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1) Αριθμητική προσομοίωση τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (MOSFET) με ενεργό 

κανάλι νανοσύρμα πυριτίου για βιοαισθητήρα: μελέτη της επίδρασης του μήκους 
πύλης. 
Numerical simulation of silicon nanowire field-effect transistor (MOSFET) aas 
biosensor: study of the channel length effects.  
 
Τα τελευταία χρόνια τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (MOSFET) με ενεργό κανάλι 
νανοσύρμα πυριτίου χρησιμοποιούνται ως βιοαισθητήρες με εξαιρετικά 
αποτελέσματα λόγω της υψηλής ευαισθησίας, της επιλεκτικότητας και της αίσθησης 
σε πραγματικό χρόνο (real time). Στην εργασία, θα κατασκευαστεί μοντέλο για την 
αριθμητική προσομοίωση μιας τέτοιας διάταξης και  θα μελετηθεί η επίδραση του 
μήκους πύλης ως προς την αίσθηση.  
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2) Αριθμητική προσομοίωση διόδων εκπομπής φωτός (LED): επίδραση των 
τεχνολογικών χαρακτηριστικών στην κβαντική απόδοση 
 
Numerical simulation of Light Emission Diodes (LED): effects of the technological 
characteristics to the quantum efficiency 
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3) Αριθμητική προσομοίωση πίεσης και θερμοκρασίας σε κελιά ιόντων λιθίου σε 
λειτουργία υψηλών ρευμάτων φόρτισης/εκφόρτισης 

 
Numerical simulation study on the pressure and temperature inside a lithium-ion cell 
when operated at high charging/discharging modes 

 
Η τεχνολογία των συσσωρευτών ιόντων λιθίου αποτελεί έναν από πλέον δυναμικούς 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Η ανάγκη για ελαφρύτερες, φθηνότερες 
αλλά και ασφαλέστερες μπαταρίες περνάει μέσα από την εξέλιξη των υπαρχουσών 
τεχνολογιών και υλικών αλλά και από την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας 



τους. Μέσω προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικών καθίσταται 
δυνατή η προσομοίωση της λειτουργίας τόσο του κελιού όσο και του συνολικού 
συστήματος. Η εργασία συνίσταται στη δημιουργία μοντέλου μέσω ειδικού 
λογισμικού και προσομοίωσης της λειτουργίας κελιού ιόντων λιθίου με κλασικά αλλά 
και νέα καινοτόμα υλικά. 
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4) Κατασκευή και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός μικροαισθητήρα θερμοκρασίας και 
υγρασίας με βάση το ανηγμένο οξείδιο του γραφενίου στο ίδιο εύκαμπτο 
υπόστρωμα. 

 
Fabrication and electrical characterization of thermal and humidity micro-sensors 
based on reduced graphene oxide onto the same flexible substrate 

 
Η εύρεση φθηνών μικρο-αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο για την τεχνολογία Internet of Things (IoT) και προς αυτήν την κατεύθυνση 
κινείται η αξιοποίηση υλικών όπως το οξείδιο του γραφενίου. Στην εργασία θα 
κατασκευαστεί και θα μελετηθεί σύστημα μικρο-αισθητήρων με βάση το οξείδιο του 
γραφενίου στο ίδιο εύκαμπτο υπόστρωμα.  
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5) Κατασκευή και χαρακτηρισμός μικροαισθητήρων υγρασίας με βάση 
οργανομεταλλικά υβριδικά νανοϋλικά (Metal Organic Framework): επίδραση των 
τεχνολογικών παραμέτρων κατασκευής 

 
Fabrication and characterization of humidity microsensors based on Metal Organic 
Framework nanomaterials: effect of the technological fabrication parameters 

 
Τα υβριδικά οργανομεταλλικά νανοϋλικά είναι κρυσταλλικά πορώδη υλικά με 
εξαιρετικές ιδιότητες λόγω της σφαιρικής δομής τους. Διαθέτουν μεγάλη επιφάνεια, 
υβριδική οργανική-ανόργανη δομή και ρυθμιζόμενο πορώδες έτσι ώστε να είναι 
εξαιρετικά χρήσιμα ως αισθητήρες αερίων. Στο πλαίσιο της διπλωματικής θα 
κατασκευαστούν μικροαισθητήρες υγρασίας με βάση τα υβριδικά οργανομεταλλικά 
νανοϋλικά και θα μελετηθεί αίσθησή τους σε σχέση με τις διαφορετικές τεχνολογικές 
παραμέτρους κατασκευής τους.  

 
Επιτροπή: Φίλιππος Φαρμάκης, Αν. καθηγητής (Επιβλέπων) 

      Ιωάννης Πρατικάκης, Καθηγητής 
      Θεόφιλος Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής 



 
 

6) Τρανζίστορ λεπτού υμενίου με ενεργό υλικό οξειδίου του ψευδαργύρου: 
κατασκευή των διατάξεων και μελέτη της ηλεκτρικής καταπόνησης 

 
Thin film transistors with ZnO as active layer: device fabrication and study of the 
electrical stress 

 
Τα τρανζίστορ λεπτού υμενίου αποτελούν σημαντικές μικροηλεκτρονικές διατάξεις με 
πλήθος εφαρμογών σε οθόνες, wearable συστήματα, κλπ. Θα κατασκευαστούν 
διατάξεις με ενεργό υλικό το οξείδιο του ψευδαργύρου και θα μελετηθούν οι 
ιδιότητές τους σε κατάσταση ηλεκτρικής καταπόνησης έτσι ώστε να αξιολογηθεί η 
αξιοπιστία τους στο χρόνο λειτουργίας.  
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       Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Αν. Καθηγητής 
       Θεόδωρος Σαρρής, Αν. Καθηγητής 

 
 

7) Κατασκευή και χαρακτηρισμός τρανζίστορ λεπτού υμενίου από οξείδιο του 
ψευδαργύρου με διηλεκτρικό πύλης που εναποτέθηκε με τη διαδικασία sol-gel.  

 
Fabrication and characterization of ZnO thin film transistors with sol-gel deposited 
gate dielectric 

 
Τα τρανζίστορ λεπτού υμενίου αποτελούν σημαντικές μικροηλεκτρονικές διατάξεις με 
πλήθος εφαρμογών σε οθόνες, wearable συστήματα, κλπ. Θα κατασκευαστούν 
διατάξεις με ενεργό υλικό το οξείδιο του ψευδαργύρου και διηλεκτρικό οξείδιο που 
εναποτέθηκε με τη διαδικασία sol gel. και θα μελετηθούν οι ιδιότητές τους σε 
κατάσταση ηλεκτρικής καταπόνησης έτσι ώστε να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους στο 
χρόνο λειτουργίας. 
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8) Κατασκευή και μελέτη υπερπυκνωτών στερεάς κατάστασης (solid-state 
supercapacitors) με ενεργό υλικό νανοσωλήνες άνθρακα και γραφένιο  
 
Fabrication and study of solid-state supercapacitors with active material carbon 
nanotubes and graphene 

 
Η τεχνολογία των υπερπυκνωτών έρχεται να συμπληρώσει τη λίστα των διατάξεων 
αποθήκευσης ενέργειας προσφέροντας υψηλές τιμές πυκνότητας ισχύος (W/kg). Οι 
νανοσωλήνες άνθρακα και το γραφένιο είναι υλικά με υψηλότατες τιμές επιφάνειας 
ανά μονάδα μάζας και συνεπώς χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρόδια υπερπυκνωτών. 



Στην παρούσα εργασία θα κατασκευαστούν και θα χαρακτηριστούν ηλεκτρικά 
διατάξεις υπερπυκνωτών στερεάς κατάστασης με ηλεκτρόδια από νανοσωλήνες 
άνθρακα και γραφένιο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερες τιμές F/g και F/cm2.  

 
 Συνεργασία με το τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ 
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