηαλνπάξηνο 2011 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην όιν έξγν 

 

 

 



 

ΓΠΜ  «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ» 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2010 – 2011 
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) 

Ηδηόηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη  

 

Ησάλλεο Ξαλζάθεο, Καζεγεηήο, ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ 

Τπνινγηζηώλ, ΔΜΠ. 
 

Ξαλζίππε Εηάλλε, Αλ.Καζεγήηξηα, Γεληθό Σκήκα Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, ρνιή Σερλνινγηθώλ 

Δθαξκνγώλ, ΣΔΗ Υαιθίδαο. 
 

Patrice Chantrenne, Professor, Centre de Thermique de Lyon, CETHIL-INSA de Lyon, 

France. 
 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ) 

 

 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζεσξεηηθή κειέηε κε ζθνπό ηελ πξόβιεςε ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από θσλόληα δηα κέζνπ λαλν-πκελίσλ (Si θαη 

SiO2) θαη δηεπηθαλεηώλ ( Si/SiO2) κε ηελ κέζνδν ηεο Μνξηαθήο Γπλακηθήο.  

 

 
 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ 

Ζ κειέηε ζα είλαη ζεσξεηηθή θαη  ζα πεξηιακβάλεη:  

- βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ησλ δηαηνκηθώλ δπλακηθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δπλακηθήο ηνπ πιέγκαηνο ζην Si θαη ζην SiO2.  
- βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δεκηνπξγεζνύλ ξεαιηζηηθά πκέληα SiO2 πάλσ ζε ππόζηξσκα Si. 

- δεκηνπξγία  πκελίνπ  SiO2 πάλσ ζε θξπζηαιιηθό Si κε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηδηνηήησλ θαη παξακέηξσλ  πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ βηβιηνγξαθία είηε 

από ππνινγηζκνύο από πξώηεο-αξρέο είηε από πεηξάκαηα ραξαθηεξηζκνύ δνκήο. 
- πξνζνκνίσζε ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο δηα κέζνπ λαλν-πκελίνπ SiO2 θαη δηα κέζνπ δηεπηθάλεηαο Si/SiO2. 

 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε) 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ 

 
7. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην όιν έξγν 

 

Ζ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εξγαζηήξην CETHIL(http://cethil.insa-lyon.fr/index.php?page=Accueil). Ζ κειέηε είλαη ζηα πιαίζηα 

βηνκεραληθηήο ζπλεξγαζίαο. Έηζη, ν θνηηεηήο ζα πξνζιεθζεί από ηελ εηαηξεία γηα 6 κήλεο (κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο γηα άιινπο 2 κήλεο) κε ππνηξνθία 
1100 επξώ κεληαίσο. Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα ζηείιεη έλα βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ηνπο βαζκνύο ηνπ/ηεο ζηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ. 

 

http://cethil.insa-lyon.fr/index.php?page=Accueil

