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1) Ανάπτυξθ υπερπυκνωτϊν (supercapacitors) με βάςθ τoυσ νανοςωλινεσ άνκρακα 

πολλαπλϊν τοιχωμάτων (multiwall carbon nanotubes) 
Οι υπερπυκνωτζσ είναι θλεκτροχθμικοί πυκνωτζσ με πολφ υψθλι χωρθτικότθτα ςε 
ςφγκριςθ με τουσ κλαςςικοφσ πυκνωτζσ αφοφ μποροφν να αποκθκεφςουν πάνω από 
10 ζωσ 100 φορζσ υψθλότερθ ενζργεια ανά μονάδα βάρουσ. Οι υπερπυκνωτζσ είναι 
ιδιαίτερα χριςιμοι ςε εφαρμογζσ που ζχουν ανάγκθ είτε από υψθλι ιςχφ για 
ςφντομο χρονικό διάςτθμα (θλεκτρικά αυτοκίνθτα, αεροπλάνα, τρζνα) είτε από 
χαμθλι ιςχφ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα (ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα, δίκτυα 
αςφάλειασ και alarm, δίκτυα αιςκθτιρων, κλπ.). Οι νανοςωλινεσ άνκρακα 
πολλαπλϊν τοιχωμάτων (multiwall carbon nanotubes) κεωροφνται ωσ ζνα 
υποςχόμενο υλικό για αυτοφ του τφπου τισ εφαρμογζσ χάρθ ςτθ μεγάλθ επιφάνεια, 
τθν καλι αγωγιμότθτα και τθν υψθλι μθχανικι αντοχι. Στόχοσ τθσ παροφςασ 
εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ των απαραίτθτων θλεκτροδίων με βάςθ τουσ 
νανοςωλινεσ και θ καταςκευι πειραματικϊν υπερπυκνωτϊν.  

 
Απαιτοφνται: καλή γνώςη ηλεκτρονικήσ και τεχνολογίασ μικροηλεκτρονικήσ, πολφ 
καλή γνώςη γνώςη αγγλικών, πειραματική εργαςία 

 
Επιτροπι: Φίλιπποσ Φαρμάκθσ, Επ. κακθγθτισ (Επιβλζπων) 
 Νικόλαοσ Γεωργουλάσ, Κακθγθτισ 
 Θεόφιλοσ Παπαδόπουλοσ, Επ. Κακθγθτισ 

 
 

2) Μελζτθ τθσ κβαντικισ απόδοςθσ φωτοβολταϊκϊν κυψελίδων με βάςθ τον 
περοβςκίτθ (perovskite) 
Τα τελευταία χρόνια ο περοβςκίτθσ, ζνα γνωςτό από παλιά υλικό, χρθςιμοποιικθκε 
ςε φωτοβολταϊκζσ διατάξεισ με εξαιρετικά αποτελζςματα, αγγίηοντασ απόδοςθ ωσ 
και 22% (ςε πειραματικι κυψελίδα). Παράλλθλα, ο περοβςκίτθσ είναι ζνα ςχετικά 
φκθνό υλικό που δίνει πλζον μια διαφορετικι προοπτικι ςτθν τεχνολογία των 
φωτοβολταϊκϊν που πάντα βρίςκεται ςτθν αναηιτθςθ του φκθνότερου και 
αποδοτικότερου προϊόντοσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, ςε ςυνεργαςία με το 
Πολυτεχνείο τθσ Πάτρασ, κα καταςκευαςτοφν οι φωτοβολταϊκζσ κυψελίδεσ και κα 
πραγματοποιθκεί ο θλεκτρικόσ χαρακτθριςμόσ τουσ και θ κβαντικι τουσ απόδοςθ.  
 
 
Απαιτοφνται: Γνώςεισ ηλεκτρονικήσ και φωτοβολταϊκών, πειραματική εργαςία, 
γνώςη αγγλικών. 
 
Επιτροπι: Φίλιπποσ Φαρμάκθσ, Λζκτορασ (Επιβλζπων) 
 Νικόλαοσ Γεωργουλάσ, Κακθγθτισ 
 Ακανάςιοσ Καρλισ, Επ. Κακθγθτισ 



3) Εναπόκεςθ και χαρακτθριςμόσ νιτριδίου του πυριτίου (SiNx) με τθ μζδοκο DC 
sputtering. Επίδραςθ των ςυνκθκϊν εναπόκεςθσ ςτισ διθλεκτρικζσ ιδιότθτεσ του 
υλικοφ 

 
Το νιτρίδιο του πυριτίου χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςε πλικοσ εφαρμογϊν ωσ 
μονωτικό υλικό κυρίωσ λόγω των εξαιρετικϊν διθλεκτρικϊν ιδιοτιτων του, κακϊσ 
και για τθν ικανότθτά του να εμποδίηει αποτελεςματικά τα μόρια του νεροφ να το 
διαπερνοφν. Μία από τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ του 
ςυγκεκριμζνου υμενίου είναι θ τεχνικι DC magnetron sputtering, θ οποία 
προςφζρει το πλεονζκτθμα τθσ εναπόκεςθσ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Αυτό τθν 
κάνει ιδιαίτερα ελκυςτικι ςτθν μικροθλεκτρονικι και ιδιαίτερα όταν 
χρθςιμοποιοφνται υποςτρϊματα που δεν μποροφν να υποβλθκοφν ςε υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ (εφκαμπτα υλικά, πλαςτικά, κλπ.). 
Στθν παροφςα εργαςία, κα αναπτυχκοφν υμζνια ςε διάφορα υποςτρϊματα και κα 
χαρακτθριςτοφν ωσ προσ τισ φυςικζσ και θλεκτρικζσ τουσ ιδιότθτεσ.  
 
Απαιτοφνται: καλή γνώςη μικροηλεκτρονικήσ και υλικών, γνώςη αγγλικών, 
πειραματική εργαςία ςε καθαρό χώρο 
 
Επιτροπι: Φίλιπποσ Φαρμάκθσ, Επ. κακθγθτισ (Επιβλζπων) 
 Νικόλαοσ Γεωργουλάσ, Κακθγθτισ 
 Νικόλαοσ Παπανικολάου, Επ. Κακθγθτισ 
 
 

4) Μοντελοποίθςθ των θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν διαφανϊν τρανηίςτορ λεπτοφ 
υμενίου (transparent thin film transistor) με ενεργό υλικό το οξείδιο του 
ψευδαργφρου 

 
Η ανάπτυξθ νζων εφκαμπτων οκονϊν απαιτεί διαφανι τρανηίςτορ λεπτοφ υμενίου 
υψθλισ ποιότθτασ ωσ προσ τισ θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ όπωσ θ ευκινθςία των φορζων. 
Τα πιο δθμοφιλι διαφανι τρανηίςτορ χρθςιμοποιοφν ωσ ενεργό υλικό το οξείδιο του 
ψευδαργφρου (TTFT ZnO). Τα τελευταία χρόνια, ςτο εργαςτιριο Μικροτεχνολογίασ 
και Νανοτεχνολογίασ, ζχουν καταςκευαςτεί τζτοιου είδουσ τρανηίςτορ με ιδιαίτερθ 
επιτυχία. Η ςυγκεκριμζνθ εργαςία αφορά ςτθν μοντελοποίθςθ των θλεκτρικϊν 
χαρακτθριςτικϊν εξόδου και μεταφοράσ των ςυγκεκριμζνων τρανηίςτορ με ςφνδεςθ 
των δομικϊν, θλεκτρικϊν και φυςικϊν ιδιοτιτων των υλικϊν. 
 
 
Απαιτοφνται: καλή γνώςη μικροηλεκτρονικήσ, γνώςη αγγλικών. 
 
Επιτροπι: Φίλιπποσ Φαρμάκθσ, Επ. κακθγθτισ (Επιβλζπων) 
 Νικόλαοσ Γεωργουλάσ, Κακθγθτισ 
 Κυριάκοσ Ζωθρόσ, Αναπλ. Κακθγθτισ 
 
 
 



5) Καταςκευι και χαρακτθριςμόσ χθμικϊν μικρο-αιςκθτιρων με βάςθ το γραφζνιο 
για ανίχνευςθ αερίων/υγραςίασ ςε διαφανι υποςτρϊματα 
 
Τα τελευταία χρόνια, ςτο εργαςτιριο Μικροτεχνολογίασ και Νανοτεχνολογίασ του 
ΔΠΘ, ζχουν αναπτυχκεί αιςκθτιρεσ χθμικϊν αερίων με βάςθ το γραφζνιο για τθν 
ανίχνευςθ υγραςίασ και αερίων όπωσ το υδρογόνο και θ αμμωνία. Ωσ ςυνζχεια των 
προθγοφμενων εργαςιϊν, προτείνεται θ καταςκευι αιςκθτιρων ςε διαφανι 
υποςτρϊματα όπωσ polydimethylsiloxane (PDMS), polyethylene terephthalate (PET), 
κ.ά. Σθμαντικό ρόλο κα λάβει θ προςαρμογι των διεργαςιϊν καταςκευισ των 
αιςκθτιρων ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των εφκαμπτων υποςτρωμάτων (χαμθλι μθχανικι 
αντοχι, ευαιςκθςία ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, κλπ.). Τζλοσ, κα μελετθκοφν οι 
θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ των αιςκθτιρων ςε διάφορα περιβάλλοντα (υγραςία, 
υδρογόνο, αδρανι αζρια, κλπ.). 
 
Απαιτοφνται: καλή γνώςη μικροηλεκτρονικήσ, υλικών και αιςθητήρων, γνώςη 
αγγλικών, πειραματική εργαςία ςε καθαρό χώρο 
 
Επιτροπι: Φίλιπποσ Φαρμάκθσ, Επ. κακθγθτισ (Επιβλζπων) 
 Νικόλαοσ Γεωργουλάσ, Κακθγθτισ 
 Γεϊργιοσ Κυριακοφ, Κακθγθτισ 

 
6) Μελζτθ τθσ επίδραςθσ των ςυνκθκϊν εναπόκεςθσ του οξειδίου του ψευδαργφρου 

ωσ ενεργό υλικό ςε διάφανα τρανηίςτορ λεπτοφ υμενίου (transparent thin film 
transistor) 
 
Η ανάπτυξθ νζων εφκαμπτων οκονϊν απαιτεί διαφανι τρανηίςτορ λεπτοφ υμενίου 
υψθλισ ποιότθτασ ωσ προσ τισ θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ όπωσ θ ευκινθςία των φορζων. 
Τα πιο δθμοφιλι διαφανι τρανηίςτορ χρθςιμοποιοφν ωσ ενεργό υλικό το οξείδιο του 
ψευδαργφρου (TTFT ZnO). Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα μελετθκεί θ επίδραςθ των 
παραμζτρων εναπόκεςθσ με DC sputtering ενεργοφ υλικοφ ZnO, όπωσ θ πίεςθ και θ 
κερμοκραςία, ςτισ θλεκτρικζσ χαρακτθριςτικζσ των τρανηίςτορ, που κα 
καταςκευαςτοφν.  
 
Απαιτοφνται: καλή γνώςη μικροηλεκτρονικήσ, υλικών και αιςθητήρων, γνώςη 
αγγλικών, πειραματική εργαςία ςε καθαρό χώρο 
 
Επιτροπι: Φίλιπποσ Φαρμάκθσ, Επ. κακθγθτισ (Επιβλζπων) 
 Νικόλαοσ Γεωργουλάσ, Κακθγθτισ 
 Παφλοσ Εφραιμίδθσ, Αν. κακθγθτισ 
 
 

7) Μελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ πίεςθσ ςτισ θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ πειραματικϊν κελιϊν 
ιόντων λικίου 

 
Οι μπαταρίεσ ιόντων λικίου αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ προοπτικι για φκθνότερθ 
και ενεργειακά αποδοτικότερθ αποκικευςθ ενζργειασ. Για τθ μελζτθ των υλικϊν 
των θλεκτροδίων, χρθςιμοποιοφνται πειραματικά κελιά τφπου Swagelok®. Μία 



ςθμαντικι παράμετροσ ςχετικά με τθν απόδοςθ των ςυγκεκριμζνων κελιϊν 
αποτελεί θ πίεςθ θ οποία εφαρμόηεται ςτα θλεκτρόδια. Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, 
κα καταςκευαςτεί μια ειδικι πειραματικι διάταξθ για τον ζλεγχο τθσ πίεςθσ και ςτθ 
ςυνζχεια κα πραγματοποιθκοφν αντίςτοιχεσ μετριςεισ για τθ διερεφνθςθ τθσ 
επίδραςθσ τθσ πίεςθσ ςτθν θλεκτρικι ςυμπεριφορά των κελιϊν.  
 
Απαιτοφνται: καλή γνώςη ηλεκτρονικήσ και υλικών, γνώςη αγγλικών, πειραματική 
εργαςία. 
 
Επιτροπι: Φίλιπποσ Φαρμάκθσ, Επ. κακθγθτισ (Επιβλζπων) 
 Νικόλαοσ Γεωργουλάσ, Κακθγθτισ 
 Νικόλαοσ Παπανικολάου, Επ. Κακθγθτισ 
 


