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Ανάπηςξη κώδικα πεπεπαζμένων ζηοισείων για ηη μονηελοποίηζη ηος θαινομένος
μεγέθοςρ καηά ηη νανοζκληπομέηπηζη μεηαλλικών ςλικών
ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ Κ.Α. Υαξηηίδεο
θνξέα ηνπ ΓΠΜ) Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο
(Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη
ΠΔΡΙΛΗΦΗ (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)

Σν θαηλφκελν κεγέζνπο θαηά ηε λαλνζθιεξνκέηξεζε ησλ κεηάιισλ είλαη έλα απφ ηα πνιιά θαηλφκελα
κεγέζνπο ζηελ αληνρή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία «smaller is stronger». Με ηε ρξήζε
γεσκεηξηθά φκνησλ εληππσηψλ φπσο θσληθνί θαη ππξακηδνεηδείο ην θαηλφκελν κεγέζνπο εκθαλίδεηαη
σο αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο κε ηε κείσζε ηνπ βάζνπο δηείζδπζεο θαη γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε
βάζε δηείζδπζεο έσο θαη 1 κm. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αλνηθηά δεηήκαηα είλαη ε ζχλδεζε
δεδνκέλσλ λαλνζθιεξφηεηαο κε δεδνκέλα κηθξνζθιεξφηεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο βαζκηδηθψλ ζεσξηψλ.
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο ζα εμαρζνχλ λαλνκεραληθέο ηδηφηεηεο (ζθιεξφηεηα θαη
κέηξν ειαζηηθφηεηαο) θαη ζα κειεηεζεί ε παξακφξθσζε ζηε λαλνθιίκαθα κεηάιισλ θαη θξακάησλ (Ni,
AA 6082-T6, AA 5083-H111) καδί κε κεραληζκνχο βχζηζεο θαη αλχςσζεο. Γηα ηε κειέηε ηεο
θαηαλνκήο ηεο ζθιεξφηεηαο ζα αλαπηπρζεί θψδηθαο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην ABAQUS γηα ηε
πξνζνκνίσζε ηνπ πεηξάκαηνο λαλνζθιεξνκέηξεζεο θαη ηελ εμαγσγή ηνπ πιαζηηθνχ δείθηε (plastic
index) πνπ δελ ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζχγθξηζε κε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ ιακβάλνληαη άκεζα απφ ηηο πεηξακαηηθέο δνθηκέο θαη ην
κνληέιν ησλ Oliver θαη Pharr θαη ζα εθηηκεζεί ε πξνζέγγηζε βαζκηδηθψλ κνληέισλ
λαλνζθιεξνκέηξεζεο.
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ

1. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη κειέηε ησλ λαλνκεραληθψλ ηδηνηήησλ. (1νο κήλαο)
2. Πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηθψλ δνθηκψλ κε ηαπηφρξνλε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε λα πξνηείλεηαη άκεζε βειηίσζε-δηφξζσζε
ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ. (2-3νο κήλαο)
3. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηε πξνζνκνίσζε ηεο λαλνζθιεξνκέηξεζεο θαη αλάπηπμε
θψδηθα (4νο κήλαο)
4. Οινθιήξσζε ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. (5-6νο κήλαο)
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ
1. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
6-7 κήλεο

7 κήλαο

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην φιν έξγν

Γλψζε ηεο Μεζφδνπ ησλ Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ (εθαξκνγή ζε ABAQUS).
Βαζηθέο γλψζεηο κεραληθήο παξακνξθσζίκνπ ζψκαηνο θαη αληνρήο ησλ πιηθψλ.
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Υδποθεπμική ανάπηςξη νανοϋλικών ZnO και μελέηη ηηρ εθαπμογήρ ηοςρ ζε θωηοβοληαϊκά κελία ζε ζςνδςαζμό με ηη μοπθολογία ηοςρ
Κσλ/λνο Α. Υαξηηίδεο, Καζεγεηήο ΔΜΠ, ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ
ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Γηδάζθσλ ηνπ ΓΠΜ)
Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη
ΠΔΡΙΛΗΦΗ (ηφρνο, πεδίν εθαξκνγήο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ απαηηνχκελνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)

Σν νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ (ZnO) είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εκηαγψγηκν πιηθφ κε κεγάιε ελέξγεηα δηαθέλνπ δψλεο (bandgap) (3.4 eV).
Έρεη πξνζειθχζεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ησλ κνλαδηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ φπσο νη νπηηθέο, αθνπζηηθέο, ειεθηξνληθέο, νπηνειεθηξνληθέο
θαζψο θαη θσηαχγεηαο. Σα πιηθά απηά βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε ζπλαξκνιφγεζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζθεπψλ φπσο ιέηδεξ, θσηναληρλεπηέο,
ζπζθεπέο πεδίνπ εθπνκπήο, αθνπζηηθέο θαη κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο νπηηθέο ζπζθεπέο, αηζζεηήξεο αεξίνπ, πηεδνειεθηξηθνχο αηζζεηήξεο
θαη ελεξγνπνηεηέο, θσηνβνιηατθά θειία θιπ.
ηφρνο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη αξρηθά ε πδξνζεξκηθή αλάπηπμε λαλνυιηθψλ ZnO ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια
πδαηηθά δηαιχκαηα δηαθφξσλ κνξηαθψλ αλαινγηψλ Zn2+ : OH-, παξνπζίαο πδαηηθνχ δηαιχηε / κε δηαιχηε θαη ελφο κε ηνληηθνχ ηαζηελεξγνχ
πξνζζέηνπ. Ζ αληίδξαζε ιακβάλεη ρψξα ζε απηφθιεηζην αληηδξαζηήξα ζε απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο γηα 1-20 h. Σα πξντφληα ζα
ραξαθηεξηζζνχλ σο πξνο ηε δνκή ηνπο κέζσ Πεξίζιαζεο Αθηίλσλ Υ (XRD) θαη σο πξνο ηε κνξθνινγία ηνπο κέζσ Ζιεθηξνληθνχ
Μηθξνζθνπίνπ άξσζεο (SEM). Δπίζεο ζα κειεηεζεί ε εθαξκνγή ησλ παξαγφκελσλ λαλνυιηθψλ ZnO ζε θσηνβνιηατθά θειία ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγία ηνπο.
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ
ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
1. χλζεζε λαλνυιηθψλ ZnO
2. Υαξαθηεξηζκφο κε XRD θαη SEM
3. Μειέηε ηεο εθαξκνγήο ησλ λαλνυιηθψλ ζε θσηνβνιηατθά θειία
4. πγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
2 κήλεο
1 κήλαο
2 κήλεο
1 κήλαο

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
1. Γηα ηελ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ηνπ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ θαη ηνπ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ
5 κήλεο

2. Γηα ηελ ΠΑΡΑΓΟΖ ηεο εξγαζίαο
(επηπιένλ 1 κήλαο γηα ηε ζπγγξαθή)

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην φιν έξγν
Ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ αζθαιείαο θαηά ηε δηεμαγσγή αληηδξάζεσλ ζε απηφθιεηζην αληηδξαζηήξα, φπνπ ε ζεξκνθξαζία θαη ε
πίεζε είλαη απμεκέλεο.
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Μελέηη μητανικής ζσμπεριθοράς θωηοελαζηικού σλικού όηαν ασηό σποβάλλεηαι ζε διαθορεηικά θορηία και
ζσνθήκες με ηην ηετνική ηης νανοζκληρομέηρηζης
ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ)
Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη

Κσλ/λνο Α. Υαξηηίδεο

ΠΔΡΙΛΗΦΗ (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)
ηελ πξνηεηλφκελε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο λαλνκεραληθψλ ηδηνηήησλ ελφο πξφηππνπ
θσηνειαζηηθνχ πιηθνχ (PS-6, Vishay Micro-Measurements, Malvern, PA κε κέηξν ειαζηηθφηεηαο E = 700 kPa). Σα
θσηνειαζηηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα πιηθφ ιφγσ
ηεο κεραληθήο θαηεξγαζίαο (ρξήζεο ή επηθαλεηαθήο θαηεξγαζίαο) ή ηεο κνξθνπνίεζεο πνπ ππφθεηληαη.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο κεραληθήο απφθξηζεο ηνπ πιηθνχ φηαλ απηφ ππνβάιιεηαη ζε δηαθνξεηηθά θνξηία θαη
ζπλζήθεο γηα λα εμεγεζεί ν εξππζκφο, ε εμάξηεζε απφ ην ξπζκφ θφξηηζεο, ε δηαρεφκελε ελέξγεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο
καιαθήο χιεο χζηεξα απφ επηβνιή εκη-δπλακηθήο δνθηκήο. Ζ απφθξηζε ηεο καιαθήο χιεο σο πξνο ηνλ εξππζκφ δείρλεη ηελ
ημσδνειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη κέζσ ελφο κνληέινπ Burger 1, φπνπ ην βάζνο δηείζδπζεο (h) απμάλεη
κε ην ρξφλν. Ο ξπζκφο θφξηηζεο πνπ ξπζκίδεηαη θαηά ηηο πεηξακαηηθέο δνθηκέο επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ξπζκφ
παξακφξθσζεο ελφο πιηθνχ, επνκέλσο κε ράξαμε γξαθεκάησλ ζηηγκηαίαο παξακφξθσζεο θαη ζηηγκηαίαο ηάζεο
πξνζδηνξίδεηαη έλα κέηξν ηεο επαηζζεζίαο ζην ξπζκφ παξακφξθσζεο 2,3. Καηά ηε κειέηε ηεο δηαρεφκελεο ελέξγεηαο
δηαρσξίδεηαη ε ημψδε απφθξηζε ηεο καιαθήο χιεο απφ ηελ ειαζηηθή θαη πιαζηηθή παξακφξθσζε 2. Σέινο, θαηά ηελ εκηδπλακηθή δνθηκή κειεηάηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο ε κεηαβνιή ηεο ηάζεο, ηεο παξακφξθσζεο, ηνπ κέηξνπ
απνζήθεπζεο (Ε’) θαη ηνπ ζπληειεζηή απσιεηψλ (Ε”) ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ 4. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε κε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο πνπ ιακβάλνληαη άκεζα απφ ηηο πεηξακαηηθέο δνθηκέο θαη ην κνληέιν
ησλ Oliver θαη Pharr 5 θαη ζα εθηηκεζεί ε απφθξηζε ηεο καιαθήο χιεο ζε δηαθνξεηηθά θνξηία θαη ζπλζήθεο.

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ
1. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κειέηε ησλ λαλνκεραληθψλ ηδηνηήησλ καιαθήο χιεο. (1νο κήλαο)
2. Πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηθψλ δνθηκψλ κε ηαπηφρξνλε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε λα πξνηείλεηαη άκεζε βειηίσζε-δηφξζσζε
ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ. (2-3νο κήλαο)
3. Αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ (πηζαλή ρξήζε Matlab) θαη ζπγγξαθή ηνπ Πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο. (4-5νο κήλαο)
4. Οινθιήξσζε ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. (6νο κήλαο)
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ
2. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
2 κήλεο
5 κήλεο
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην φιν έξγν

Καηαλφεζε ελλνηψλ κεραληθήο θαη αληνρήο ησλ πιηθψλ. Βαζηθέο γλψζεηο ζηελ επηζηήκε ησλ πνιπκεξψλ (καιαθή χιε).
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ΟΠΣΙΚΗ ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΙΓΗΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΤΠΟ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΤΝΘΗΚΔ
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Δ. ΛΗΑΡΟΚΑΠΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟΜΔΑ ΦΤΗΚΖ, ΔΜΦΔ
Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη
ΠΔΡΙΛΗΦΗ (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)
Οξηζκέλα πιηθά παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθέο κεηαβνιέο ησλ καθξνζθνπηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ κε κηθξέο ζρεηηθά κεηαβνιέο ησλ εμσηεξηθψλ (ζεξκνθξαζία,
πδξνζηαηηθή πίεζε, καγλεηηθφ πεδίν, θιπ) ή εζσηεξηθψλ (ληνπάξηζκα) ζπλζεθψλ. Δμ αηηίαο ησλ ηδηνηήησλ απηψλ, ηα πιηθά παξνπζηάδνπλ κεγάιεο
πξννπηηθέο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη απνηεινχλ πεδίν εληαηηθψλ κειεηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σα πιηθά απηά παξνπζηάδνπλ κηα πιεζψξα θάζεσλ
κε πνιχπινθν δηάγξακκα θάζεο θαη κηα ελδνγελή ηάζε λα παξνπζηάδνπλ δηαρσξηζκφ θάζεο ζε λαλνθιίκαθα φληαο ζε κεηαζηαζή θαηάζηαζε. Ο βαζηθφο
ιφγνο είλαη ε ζπλχπαξμε πνιιψλ παξακέηξσλ ηάμεο. Με ηελ επηβνιή κηαο εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο δηαηαξαρήο ή ελφο ζπλδπαζκνχ δηαηαξαρψλ κπνξεί
θαλείο λα δηεξεπλήζεη ην δηάγξακκα θάζεο θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηηο εμαηξεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Ζ νκάδα καο ήδε έρεη κειεηήζεη
πνιιά απφ ηα πιηθά απηά κε ηελ κέζνδν ηεο νπηηθήο θαζκαηνζθνπίαο, πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο ησλ κηθξψλ δνκηθψλ αιιαγψλ θάζεο, κε
ηηο ειεθηξνληθέο θαη καγλεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε θαζκαηνζθνπηθή κειέηε, ζα κεηαβιεζνχλ νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ θνληά ζηελ ζεξκνθξαζία κεηάβαζεο, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη
πηζαλέο αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσλνλίσλ. Σα απνηειέζκαηα ζα ζπγθξηζνχλ κε εθείλα άιισλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ζπλεξγαδφκελεο
εξεπλεηηθέο νκάδεο.

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ
1. Δμνηθείσζε κε ηηο κεηξήζεηο κε ην θαζκαηφκεηξν

1 κήλαο

2. Οπηηθέο κεηξήζεηο πιηθψλ

3 κήλεο

3. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ

1 κήλαο

4. πγγξαθή εξγαζίαο

1 κήλαο

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ
3. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
5 κήλεο
6 κήλεο
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην φιν έξγν

ΓΠΜ «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ»
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2013 – 2014
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μειέηε δνκηθψλ αιιαγψλ ζε πιηθά δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ZIFs)
πνπ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε.
ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ)
Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη

Η. Ράπηεο (ΔΜΦΔ)
Α. Κφληνο (ΔΚΔΦΔ «Γ»)

ΠΔΡΙΛΗΦΗ (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί λέα πνξψδε πιηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κέρξη θαη ην 80% ηνπ φγθνπ ηνπο. Σα πιηθά απηά είλαη βαζηζκέλα ζε ζχκπινθα
ηνπ Zn κε ηκηδαδνιηθνχ ηχπνπ νξγαληθά κφξηα θαη ζρεκαηίδνπλ δνκέο παξφκνηεο κε απηέο ησλ δενιίζσλ.
Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ πάξεη ηελ νλνκαζία (ZIF=Zeolite Imidazole Frameworks). Σα λέα πιηθά
παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο (π.ρ. κεκβξάλεο γηα δέζκεπζε
εθπνκπήο ξχπσλ απφ θαπλνδφρνπο εξγνζηαζίσλ). ηε παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζζνχλ νη αιιαγέο ζηηο
δνκηθέο ηδηφηεηεο (κεηαβνιέο θάζεο, αιιαγέο ζηηο ζπρλφηεηεο δφλεζεο ησλ αηφκσλ) ζπγθεθξηκέλσλ
ZIFs (68,69) κε θαζκαηνζθνπία micro-Raman εθαξκφδνληαο πδξνζηαηηθέο πηέζεηο (1-100 Kbar) ζε
θαηάιιειε θπςειίδα άθκνλνο δηακαληηνχ.
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ

Εξοικείωςη με τισ πειραματικζσ τεχνικζσ (φαςματοςκοπία Raman και κυψελίδα υδροςτατικϊν πιζςεων)
Μετρήςεισ ZIF – 68
Μετρήςεισ ZIF – 69
Ανάλυςη Μετρήςεων
Συγγραφή Μεταπτυχακήσ Εργαςίασ
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ
4. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ηνχληνο 2013 – Γεθέκβξηνο 2013
Ηαλνπάξηνο 2014
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην φιν έξγν

ΓΠΜ «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ»
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2013 – 2014
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)
Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη

Η. Ράπηεο (ΔΜΦΔ- ΔΜΠ)
Η. Λειίδεο (Φπζηθφ – ΔΚΠΑ)

ΠΔΡΙΛΗΦΗ (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)

Οη Τγξνί Κξχζηαιινη (ΤΚ) είλαη αληζνηξνπηθά νξγαληθά πιηθά πνπ ζπλδπάδνπλ καθξνζθνπηθή ηάμε κε επθηλεζία ζε
κνξηαθφ επίπεδν. Σα πγξνθξπζηαιιηθά πιηθά ζηελ λεκαηηθή θάζε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηάζε ησλ κνξίσλ ηνπο λα
πξνζαλαηνιίδνληαη παξάιιεια κε έλαλ θνηλφ άμνλα πνπ νλνκάδεηαη θαηεπζπληήο. Ο βαζκφο απηνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ
πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξάκεηξν ηάμεο πξνζαλαηνιηζκνχ S (S=0 γηα έλα ηζφηξνπν πγξφ, θαη S=1 γηα έλαλ ηέιεηα
πξνζαλαηνιηζκέλν λεκαηηθφ ΤΚ). ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξνηείλνπκε ηελ κέηξεζε ηεο ηάμεο
πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηελ κέζνδν ηεο Φαζκαηνζθνπίαο Raman. Ζ πξνηεηλφκελε εξγαζία πεξηιακβάλεη:
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ

Ειςαγωγή ςτην πειραματική φαςματοςκοπία Raman.

Παξαζθεπή ηεο θπςειίδαο ηνπ ΤΚ θαη έιεγρν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κε νπηηθή κηθξνζθνπία πνισκέλνπ
θσηφο.
Αλαπαξαγσγή κεηξήζεσλ ζηνπο ΤΚ: 5CB ή 8CB.
Μέηξεζε ηεο παξακέηξνπ ηάμεο S(T) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ΤΚ 8OP8OB.
Μέηξεζε ηεο παξακέηξνπ ηάμεο S(T) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πβξηδηθφ ζχζηεκα ΤΚθβαληηθψλ ηειεηψλ ή/θαη άιινπ ηχπνπ λαλνζσκαηηδίσλ.
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ
5. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ηνχληνο 2013 – Γεθέκβξηνο 2013
Ηαλνπάξηνο 2014
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην φιν έξγν

ΓΠΜ «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ»
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ. έηοςρ 2013 – 2014
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΜΔΛΔΣΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΗΝΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΤ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΠΔΡΗΩΓΟΤ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ
ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) Γηδψ Γηφβα, Καζεγήηξηα, ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ
Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ΔΜΠ

θαη

ΠΔΡΙΛΗΦΗ (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)

Σν Μηθξνζθφπην Αηνκηθήο Γχλακεο (AFM) απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν ηφζν γηα ηελ απεηθφληζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζε
λαλνθιίκαθα φζν θαη γηα ηε κειέηε ηεο κεραληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε
ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηλψλ θνιιαγφλνπ ηχπνπ Η, ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ
δηαδεδνκέλα βηνυιηθά.
Αξρηθά ζα παξαζθεπαζηνχλ ιεπηά πκέληα θνιιαγφλνπ, κε ρξήζε ζπζθεπήο θπγφθεληξεο επίζηξσζεο (spin coater), θαη ζα
απεηθνληζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ AFM. ηε ζπλέρεηα ζα απνθηεζνχλ θακπχιεο δχλακεο - κεηαηφπηζεο (load-displacement
curves) γηα ηε κεραληθή αμηνιφγεζε ησλ ηλψλ θνιιαγφλνπ ελψ ην επφκελν ζηάδην απνηειεί ε αθηηλνβφιεζε ησλ δεηγκάησλ
κε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (250nm) γηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απεηθφληζεο θαη
κεραληθήο κειέηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ AFM. Οη θακπχιεο δχλακεο – κεηαηφπηζεο πνπ ζα απνθηεζνχλ κεηά ηελ
αθηηλνβφιεζε ζα είλαη πάλσ ζηηο ίδηεο ίλεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζε κεκνλσκέλεο
ίλεο θνιιαγφλνπ, δειαδή ζε λαλνθιίκαθα. Σν ηειηθφ ζηάδην, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ ηλψλ
θνιιαγφλνπ θαη ηεο επίδξαζεο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζε απηέο, απνηειεί ν ππνινγηζκφο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε
θάζε πεξίπησζε (κε ηε βνήζεηα ησλ θακππιψλ δχλακεο – κεηαηφπηζεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία).
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ
1.

Βηβιηνγξαθηθή κειέηε

2.Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απεηθφληζε ησλ ηλψλ θνιιαγφλνπ ζηα πκέληα, πξηλ θαη κεηά ηελ
αθηηλνβφιεζή ηνπο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζηα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
θαζψο θαη ηελ απφθηεζε θακππιψλ δχλακεο-κεηαηφπηζεο γηα ηε κειέηε ηεο κεηαβνιήο ησλ κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ.
εκαληηθή παξάκεηξνο απνηειεί ν εληνπηζκφο ησλ ίδησλ ηλψλ πξηλ θαη κεηά ηελ αθηηλνβφιεζε κε ηε βνήζεηα πιέγκαηνο
ραξηνγξάθεζεο γηα ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ.
3. Θεσξεηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζε θάζε πεξίπησζε.
4. Αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ.
5. πγγξαθή εξγαζίαο
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ
6. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
Απξίιηνο 2013-Οθηψβξηνο 2013

Ννέκβξηνο 2013
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ θαη ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ή ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ γηα ην φιν έξγν

ΓΠΜ «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ»
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2013 – 2014
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Νανοηεσνολογία ζηη Φωηοδςναμική Θεπαπεία
ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ)
Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη

Γηδψ Γηφβα, Καζεγήηξηα,
ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ
Τπνινγηζηψλ

Μεραληθψλ

θαη

Μεραληθψλ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)

Ζ θσηνδπλακηθή ζεξαπεία (Photodynamic therapy, PDT) απνηειεί κία πνιιά ππνζρφκελε ζεξαπεία
λενπιαζηηθψλ θαη κε λενπιαζηηθψλ αζζελεηψλ φπσο ν θαξθίλνο, ε εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο θαη
αζζέλεηεο ηνπ δέξκαηνο. Ζ PDT ζπλδπάδεη ηε ρνξήγεζε ελφο θαξκάθνπ ηνπ θσηνεπαηζζεηνπνηεηή
(photosensitizer, PS), ν νπνίνο ζπγθεληξψλεηαη επηιεθηηθά ζηνλ θαξθηληθφ φγθν. ηε ζπλέρεηα ν
θαξθηληθφο φγθνο αθηηλνβνιείηαη επηιεθηηθά κε κε ζεξκηθφ θσο θαηάιιεινπ κήθνπο θχκαηνο. Ζ
θσηνελεξγνπνίεζε ηνπ θσηνεπαηζζεηνπνηεηή παξνπζία νμπγφλνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή
ειεπζέξσλ ξηδψλ (Reactive Oxygen Species, ROS) νη νπνίεο πξνθαινχλ απφπησζε ή λέθξσζε ζηνλ
θαξθηληθφ ηζηφ ζηφρν.
ηελ PDT ηφζν ε δηαδηθαζία φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπκβαίλνπλ ζε επίπεδν λαλνθιίκαθαο. Ο
ζπλδπαζκφο ηεο PDT κε ηε λαλνηερλνινγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο φισλ ησλ θξίζηκσλ
παξακέηξσλ ηεο PDT θαζψο επίζεο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ δξάζεο ηεο.
Ζ ζηξαηεγηθή γηα λα βειηησζεί ε απφδνζε ηεο PDT θαη λα μεπεξαζηνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο βαζίδεηαη
ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επίηεπμε απμεκέλεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο ζηα θαξθηληθά θχηηαξα θαη παξάιιεια
ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξελεξγεηψλ ζηα πγηή θχηηαξα.
ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα δηεξεπλεζνχλ
 Ζ επίδξαζε ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο ηνπ φγθνπ ζην νπνίν ν PS θαιείηαη λα δξάζεη θαζψο κπνξεί
λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο θσηνθπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζηελ παξαγσγή
ειεπζέξσλ ξηδψλ.
 Ζ θηλεηηθή ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ PS ζε πγηή θχηηαξα αιιά θαη ζε θχηηαξα
θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε.
 Ζ θπηηαξηθή βησζηκφηεηα ηφζν ησλ θαξθηληθψλ φζν θαη ησλ πγηψλ θπηηάξσλ κεηά απφ
εθαξκνγή ηνπ PS θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ κε θαηάιιειε αθηηλνβνιεηηθή δηάηαμε laser
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ

1. Βηβιηνγξαθηθή κειέηε. Καζνξηζκφο πξσηνθφιισλ.
2. Φσηνθπζηθέο κειέηεο θσηνεπαηζζεηνπνηεηή ζε δηαθνξεηηθά κηθξνπεξηβάιινληα
3. Μειέηε ηεο θηλεηηθήο πξφζιεςεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ θσηνεπαηζζεηνπνηεηή ζε πγηή θαη ζε
θχηηαξα θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε
4. Κπηηαξηθή βησζηκφηεηα πγηψλ θαη θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κεηά απφ ηελ PDT.
5. ηαηηζηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ
7. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
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ΓΠΜ «ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΙΑΣΑΞΔΙ»
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ηος ακαδ.έηοςρ 2013 – 2014
ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚ Η ΔΡΓΑΙΑ
Θεωπηηική (DFT) και Πειπαμαηική (piezo-Raman) μελέηη ηος EuVO4 ςπό μεηαβληηή ςδποζηαηική πίεζη
ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ (Μέινο ζπλεξγαδνκέλνπ θνξέα ηνπ ΓΠΜ) Λ. Σζέηζεξεο (ΔΜΦΔ – ΔΜΠ)
Η. Ράπηεο (ΔΜΦΔ- ΔΜΠ)
Ηδηφηεηα θαη Φνξέαο (Σκήκα, Σνκέαο) ζηνλ νπνίνλ αλήθεη
ΠΔΡΙΛΗΦΗ (πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ)

Θα κειεηεζεί κε ζεσξεηηθέο θαη πεηξακαηηθέο κεζφδνπο ε θξπζηαιινδπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ EuVO4 ζε
κεηαβιεηέο πδξνζηαηηθέο πηέζεηο.
Ζ ζεσξεηηθή κειέηε ζα ζηεξηρζεί ζε ππνινγηζκνχο απφ πξψηεο αξρέο κε ηερληθέο ζπλαξηεζηαθνχ ηεο ππθλφηεηαο
(DFT), κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε ησλ θαλνληθψλ ηξφπσλ ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπρλφηεηεο θαη ηδηναλχζκαηα), ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο ππφ κεηαβιεηή πίεζε θαη ηελ πξφβιεςε κεηαβνιψλ θάζεο (πίεζε κεηάβαζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά λέαο
θάζεο).
Ζ πεηξακαηηθή κειέηε ζα γίλεη κε θαζκαηνζθνπία Raman ππφ κεηαβιεηή πίεζε κε ηε βνήζεηα θπςειίδαο άθκνλνο
δηακαληηνχ (DAC), κε ζηφρν ηελ επηβεβαίσζε κεηξήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη κε κεηξήζεηο θσηαχγεηαο i θαη πεξίζιαζεο αθηίλσλ
Υii απφ άιια εξγαζηήξηα, θαη ηελ επέθηαζε ηεο πεξηνρήο πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ ζε ηηκέο πέξαλ ηεο πίεζεο ησλ 8 GPa, κέρξη
ηελ νπνία ππάξρνπλ πξνθαηαξθηηθέο κεηξήζεηο απφ ην δηθφ καο εξγαζηήξην iii.
Ζ εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ ζχγθξηζε ζεσξεηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ.

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΦΑΔΙ

Υπολογιςμοί DFT
Μετρήςεισ piezo-Raman
Σφγκριςη αποτελεςμάτων
Συγγραφή εργαςίασ
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ (σο ειάρηζηε)
ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΜΔΡΟ: 6/2013 – 9/2013
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ: 9/2013 – 12/2013
Ηνχληνο 2013 – Γεθέκβξηνο 2013

8. ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ηαλνπάξηνο 2014
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