ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/4/2008

ΘΕΜΑΤΑ Γ Ι Α ∆ ΥΟ ( 2 ) ∆ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι ΚΕ Σ Ε ΡΓ Α Σ Ι Ε Σ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ «LASER ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ».

1. Τίτλος: Αλληλεπίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας µε οφθαλµικούς ιστούς
(κερατοειδή), σε συνδυασµό µε παράγοντες φωτοευαισθητοποίησης.
Περίληψη: Η εργασία αυτή είναι κυρίως πειραµατική. Θα µελετηθούν οι
µηχανισµοί αποδόµησης και η µορφολογία των κρατήρων αποδόµησης δειγµάτων
κερατοειδούς χιτώνα από οφθαλµούς χοίρου, µε διαφορετικές παραµέτρους
ακτινοβόλησης (λυχνία υπεριώδους, πηγή laser στο υπεριώδες) και µε ή χωρίς
φωτοευαισθητοποιητές (π.χ. ριβοφλαβίνη). Τα αποτελέσµατα θα αναλυθούν µε βάση
τους πιθανούς βιοφυσικούς µηχανισµούς που διέπουν αυτήν την αλληλεπίδραση (π.χ.
cross-linking κολλαγόνου).

2. Τίτλος: Μαθηµατική προσοµοίωση µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων
της αποδόµησηςκερατοειδούς µε δέσµη laser, για βέλτιστη διόρθωση της µυωπίας.
Περίληψη: Η εργασία αυτή είναι κυρίως θεωρητική. Περιλαµβάνει την εφαρµογή
της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων στη θεωρητική προσοµοίωση της
αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας laser κατά την αποδόµηση προσοµοιωτών ιστών
(π.χ. πολυµερικών ενδοφακών) και κερατοειδούς χιτώνα. Στα πλαίσια της εργασίας
θα µελετηθούν τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης σε σχέση µε πειραµατικά ή/και
κλινικά αποτελέσµατα διαθλαστικής χειρουργικής µε laser.

3. Τίτλος: Μελέτη της περίθλασης κοντινού πεδίου κατά την αποδόµηση
ενδοφακών µε δέσµη laser.
Περίληψη: Η εργασία αυτή είναι κυρίως θεωρητική. Περιλαµβάνει (α) την
εισαγωγή και θεµελίωση των προβληµάτων περίθλασης κατά την αλληλεπίδραση
ακτινοβολίας laser µε επιφάνειες πολυµερών-ενδοφακών (µε ή χωρίς χρήση µάσκας)
και (β) την προσαρµογή-ανάπτυξη-εφαρµογή κατάλληλου αλγορίθµου για τον
προσδιορισµό των µορφολογικών στοιχείων της επιφάνειας που αποδοµείται κατά
την ακτινοβόληση µε δέσµη laser σε τρεις περιοχές µήκους κύµατος (στο υπεριώδες,
στο ορατό και στο κοντινό υπέρυθρο).

Υπόδειξη. Η επιλογή των φοιτητών για τα παραπάνω θέµατα θα γίνει µε τα
παρακάτω κριτήρια:

 Καλή γνώση των σχετικών µε τα παραπάνω θέµατα µαθηµάτων (βαθµός ≥7),
 ∆ιάθεση για ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας σε εύλογα σύντοµο χρονικό
διάστηµα (6-9 µήνες από την έναρξη). Το τελευταίο συνδυάζεται προφανώς
µε µικρό αριθµό οφειλοµένων µαθηµάτων.
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