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1. 6η γενιά Νανοεπιστηµόνων…
Τη ∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2007 υποδεχθήκαµε την 6η

ακό Ν&Ν υπήρξε µεγάλος, καθώς όλο και περισσότε-

γενιά νανοεπιστηµόνων! Μια νέα σειρά φοιτητών που

ροι νέοι επιστήµονες αναγνωρίζουν πως η νανοτε-

επιθυµούν να εξειδικευθούν στο συναρπαστικό τοµέα

χνολογία θα συντελέσει στην επόµενη επιστηµονική

έρευνας και ανάπτυξης της Νανοτεχνολογίας.

και τεχνολογική επανάσταση και επιθυµούν να αποτελέσουν τµήµα αυτών των εξελίξεων.
Οι αιτήσεις προήλθαν από πολλά γνωστικά αντικείµενα µεταξύ των οποίων απόφοιτοι των θετικών επιστηµών (φυσικοί, χηµικοί), των επιστηµών υγείας (ιατροί), των πολυτεχνικών σχολών (χηµικοί µηχανικοί,
ηλεκτρολόγοι µηχανικοί) και διαφόρων άλλων σχολών, γεγονός που τονίζει τον διεπιστηµονικό και διατµηµατικό χαρακτήρα του µεταπτυχιακού και την ανά-

Εικόνα από την εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών,
την οποία παρακολουθούν φοιτητές προηγούµενων
ετών και Καθηγητές του N&N

γκη για συνεργασία επιστηµόνων πολλών ειδικοτήτων
για την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας.

Αισίως φθάσαµε στο 6ο έτος του µεταπτυχιακού προ-

Σκοπός του ∆ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου εκπαί-

γράµµατος

Νανοτεχνολογίες

δευση των ικανότερων αποφοίτων Θετικών Επιστη-

(Ν&Ν). Ο ανταγωνισµός για µία θέση στο µεταπτυχι-

µών, Πολυτεχνικών και Ιατρικών Σχολών στις βασικές

Νανοεπιστήµες

και

περιοχές των "Ν&Ν" και συγκεκριµένα στις τρεις κα-

Η τελετή υποδοχής πρωτοετών ξεκίνησε µε την οµιλία

τευθύνσεις του ∆ΠΜΣ:

του Κοσµήτορα της Σ.Θ.Ε. Καθ. κ. Ι. Παπαδογιάννη
και συνεχίστηκε µε την οµιλία του Προέδρου του Γενι-

• Τεχνολογία Λεπτών Υµενίων & Νανοτεχνολογία

κού Τµήµατος Πολυτεχνείου Καθ. κ. Γ. Κουρούκλη,

•

Νανοµηχανική & Νανοϋλικά

του Προέδρου του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Καθ.

•

Νανοβιοτεχνολογία

κ. ∆. Κυριακίδη, του Αν. Καθ. κ. Ν. Φράγκη (Τµήµα
Φυσικής) και του Καθ. κ. Η. Αϋφαντή (Γενικό Τµήµα
Πολυτεχνείου).
Ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος και Πρόεδρος του
Τµήµατος Φυσικής Καθ. Σ. Λογοθετίδης στην οµιλία
του παρουσίασε τις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού
και παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των προηγούµενων ετών, όπως επίσης και τις διάφορες ειδικότητες που έδειξαν

Ο ∆/ντής του Μεταπτυχιακού Καθ. Σ. Λογοθετίδης κατά
τη διάρκεια της σύντοµης παρουσίασης του ∆ΠΜΣ Ν&Ν
στους πρωτοετείς φοιτητές

ενδιαφέρον να ενταχθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα. Οι οµιλητές στάθηκαν στην ιδιαίτερη δυσκολία που παρουσιάζει αρχικά το Πρόγραµµα λόγω της
∆ιεπιστηµονικότητας, αλλά σηµείωσαν τον εµπλουτισµό µε κρίσιµες γνώσεις στους φοιτητές και το γεγονός ότι τους προσφέρει µία σφαιρική και διεπιστηµονική αντίληψη για τα φαινόµενα στη Νανοκλίµακα και
τελικά εξειδικεύει αυτούς σε τοµέα της επιλογής τους
µε έµφαση τόσο στη βασική όσο και στην εφαρµοσµένη έρευνα.
Το λόγο έπειτα είχαν οι δευτεροετείς και τελειόφοιτοι

Οι βραβευµένοι πρωτοετείς φοιτητές του N&N και Καθηγητές του Μεταπτυχιακού

φοιτητές του προγράµµατος Ν&Ν όπου αναφέρθηκαν
στην ως τώρα εµπειρία τους και τόνισαν πως θα σταθούν στο πλευρό των νέων συναδέλφων τους για ο-

και η παροχή σε αυτούς προσόντων και δεξιοτήτων
που θα τους επιτρέψουν να αντιµετωπίσουν και καθοδηγήσουν µια πολύπλοκη και συνεχώς µεταβαλλόµενη επιστηµονική, ερευνητική, τεχνολογική, οικονοµική, και κοινωνική πραγµατικότητα.
Το µέλλον λοιπόν βρίσκεται στην Νανοτεχνολογία και
στους εκπροσώπους της!

ποιαδήποτε δυσκολία αυτοί συναντήσουν.
Η τελετή συνεχίστηκε µε τη βράβευση των αριστευσάντων πρωτοετών (Φ. Στεργιούδη, Ε. Βασιλοπούλου, Θ. Αλταντζή) και δευτεροετών (Π. Καραγιαννίδη,
Χ. Πιτσαλίδη, Α. Μπρέζα, Α. Κατσάνο) φοιτητών του
µεταπτυχιακού, από τον κ. Λογοθετίδη. Η ευχή ήταν

όλοι οι φοιτητές να προσπαθήσουν για το καλύτερο
στην νέα ακαδηµαϊκή χρονιά.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση δύο
διπλωµατικών εργασιών από τελειόφοιτους του µεταπτυχιακού προγράµµατος, της κ. Καραµανίδου Αντιγόνης µε θέµα “Υπολογισµοί για Ελλειψοµετρία και
AFM: Θεωρία και µοντελοποίηση επιφανειακής µορφολογίας και τραχύτητας εύκαµπτων ανισότροπων
υλικών” , και του κ. Οικονόµου Μάρκου µε θέµα
“∆ραστηριότητες στην Νανοτεχνολογία στον διεθνή
χώρο: Στρατηγικές χωρών µε υψηλή Τεχνολογία και

Οι βραβευµένοι δευτεροετείς φοιτητές και Καθηγητές του
Μεταπτυχιακού

Επιχειρηµατικότητα και Ιδιαιτερότητες σε χώρες µε
εργασίες του µεταπτυχιακού και να αναγνωρίσουν το

Παραδοσιακή Βιοµηχανία, όπως η Ελλάδα”.
Οι πρωτοετείς φοιτητές είχαν µε αυτό τον τρόπο την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο ερευνητικές

υψηλό επίπεδο έρευνας του µεταπτυχιακού προγράµµατος.
Λουΐζος Αλέξανδρος- Λουΐζος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής ∆.Π.Μ.Σ. Ν&Ν

2. NanoNet Θεµατικό–∆ίκτυο Έρευνας
Οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες του Θεµατικού

Φυσική, Χηµεία και Βιολογία, την Επιστήµη και Τε-

∆ικτύου ΝanoΝet καλύπτουν τις ραγδαίως αναπτυσ-

χνολογία των Υλικών & Νανοσυστηµάτων, τη Νανο-

σόµενες

βιοτεχνολογία και Νανοϊατρική.

περιοχές

των

Νανοτεχνολογιών

&

Nανοβιοτεχνολογιών. Οι περιοχές αυτές αναγνωρίζο-

Στόχος του δικτύου είναι η δηµιουργία ενός πυρήνα

νται ολοένα και περισσότερο ως ο σηµαντικότερος

που συντονίzει τις υπηρεσίες των εργαστηρίων του

µοχλός ανάπτυξης των σύγχρονων τεχνολογιών και

ΑΠΘ, αλλά και άλλων εργαστηρίων στην Ελλάδα και

οικονοµιών. Οι Νανοτεχνολογίες αναµένεται να "ανα-

το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στις περιοχές

δοµήσουν" τις υπάρχουσες σήµερα τεχνολογίες πα-

των Νανοτεχνολογιών & Νανοβιοτεχνολογιών. Απώ-

ραγωγής, την υγεία και την ποιότητα ζωής, τη διαχεί-

τερος σκοπός του ΝanoΝet είναι η διεύρυνση του

ριση του περιβάλλοντος, την παραγωγή ενέργειας, τις

στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες καθώς και η ενί-

µεταφορές & επικοινωνίες, τους υπολογιστές & την

σχυση των δεσµών του µε την παραγωγή. Το δίκτυο,

πληροφορική, την εκπαίδευση και έρευνα.

ανάµεσα στα άλλα, αναλαµβάνει την ενηµέρωση των

Η όποια προσέγγιση στις περιοχές των Νανο & Βιο-

µελών του για Επιστηµονικά Συνέδρια, Βιοµηχανικά

Τεχνολογιών απαιτεί διεπιστηµονική προσέγγιση. Αυ-

Forum, εκδηλώσεις, καθώς και την ενηµέρωση για

τή ακριβώς η διεπιστηµονική προσέγγιση υλοποιείται

χρηµατοδοτήσεις και δυνατότητες συνεργασίας σε

στο δίκτυο ΝanoΝet µε τη συµµετοχή εργαστηρίων

Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας και ανά-

και επιστηµόνων που το αντικείµενό τους καλύπτει τη

πτυξης στις Νανοεπιστήµες & Νανοτεχνολογίες.

Στο δίκτυο ΝanoΝet συµµετέχουν 44 εργαστήρια. Ανάµεσά τους υπάρχουν τµήµατα σχολών και Ερευνητικά Εργαστήρια από Ελληνικά Πανεπιστήµια (ΑΠΘ,
Πανεπιστήµια Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης κτλ.), Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρείες από την Ελλάδα (∆ηµόκριτος, ΕΚΕΠΥ, κτλ.) και το εξωτερικό (Ιταλία, Σερβία, Μεγάλη Βρετανία, USA κτλ.). O δικτυακός τόπος
διεύθυνση:

Τα τελευταία τρία χρόνια το δίκτυο συµµετέχει ενεργά

www.nanonet.gr, όπου ο επισκέπτης µπορεί να βρει

στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία µε

περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του

το ∆ΠΜΣ «Νανοεπιστήµες & Νανοτεχνολογίες» και

ΝanoΝet καθώς και ευκαιρίες συνεργασίας.

το εργαστήριο LTFN. Εντός του 2007 πραγµατοποιή-

Το δίκτυο είναι ένας κόµβος συνεργασίας και επικοι-

θηκαν δύο event: το Summer School (SS07) και το 4ο

νωνίας ανάµεσα στα µέλη του ΝanoΝet µε στόχο την

∆ιεθνές Συνέδριο στις Νανοεπιστήµες & Νανοτεχνο-

υλοποίηση ερευνητικών έργων.

Μέσα στα πλαίσια

λογίες - ΝΝ07, που πραγµατοποιήθηκαν στις 14-20

των δραστηριοτήτων του περιλαµβάνονται η ενθάρ-

Ιουλίου και 16-18 Ιουλίου αντίστοιχα, στις εγκαταστά-

ρυνση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών και η

σεις του ΑΠΘ. Οι εκδηλώσεις στέφθηκαν µε απόλυτη

υποστήριξη στην εκπαίδευση νέων επιστηµονικών

επιτυχία, καθώς η συµµετοχή ελλήνων και ξένων ε-

στελεχών µε σκοπό την ενσωµάτωσή τους στον κλά-

ρευνητών και σπουδαστών ήταν µεγάλη.

δο των Νανοτεχνολογιών. Το ΝanoΝet αποτελεί τον

Μέσα στο 2008, πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το 5ο

συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα µέλη του, και το ∆ΠΜΣ

∆ιεθνές Συνέδριο στις Νανοεπιστήµες & Νανοτεχνο-

«Νανοεπιστήµες & Νανοτεχνολογίες» που παρέχει

λογίες – Summer School (SS08-NN08) µε µία αντί-

νέο επιστηµονικό δυναµικό. Oι σπουδαστές του Ν&Ν

στοιχα µεγάλη αναµενόµενη συµµετοχή και επιτυχία.

του

ΝanoΝet

βρίσκεται

στην

Αγγελική Κοκκινίδου
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ∆.Π.Μ.Σ. Ν&Ν

έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν τις διπλωµατικές τους εργασίες στις εγκαταστάσεις-εργαστήρια των
µελών του δικτύου και κυρίως να αποκτήσουν ερευνητικές και επαγγελµατικές προοπτικές συνεργασίας
µαζί τους.

3. AFM και SNOM: ∆ύο καινοτόµα εργαλεία για τη µελέτη του
Νανόκοσµου
Οι καινοτόµες τεχνικές της Μικροσκοπίας Ατοµικών

ανήκουν στην γενικότερη κατηγορία των τεχνικών

∆υνάµεων (Atomic Force Microscopy, AFM) και της

Scanning Probe Microscopy (SPM), οι οποίες χαρτο-

Σαρωτικής Οπτικής Μικροσκοπίας Κοντινού Πεδίου

γραφούν την επιφάνεια του δείγµατος µε τη βοήθεια

(Scanning Near-Surface Optical Microscopy, SNOM)

ενός προβόλου (probe) και τις αλληλεπιδράσεις που

λαµβάνουν χώρα µεταξύ αυτού και της επιφάνειας

noncontact mode ανάλογα µε τον τρόπο σάρωσης.

του δείγµατος και όχι µε τη χρήση φακών και ορατού

Κάθε τρόπος είναι κατάλληλος για διαφορετικό υλικό.

φωτός που γίνεται στην οπτική µικροσκοπία.

Επίσης µε συγκεκριµένες µετατροπές, η τεχνική µπο-

Έτσι µπορούµε να «δούµε» µοριακές δοµές, τη δια-

ρεί να µας δώσει ηλεκτρικές µετρήσεις. Έτσι έχουµε

µόρφωση της ύλης στην κλίµακα των νανοµέτρων ή

τις τεχνικές, Electric Force Microscopy (EFM), Mag-

ακόµη και µεµονωµένα άτοµα, πράγµα αδύνατο να

netic Force Microscopy (MFM), Kelvin Probe Micros-

γίνει µε την οπτική µικροσκοπία, η οποία λόγω του

copy (KPM) και Scanning Capacitance Microscopy

φαινοµένου περίθλασης αδυνατεί να δώσει καλύτερη

(SCM).

διακριτική ικανότητα από 250-300nm.
Στην τεχνική AFM, η ακίδα προσεγγίζει την επιφάνεια
µέχρι να αισθανθεί τη δύναµη από το σηµείο επαφής
(Σχ. 1). Ανάλογα µε τη δύναµη που δέχεται η ακίδα,
ο βραχίονας στον οποίο είναι στερεωµένη υφίσταται
αντίστοιχη κάµψη.
Σχήµα 2. Εικόνα τοπογραφίας AFM έκτασης
5x5µm δείγµατος βαθµονόµησης της ακίδας του
προβόλου.

Η µικροσκοπία AFM χρησιµοποιείται από ευρύ φάσµα επιστηµών και κυρίως τη Βιολογία, τη Φυσική και
την Επιστήµη των Υλικών. Χρησιµοποιείται για την
απεικόνιση και το χαρακτηρισµό επιφανειών µε διακριτική ικανότητα που φτάνει το 0,1nm αλλά και για τη
µελέτη µηχανικών ιδιοτήτων διαφόρων υλικών, όπως
Σχήµα 1. Σχηµατικό διάγραµµα τριγωνικού προβόλου AFM σε
αλληλεπίδραση µε τυχαία επιφάνεια στερεού. (Πηγή: Handbook
of Nanotechnology, Edited by Bhushan, Springer)

µονωτών, ηµιαγωγών και ηλεκτρικά αγώγιµων υλικών.
Ακόµη, πολύ σηµαντικό είναι ότι µε την τεχνική αυτή

∆έσµη laser προσπίπτει στο βραχίονα, ανακλάται και

µπορούµε να µετακινήσουµε άτοµα. Έτσι για παρά-

ανάλογα µε την παραµόρφωση του προσπίπτει σε

δειγµα στη Βιολογία η AFM µπορεί να χρησιµοποιηθεί

διαφορετική κάθε φορά θέση του φωτοανιχνευτή. Η

όχι µόνο ως ένα εργαλείο απεικόνισης για ακριβείς

καταγραφή του επαγόµενου φωτορεύµατος µε τη

µελέτες κυτταρογενετικής, αλλά και ως εργαλείο δια-

βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή δίνει την τοπογρα-

χείρισης (manipulation) γενετικού υλικού. Ο συνδυα-

φία τις επιφάνειας του δείγµατος. Στο Σχ. 2 παρου-

σµός αυτός για πρώτη φορά επιτρέπει ταυτοποίηση

σιάζεται αντιπροσωπευτική εικόνα τοπογραφίας AFM

περιοχής του δείγµατος, µικροτοµή (microdissection)

από επιφάνεια εµβαδού 5x5 µm, στερεού µε χαρα-

και νανοεξαγωγή (nanoextraction) γενετικού υλικού

κτηριστικές κορυφές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για

για περαιτέρω βιοϊατρικές και βιοχηµικές µελέτες

βαθµονόµηση της ακίδας του προβόλου. H τεχνική

(Σχ.3).

µπορεί να λειτουργήσει σε contact, semicontact και

Οι βασικές λειτουργίες του SNOM είναι τρεις: (ι) ανάκλαση (reflection) που δίνει πληροφορίες για την επιφάνεια

αδιαφανών

δειγµάτων,

(ιι)

διέλευση

(transmission) (Σχ.4) που χρησιµοποιείται για τη µελέτη διαφανών δειγµάτων και (ιιι) φθορισµός (fluorescence). Στο Σχ.5α παρουσιάζονται διατάξεις AFM και
Σχήµα 3. Τρισδιάστατη τοπογραφία AFM µη κατεργασµένων
ανθρώπινων χρωµοσωµάτων (αριστερά). Μεγέθυνση του pβραχίονα του καταγραµµένου χρωµοσώµατος (δεξιά). (Manipulating genetic material, by Stefan Thalhammer and Wolfgang M.
Heckl, Νanotoday May 2005)

SNOM του εργαστηρίου LTFN, ενώ στο Σχ.5β παρατίθεται η επιφάνεια του αγώγιµου πολυµερούς PEDOT:PSS, το οποίο βρίσκει εφαρµογή σε οργανικές
ηλεκτρονικές διατάξεις, όπως αποδόθηκε µε σάρωση

H τεχνική SNOM είναι µια σχετικά νέα τεχνική. Η διά-

από AFM και SNOM.

ταξη αποτελείται από ανάστροφο οπτικό µικροσκόπιο
στο οποίο έχει προσαρµοστεί κεφαλή AFM. Ο µηχανισµός ελέγχου της κίνησης του προβόλου και του
δείγµατος είναι ο ίδιος µε αυτόν του AFM µε τη διαφορά ότι ο πρόβολος στην περίπτωση αυτή δεν αποτελείται από βραχίονα αλλά από οπτική ίνα προσαρτηµένη σε ένα tuning fork (Σχ. 4).

Σχήµα 5α. ∆ιατάξεις AFM &
SNOM του εργαστηρίου
LTFN, Τµήµα Φυσικής,
ΑΠΘ. [Πηγή: LTFN]
Σχήµα 4. Σχηµατική παράσταση λειτουργίας του SNOM σε
transmission mode (Πηγή: www.ntmdt.com ).

Σχήµα 5β. Απεικόνηση της
επιφάνειας δείγµατος
PEDOT:PSS σε υπόστρωµα
PET µε τις τεχνικές AFM
(πάνω) και SNOΜ (κάτω).
[Πηγή: LTFN]

Μέσα από την οπτική ίνα διέρχεται δέσµη laser η οποία προσπίπτει στο δείγµα. Επειδή η οπτική ίνα
µπορεί να πλησιάσει πολύ την επιφάνεια του δείγµατος (~10nm) είναι δυνατό να αποφύγουµε περιορισµούς στην απεικόνιση λόγω περίθλασης, πετυχαίνοντας µία διακριτική ικανότητα 10nm.

Παναγιώτης Καραγιαννίδης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής ∆.Π.Μ.Σ. N&Ν

4. Αναγκαιότητα και Προοπτικές για Εµπορική Αξιοποίηση
της Νανοτεχνολογίας
Τα τελευταία χρόνια η Νανοτεχνολογία αποτελεί µία
από τις προτεραιότητες των περισσοτέρων χωρών,
καθώς αυτές προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να
επωφεληθούν από την επανάσταση που η Νανοτεχνολογία αναµένεται να επιφέρει στην βιοµηχανία,
οικονοµία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Γι’ αυτό
το λόγο τα κράτη, οι επενδυτές και η βιοµηχανία παγκοσµίως έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον και τις επενδύσεις τους στην Νανοτεχνολογία αναζητώντας µε
αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα οπότε και παρατηρείται η αυξανόµενη

Από την έρευνα στις εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας

δηµόσια χρηµατοδότηση για την έρευνα στη Νανοκλίµακα από το 1997 µέχρι και το 2007.

στις διάφορες εφαρµογές της. Αυτό σηµαίνει ότι η

Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει διαθέσει

γνώση που αναπτύσσεται σε αυτούς τους Οργανι-

περισσότερα από 1.3 δισεκατοµµύρια Ευρώ, στα

σµούς (Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήµια) χρειά-

ου

th

Προγράµµατος Πλαισίου (6 Frame-

ζεται να αξιοποιηθεί προκειµένου να παραχθούν νέα

work Programme), σε παραπάνω από 550 Ερευνητι-

προϊόντα και υπηρεσίες βασισµένα στην Νανοτεχνο-

κά Έργα, από το 2002 έως και το 2006. Στα πλαίσια

λογία. Η αγορά των νανο- προϊόντων εκτιµάται να ξε-

πλαίσια του 6

ου

th

Προγράµµατος Πλαισίου (7 Framework Pro-

περνά το 1 τρισεκατοµµύριο Ευρώ το 2015 σύµφωνα

gramme) θα διατεθούν 3.5 δισεκατοµµύρια Ευρώ από

µε µελέτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που δηµοσιεύ-

το 2007 έως και το 2013, για έρευνα στη Νανοτεχνο-

τηκε το 2006.

λογία.

Έχει παρατηρηθεί συχνά ότι οι υψηλού επιπέδου ε-

Καθώς η Νανοτεχνολογία αναπτύσσεται κυρίως στα

ρευνητικές δραστηριότητες µιας χώρας δεν µετασχη-

Ερευνητικά Εργαστήρια των Πανεπιστηµίων και Ε-

µατίζονται σε Εθνικά πλεονεκτήµατα. Οπότε οι χώρες

ρευνητικών Κέντρων,

είναι σηµαντικό όσον αφορά

ενδιαφέρονται ισχυρά στο να εισάγουν µέτρα για την

την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, να ενισχυθεί

µεταφορά των καινοτόµων αποτελέσµατων της έρευ-

η αξιοποίηση της προστιθέµενης αξίας που επιφέρει η

νας στην Νανοτεχνολογία από το Εργαστήριο στην

Νανοτεχνολογία

αγορά.

του 7

δικασιών, εργαλείων, υλικών και συστηµάτων από το
εργαστήριο στην αγορά. Οι εταιρίες “Spin-off” είναι
ικανότερες να αξιοποιήσουν τις επαναστατικές τεχνολογίες και να αναµορφώσουν την αγορά, ενώ οι µεγάλες εταιρίες (Large Companies) έχουν προβλήµατα
µε την δέσµευση τέτοιων νέων τεχνολογιών λόγω των
κινήτρων του για άµεση κερδοφορία και της συγκεκριµένης αγοράς στην οποία απευθύνονται.
Συνοψίζοντας, η διαδικασία από την έρευνα και ανά“Πρωταγωνιστές” στην Νανοτεχνολογία είναι οι µικρές
Εταιρίες ή “Startups” και ακολουθούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια και τα Πανεπιστήµια [Source: Científica]

Όµως τα Πανεπιστήµια, τα Ερευνητικά Κέντρα και οι
Εταιρίες όσον αφορά στις επαναστατικές τεχνολογίες
όπως η Νανοτεχνολογία, δεν είναι πλήρως σε θέση
να εισάγουν τεχνολογικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται ή να δηµιουργούν αγορές, οπότε και αποτελούν την κύρια πηγή δηµιουργίας των εταιριών “Spinoff” ή “Startups” (στα ελληνικά αναφέρονται σαν τεχνοβλαστοί, οι οποίες πρόκειται για σχετικά µικρές
εταιρίες). Αυτές οι εταιρίες αποτελούν το µεγαλύτερο
µέρος των οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην
Νανοτεχνολογία στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην Ασία και είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς µηχανισµούς αξιοποίησης της τεχνολογίας.
Η Βιοµηχανία της Νανοτεχνολογίας κυρίως συνίσταται από τις εταιρίες “Spin-off” και ορίζεται ως το σύνολο των εταιριών που περιλαµβάνει δραστηριότητες
µεταφοράς των σχετικών µε την Νανοτεχνολογία δια-

πτυξη στην παραγωγή προϊόντος και την εµπορευµατοποίηση, είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς η κατάλληλη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της Νανοτεχνολογίας παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία αναµένεται να τροποποιήσουν ή ακόµη και να αλλάξουν τον
τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι θα ζουν και θα λειτουργούν στο άµεσο µέλλον. Η παγκόσµια αγορά για
νανο-προϊόντα αυξάνεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς και αναµένεται να επιφέρουν σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την σηµαντικότητα
της αξιοποίησης µε τον καταλληλότερο τρόπο των
αποτελεσµάτων έρευνας στη Νανοτεχνολογία, συνδέοντας την έρευνα, µε τις επενδύσεις και τις επιχειρηµατικές δράσεις, δίνοντας κίνητρα στους ερευνητές,
στους νέους επενδυτές και στους φορείς χρηµατοδότησης, αλλά και παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση στην κοινωνία για την σηµαντικότητα και τα
ευεργετικά αποτελέσµατα της Νανοτεχνολογίας.
Χαχαµίδου Μαρία
Υποψήφια διδάκτορας Ν&Ν

5. 4th International Workshop on “Nanosciences & Nanotechnologies” - NN07 και
Summer School - SS07
Το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο στις “Νανοεπιστήµες και Νανοτεχνολογίες” - ΝΝ07 έλαβε χώρα στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης από τις 16-18 Ιουλίου
2007. Η έναρξη ξεκίνησε µε την οµιλία του Καθηγητή
κ. Στέργιου Λογοθετίδη, Προέδρου του Συνεδρίου.

•
•
•
•
•
•

Nanobiotechnology and Nanomedicine
Nanomaterials, Nanoengineering & Nanomechanic
Thin Films, Magnetic Materials & Spintronics
Flexible Organic Electronics & Nanoelectronics
Nanotechnology in Energy and Environment
Theoretical and Computational Modelling at the
Nanoscale
• Nanometrology, Instrumentation and Tools
• Nanotechnology in Safety and Education
• Commercializing Nanotechnology

Η παρουσίαση του Καθ. κ. Στέργιου Λογοθετίδη

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά ετήσια διεθνή
εκδήλωση, όπου δίνεται η δυνατότητα σε νέους ερευνητές, διακεκριµένους επιστήµονες, µηχανικούς και

Στιγµιότυπο από οµιλία που πραγµατοποιήθηκε στο
Συνέδριο ΝΝ07

στελέχη βιοµηχανιών, που ειδικεύονται στον τοµέα
των Nανοτεχνολογιών, να παρουσιάσουν τις εργασίες
τους, τα πιο πρόσφατα αποτελέσµατα της έρευνας
και να εκθέσουν τις απόψεις τους σε νέους φοιτητές.
Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι η ενηµέρωση
και προώθηση των θεµάτων των νανοτεχνολογιών, η

Στα πλαίσια του Συνεδρίου έλαβε χώρα και το 1ο ∆ιεθνές Summer School – SS07 όπου δόθηκαν διαλέξεις
από κορυφαίους ερευνητές και συζητήθηκαν όλες οι
νέες εξελίξεις στο πεδίο της νανοτεχνολογίας.

εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη συνεργα-

Στο ΝΝ07 υπήρχαν πάνω από 230 συµµετοχές, στις

σιών καθώς και η εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψε-

οποίες περιλαµβάνονταν καθηγητές και νέοι ερευνη-

ων πάνω σε εκπαιδευτικά ζητήµατα. Πολύ σηµαντικό

τές από όλη την Ευρώπη αλλά και άλλες ηπείρους.

κοµµάτι των εκδηλώσεων αυτών αποτελεί η ενηµέ-

Επίσης, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Καθηγητές

ρωση της κοινής γνώµης, που είναι ο τελικός αποδέ-

των Τµηµάτων Φυσικής, Βιολογίας, Χηµείας και του

κτης όλων των ευεργετηµάτων της τεχνολογίας και

Πολυτεχνείου του Α.Π.Θ. καθώς και από άλλα Ανώτα-

της οποίας οι ανάγκες κατευθύνουν σε µεγάλο βαθµό

τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας, εκπρόσω-

τους στόχους της βασικής έρευνας.

ποι ερευνητικών κέντρων, στελέχη επιχειρήσεων που

Το περιεχόµενο των παρουσιάσεων του ΝΝ07 κάλυψε ένα µεγάλος πλήθος θεµατικών ενοτήτων όπως:

δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες, καθώς και
πλήθος προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών

από διάφορα τµήµατα του Α.Π.Θ. Προσκεκληµένοι
οµιλητές όπως ο Καθ. Π. Κελίρης (Πανεπιστήµιο Κρήτης), Καθ. Κ. Κοµβόπουλος (University of California,
Berkeley), Καθ. Ι. Μισιρλής (Πανεπιστήµιο Πατρών),
Καθ. Θ. Τσακαλάκος (Rutgers State University of
New Jersey), ∆ρ. Ανδρούλα Νασιοπούλου (∆ιευθύντρια Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος"),

Α.

Κωνσταντόπουλος

(∆ιευθυντής

Ι.T.Χ.Η.∆.) κ.α.
Η Οργανωτική Επιτροπή σχεδίασε και πραγµατοποίησε την δεύτερη µέρα του Συνεδρίου το επίσηµο δείπνο του ΝΝ07 στην ψαροταβέρνα “Νησάκι” όπου περιελάµβανε εκτός από γεύµα, χορό και διασκέδαση
την απονοµή βραβείων σε νέους επιστήµονες – ερευνητές για προφορικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις
αφίσας.
Για την εργασία τους βραβεύτηκαν οι νέοι ερευνητές:
κ. G. Apostolescu (Παν. Χηµικών Μηχανικών της
Ρουµανίας), η κ. El. Filova (Dept. of growth and Differentation of Cell Populations and Center for Cardiovascular Research, Institute of Physiology, Academy

Βραβεύσεις νέων επιστηµόνων για τις καλύτερες εργασίες

of Science of the Czech Republic), ο κ. Em. Glynos
(Institute for Materials and Processes, School of Engineering and Electronics & Centre for Materials Science and Engineering, University of Edinburgh, Edinburgh, UK) και ο κ. A. Katranidis, (Laboratory of Biochemistry, School of Chemistry, A.U.Th), καθώς και ο
κ. M. Garganourakis (LTFN, Dept. of Physics,
A.U.Th).

Συλβί Λουσινιάν
Υποψήφια ∆ιδάκτορας ∆.Π.Μ.Σ. Ν&Ν

6. Organic Electronics: Η Θεσσαλονίκη στην Πρωτοπορία της Έρευνας
και Τεχνολογίας
Εδώ και σαράντα χρόνια, οι ανόργανοι ηµιαγωγοί
(π.χ. Si, GaAs), µονωτές (π.χ. SiO2) και µέταλλα
(π.χ

Al, Cu) αποτελούσαν τη ραχοκοκκαλιά της

βιοµηχανίας των Ηµιαγωγών και της Μικροηλεκτρονικής. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτατα ένας νέος τοµέας της σύγχρονης τεχνολογίας, ο τοµέας των Οργανικών Ηλεκτρονικών (Organic Electronics-ΟΕ).

Σχ. 1α. Σύστηµα µετάδοσης πληροφοριών
(Πηγή: Polymer Vision)

γωγικά/αγώγιµα υλικά και στις διαδικασίες ανάπτυξης ευρείας κλίµακας.
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των οργανικών ηµιαγωγών που αναπτύσσονται και χρησιµοποιούνται
είναι η διαλυτότητά τους (solution processable) (βλ.
Σχ. 2) η οποία επιτρέπει την ανάπτυξή τους σε
Σχ. 1β. Οργανικό κύκλωµα µε transistors πάνω σε εύκαµπτο πολυµερικό υπόστρωµα
(Πηγή: University of Tokyo),

µορφή λεπτών υµενίων µε πάχος της τάξης των
µερικών nm µε διαδικασίες εκτύπωσης (printing)
στην επιφάνεια των εύκαµπτων πολυµερικών υποστρωµάτων. Με τις ταχύτατα αναπτυσ- σόµενες
τεχνολογίες εκτύπωσης είναι δυνατή η εκτύπωση
patterned λεπτών υµενίων µε διακριτική ικανότητα
(resolution) της τάξης του 1 µm.

Σχ. 1γ. Εύκαµπτο οργανικό φωτοβολταϊκό
στοιχείο (Πηγή: Linz Institute for Organic
Solar Cells)

Κύριο χαρακτηριστικό των ΟΕ είναι ο συνδυασµός
νέων καινοτόµων υλικών µε διεργασίες ευρείας κλίµακας (large area production processes) που χαρακτηρίζονται από χαµηλό κόστος, µε στόχο την

Σχ. 2α. Οργανικά ηµιαγωγικά υλικά σε µορφή διαλύµατος,
έτοιµα προς χρήση

ανάπτυξη πολυστρωµατικών λεπτών υµενίων πάνω σε εύκαµπτα πολυµερικά υποστρώµατα τα οποία έχουν την µορφή ρολλών (roll-to-roll). Με τον
τρόπο αυτό, ανοίγονται νέα πεδία εφαρµογών τα
οποία θα βελτιώσουν σηµαντικά την καθηµερινή
µας ζωή και θα αλλάξουν τους τρόπους επικοινωνίας, ενηµέρωσης, εκπαίδευσης, και παραγωγής
ενέργειας. Οι χαµηλού κόστους εύκαµπτες οθόνες,
εύκαµπτα φωτοβολταϊκά συστήµατα, εκτυπώσιµες
µπαταρίες, βιο-διαγνωστικές συσκευές µιας χρήσης, και εξελιγµένα συστήµατα αναγνώρισης είναι
µόνο µερικά παραδείγµατα των πολλά υποσχόµενων πεδίων εφαρµογών των Οργανικών Ηλεκτρονικών που θα βασίζονται στα νέα οργανικά ηµια-

Σχ. 2β. Large scale r2r ανάπτυξη διατάξεων Organic
Electronics (Πηγή:Merck)

Παρόλα αυτά όµως, υπάρχουν σηµαντικές επιστη-

ντικό ενδιαφέρον επειδή οι διαδικασίες ανάπτυξής

µονικές και τεχνολογικές προκλήσεις οι οποίες

τους δεν περιορίζονται πλέον στην εξάχνωση

πρέπει να αντιµετωπιστούν και να ξεπεραστούν.

(evaporation).

Οι περισσότεροι οργανικοί ηµιαγωγοί που χρησι-

Πολλές κατηγορίες των υλικών αυτών µπορούν να

µοποιούνται σήµερα είναι p-τύπου (όπως το penta-

επεξεργαστούν σε µορφή διαλυµάτων µε αποτέλε-

cene και το polythiophene), αλλά επίσης και n-

σµα να είναι συµβατά µε διαδικασίες εκτύπωσης.

τύπου υλικά είναι διαθέσιµα. Η ευκινησία (charge

Πέρα από την ευκινησία, υπάρχουν και άλλες προ-

carrier mobility) των φορέων των οργανικών ηµιαγω-

κλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν, όπως η

γών είναι πολύ µικρότερη από την ευκινησία του

πολυπλοκότητα και το µέγεθος των ηλεκτρονικών

κρυσταλλικού Si, αλλά είναι δυνατή η επίτευξη τιµών

κυκλωµάτων, αλλά και η διακριτική ικανότητα, στα-

ευκινησίας που πλησιάζουν αυτές του άµορφου Si, οι

θερότητα και επαναληψιµότητα των διαδικασιών

οποίες αναµένεται να βελτιωθούν ακόµα περισσότε-

εκτύπωσης. Απαραίτητη για την µαζική εκτύπωση

ρο και να πλησιάσουν την ευκινησία του πολυκρυ-

οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων σε ρολά εύκα-

σταλλικού Si τα επόµενα χρόνια (βλ. Σχ. 3).

µπτων πολυµερικών υποστρωµάτων είναι η διακριτική ικανότητα εκτύπωσης µικρότερη από 10 µm.
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Σχ. 3. Εκτίµηση της βελτίωσης της ευκινησίας των φορέων των
οργανικών ηµιαγωγών. Οι τιµές αφορούν υλικά τα οποία είναι
εµπορικά διαθέσιµα, ενώ οι τιµές για το άµορφο Si και το πολυκρυσταλλικό Si δίνονται για σύγκριση.

των αναπτυσσόµενων λεπτών υµενίων σε πραγµατικό χρόνο και εξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων για τις οπτικές, ηλεκτρικές και δοµικές ιδιότητές
τους) θα συνεισφέρουν σηµαντικά στην επίτευξη
των επιθυµητών ιδιοτήτων και λειτουργικότητας και

Oι µηχανισµοί µεταφοράς φορτίων εξαρτώνται από

θα µειώσουν τον χρόνο µεταφοράς των εφαρµογών

τις πειραµατικές συνθήκες, όπως οι διαλύτες, η τε-

αυτών από το ερευνητικό εργαστήριο στην αγορά.

χνική ανάπτυξης, η συγκέντρωση, τις διεπιφάνειες,

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν το δυναµικό της

κτλ..

νέας αυτής επιστηµονικής και τεχνολογικής επανά-

Η αύξηση της ευκινησίας των φορέων θα επιτευ-

στασης που θα αλλάξει σηµαντικά τον τρόπο ζωής.

χθεί µε την ανάπτυξη οργανικών ηµιαγώγιµων υλι-

Βέβαια, στο στάδιο αυτό είναι δύσκολο να προσεγ-

κών που αποτελούνται από µικρά µονοµερή (small

γίσουµε τον “Νόµο του Moore” για τα Οργανικά Η-

molecule materials), από πολυµερή και από νανο-

λεκτρονικά, ή να ξεχωρίσουµε µια ιδιαίτερη εφαρ-

σύνθετα υλικά, όπως νανοσωλήνες άνθρακα ή υ-

µογή τους (killer application). Αυτό συµβαίνει επει-

βριδικά υλικά. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν σηµα-

δή υπάρχουν τόσες ξεχωριστές παράµετροι που

καθορίζουν τις ιδιότητες των υλικών και των τεχνι-

Vacuum Coatings Machine with Intergrated In-line

κών των Οργανικών Ηλεκτρονικών, που ακόµα δεν

Monitoring and Control (Transmach)”, το LTFN α-

είναι σαφές το ποιά είναι η περισσότερο σηµαντική.

νέπτυξε τα εργαλεία χαρακτηρισµού και ανάλυσης

Το µόνο σίγουρο είναι ότι τα Οργανικά Ηλεκτρονικά

σε πραγµατικό χρόνο των οπτικών ιδιοτήτων λε-

είναι µια “disruptive” τεχνολογία η οποία θα δηµι-

πτών υµενίων και τα ενσωµάτωσε σε συστήµατα

ουργήσει µια πληθώρα νέων προϊόντων, εφαρµο-

large-scale για την ανάπτυξη συστηµάτων (compo-

γών που δεν µπορούµε να φανταστούµε σήµερα.

nents) που θα χρησιµοποιηθούν για την ενθυλά-

Η ταχύτατη εξέλιξη των ΟΕ καθώς και η σηµασία

κωση (encapsulation) διατάξεων OE πάνω σε πο-

τους, φαίνονται και από την υποστήριξη τους από

λυµερικά υποστρώµατα PET και PEN. To Trans-

κυβερνήσεις και οργανισµούς, όπως το National

Mach βραβεύτηκε από την ΕΕ και τα αποτελέσµατα

Science Foundation (NSF) των ΗΠΑ, αλλά και η

του δηµοσιεύτηκαν στο Technology Marketplace

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Πιο συγκεκριµένα, η ΕΕ

της ΕΕ, µαζί µε τα αποτελέσµατα από τα 10 σηµα-

στα πλαίσια του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου (7th

ντικότερα ερευνητικά προγράµµατα εκ των 1.000

Framework Program – FP7) που θα διαρκέσει τα

που υποστηρίχθηκαν την περίοδο 2000-2005.

έτη 2007-2103, χρηµατοδοτεί την έρευνα στους το-

Συνεχίζοντας στο FP6, το LTFN είναι υπεύθυνο και

µείς των Νανοεπιστηµών, Υλικών και Παραγωγής

συντονίζει το ερευνητικό πρόγραµµα “Ultra-high

(Nanotechnologies, Materials and Production –

barrier films for r2r encapsulation of flexible

NMP) και της Πληροφορικής και Τεχνολογίας Επι-

electronics (Flexonics)” (2005-2008) στο οποίο

κοινωνιών (Information & Communication Tech-

συµµετέχουν σηµαντικοί φορείς του εξωτερικού

nologies – ICT) µε ποσά που ξεπερνούν τα 12.5

που δραστηριοποιού-νται στον τοµέα των εύκα-

Β€. Οι τοµείς NMP και ICT περιέχουν στο πλαίσιο

µπτων οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων. Σκο-

τους σηµαντικές προτεραιότητες και δράσεις στα

πός του Flexonics είναι η ανάπτυξη καινοτόµων

ΟΕ που περιλαµβάνουν την ανάπτυξη καινοτόµων

υλι-κών φραγµού τα οποία θα αποτελούνται από

οργανικών ηµιαγωγικών νανο-υλικών και συστηµά-

πολυστρωµατικά λεπτά υµένια ανόργανων και υ-

των (components) και την προσαρµογή (tailoring)

βριδικών υλικών για την ενθυλάκωση εύκαµπτων

των οπτικών, ηλεκτρικών, δοµικών, χηµικών ιδιοτή-

ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως εύκαµπτες οθόνες

των τους µε διαδικασίες nano-manipulation, καθώς

OLED και εύκαµπτα οργανικά φωτοβολταϊκά. Επί-

και την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των διαδικα-

σης, στα πλαίσια του προγράµµατος Flexonics α-

σιών ανάπτυξης τους σε µεγάλη κλίµακα (large

ναπτύχθηκαν εξελιγµένα συστήµατα φασµατοσκο-

scale).

πικής ελλειψοµετρίας οι οποίες προσαρµόσθηκαν

Η συµµετοχή του Εργαστηρίου Λεπτών Υµενίων,

τόσο σε εργαστηριακές διατάξεις ανάπτυξης λε-

Νανοσυστηµάτων & Νανοµετρολογίας (Lab for Thin

πτών υµενίων (lab- scale) όσο και σε βιοµηχανικά

Films, Nanosystems & Nanometrology – LTFN,

συστήµατα r2r µεγάλης κλίµακας για την µέτρηση

http://ltfn.physics.auth.gr) τόσο στο FP7 όσο και

και ανάλυση σε πραγµατικό χρόνο των οπτικών

στα προηγούµενα Προγράµµατα Πλαίσιο (FP5,

ιδιοτήτων

FP6) είναι σηµαντική. Ξεκινώντας από το FP5 και

φραγµού.

το Ερευνητικό Πρόγραµµα “Transparent Films

των

λεπτών

υµενίων

υπερ-υψηλού

Στα πλαίσια του FP7, το LTFN κατάφερε να συνα-

κών και τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα των

γωνιστεί σηµαντικούς φορείς και κοινοπραξίες που

OE δεν συγχωρεί λάθη και καθυστερήσεις, αλλά

δραστηριοποιούνται στα πεδία αυτά, και να επιτύ-

από την άλλη θα αποζηµιώσει µε την ευρεία χρήση

χει την αποδοχή ενός νέου ερευνητικού προγράµ-

των OE σε πολλές υπάρχουσες και σε νέες επανα-

µατος, µε τίτλο “Development and integration of

στατικές εφαρµογές.

processes & technologies for the production of

Επίσης, οι δράσεις στα πλαίσια των OE µέσω των

Organic Low-cost & large-Area flexible Electronics

χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων

(OLAtronics)” στα πλαίσια του ICT. Ο συντονισµός

αποφέρουν σηµαντικά οφέλη στην περιοχή µας µε

του OLAtronics, το οποίο θα διαρκέσει τρία χρόνια

διάφορους τρόπους. Η δηµιουργία νέας γνώσης

(2008-2011), θα γίνει από το εργαστήριο LTFN και

στα ερευνητικά εργαστήρια (πανεπιστήµια, ερευνη-

περιέχει την συµµετοχή σηµαντικών φορέων (ό-

τικά κέντρα, κτλ.) ανεβάζει το επίπεδο των ιδρυµά-

πως, Siemens, Alcan, HJY, FhG, etc) µε στόχο την

των αυτών και δηµιουργεί έναν πόλο γνώσης και

ανάπτυξη και την ενσωµάτωση της τεχνολογίας και

τεχνογνωσίας στην περιοχή της Ελλάδας, των

των διαδικασιών παραγωγής εύκαµπτων ηλεκτρο-

Βαλκανίων και κατ’ επέκταση της Νότιας Ευρώπης.

νικών διατάξεων. Επίσης, το LTFN θα συµµετέχει

Ακόµη, η συµµετοχή σηµαντικών βιοµηχανικών

και σε άλλα σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα

φορέων στις δράσεις αυτές, η µεταφορά και η αξι-

χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ στο πλαίσιο FP7

οποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτιέται, και η

στην περιοχή των οργανικών ηλεκτρονικών. Σε αυ-

δυνατότητα δηµιουργίας νέων εταιρικών σχηµάτων

τά περιλαµβάνεται το ∆ίκτυο Αριστείας (Network of

υψηλής τεχνολογίας είναι ορισµένα από τα οφέλη

Excellence – ΝοΕ) PolyΝet, το οποίο είναι ένα πα-

τα οποία µπορούν να προκύψουν τα επόµενα χρό-

νευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας που ασχολείται µε

νια, τα οποία θα έχουν σαν αποτέλεσµα την βελτί-

δράσεις στα πλαίσια των OE.

ωση του βοιωτικού επιπέδου και της ανταγωνιστι-

Από τα παραπάνω φαίνεται η δυναµική και η ση-

κότητας στην περιοχή µας.

µασία της τεχνολογίας αυτής, αλλά και η απαίτηση
που υπάρχει για συντονισµένες δράσεις που θα
οδηγήσουν στην ανάπτυξη γνώσης και τεχνογνω-

∆ρ. Αργύρης Λασκαράκης

σίας στα πεδία αυτά. Η ταχύτητα των επιστηµονι-

7. 5th International Conference on “N&N” - NN08 και 2nd Summer School SS08
Το ∆ιεπιστηµονικό / ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα-

“Νανοεπιστήµες & Νανοτεχνολογίες – ΝΝ08” (5th In-

πτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήµες & Νανοτεχνο-

ternational Conference on “Nanosciences & Nano-

λογίες” – N&N, το θεµατικό δίκτυο έρευνας Nanonet

technologies – NN08”), καθώς και το 2ο ∆ιεθνές Θερι-

και το Εργαστήριο Λεπτών Υµενίων – Νανοσυστηµά-

νό Σχολείο στις Ν&Ν (2nd International Summer

των & Νανοµετρολογίας, διοργανώνουν φέτος, για

School on “Nanosciences & Nanotechnologies” (SS-

πέµπτη συνεχή χρονιά, το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο στις

NN08)). Το ΝΝ08 και το SS-NN08 θα λάβουν χώρα

στο Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ, στις 14-16 Ιουλίου και 12-

επιστηµόνων από Ιδρύµατα κυρίως της Ελλάδας, αλ-

18 Ιουλίου 2008 αντίστοιχα.

λά και του εξωτερικού.

Θα δοθούν διαλέξεις από επιστήµονες και ερευνητές

Τα τελευταία χρόνια, το έντονο ενδιαφέρον των νέων

διεθνούς κύρους από Πανεπιστήµια και Ερευνητικά

ερευνητών, µεταπτυχιακών αλλά και προπτυχιακών

Ινστιτούτα του Εξωτερικού και της Ελλάδας, αλλά και

φοιτητών, και λόγω της µεγάλης συµµετοχής τους,

από εκπροσώπους Εταιριών υψηλής Τεχνολογίας

υπήρξε η ανάγκη της παράτασης της διάρκειας των

που θα καλύπτουν όλα τα πεδία των Ν&Ν, τις τελευ-

ηµερίδων.

ταίες εξελίξεις και τις προοπτικές που ανοίγονται στα

Έτσι, τον Ιούλιο του 2006 έγινε η πρώτη επιτυχηµένη

επόµενα χρόνια.

προσπάθεια διοργάνωσης ενός 3ήµερου διεθνούς

Πιο συγκεκριµένα, οι περιοχές των Ν&Ν που θα καλυφθούν στο ΝΝ08 είναι οι παρακάτω:
•

Organic Electronics & Photonics and
Nanoelectronics
• Nanobiotechnology and Nanomedicine
• Thin Films, Meta-materials & Spintronics
• Nanomaterials, Nanoengineering & Nanomechanics
• Nanotechnology in Energy and Environment
• Theoretical and Computational Modelling at
the Nanoscale
• Nanotechnology in Safety and Education
• Nanometrology, Instrumentation and Tools
• Commercialization of Nanotechnology
Το ΝΝ08 είναι µία άριστη ευκαιρία συνάντησης επιστηµόνων και νέων ερευνητών, ώστε να διεξαχθούν
διεπιστηµονικές συζητήσεις, να ενθαρρυνθούν και να
προωθηθούν οι συνεργασίες µεταξύ Πανεπιστηµίων,
Ερευνητικών Κέντρων και άλλων παραγόντων που
απασχολούνται µε τις Ν&Ν, καθώς και να ενισχυθεί η
εκπαίδευση γύρω από το πεδίο των Ν&Ν, που αντιπροσωπεύουν την αιχµή της τεχνολογίας.

workshop. Οι συµµετέχοντες ήταν πάνω από 150,
από όλον τον κόσµο.
Τον Ιούλιο του 2007 διοργανώθηκε το ΝΝ07 και το 1ο
Θερινό Σχολείο SS-NN07, στα οποία συµµετείχαν
πάνω από 230 και 45 άτοµα αντίστοιχα. Πολλές πρωτότυπες ερευνητικές µελέτες που παρουσιάστηκαν
στο ΝΝ07 θα δηµοσιευθούν στο διεθνές επιστηµονικό
περιοδικό Materials Science and Engineering B.
Η συνεισφορά των χορηγών και των εκθετών, αντιπροσωπειών και εταιρειών επιστηµονικού εξοπλισµού από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από την
Ελλάδα,

ήταν πολύτιµη και προσέλκυσε πολλούς

από τους συµµετέχοντες.
Ύστερα από την εξαιρετικά επιτυχηµένη διοργάνωση
των ΝΝ06, ΝΝ07 και SS-NN07, προσβλέπουµε σε
ένα ακόµη πιο επιτυχηµένο ΝΝ08 και SS-NN08 και
θα ήταν χαρά µας να σας καλωσορίσουµε στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούλιο του 2008.

Η διοργάνωση ηµερίδων από το ∆ΠΜΣ Ν&Ν ξεκίνησε
ήδη από το 2004, µε τη συµµετοχή διακεκριµένων
Συλβί Λουσινιάν
Υποψήφια ∆ιδάκτορας ∆.Π.Μ.Σ. N&Ν

8. Αριστεία Γυναικών του Ν&Ν
Παρόλο που οι θετικές επιστήµες θεωρούνται ένας

Πιο συγκεκριµένα, η υποψήφια διδάκτορας του ∆ΠΜΣ

ανδροκρατούµενος χώρος, οι επιδόσεις των γυναικών

Ν&Ν κα Μαρία Χαχαµίδου, έχει βραβευθεί το 2005

του ∆ΠΜΣ Ν&Ν εδώ και 3 χρόνια, δείχνουν ότι η δια-

για την καλύτερη παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

πίστωση αυτή πιθανώς να ισχύει µόνο ποσοτικά!

στο ∆ιεθνές Συνέδριο “Commercialization of Micro &

Nano Systems – COMS” (Baden Baden, Germany,
21-25/8/2005). Επίσης της απονεµήθηκε Υποτροφία
Αριστείας από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., για
το έτος 2006, για την έρευνα που διεξάγει ως υποψήφια διδάκτορας.

Η υποψήφια
διδάκτορας του
∆ΠΜΣ Ν&Ν,
κα Μαρία Χαχαµίδου, κατά
τη βράβευσή
της (επάνω)
και µπροστά
στην είσοδο
του Συνεδριακού Κέντρου
του COMS”
(Baden Baden,
Germany) (κάτω).

Η κα Συλβί Λουσινιάν, υποψήφια διδάκτορας επίσης
του ∆ΠΜΣ Ν&Ν, έχει βραβευθεί επί 3 συνεχή έτη! ∆ηλαδή, τα έτη 2005 και 2006 βραβεύθηκε µε το Young
Scientist Award στο Συνέδριο European Materials
Research Society EMRS– Spring Meeting 2005
(Strasbourg, France, 31/5-3/6/2005) και EMRS–

Η υποψήφια διδάκτορας του ∆ΠΜΣ Ν&Ν, κα Συλβί
Λουσινιάν, κατά τη βράβευσή της στα συνέδρια EMRS
Spring Meeting 2005 (επάνω), EMRS Spring Meeting
2006 (µέση) και EMRS Fall Meeting 2007 (κάτω).

Spring Meeting 2006 (Nice, France, 29/5-2/6/2006),

Ευχόµαστε στις δυο κυρίες να έχουν πάντα τέτοιες

και το 2007 µε το αντίστοιχο βραβείο στο EMRS Fall

επιτυχίες και να ακολουθήσουν και ακόµη περισσότε-

Meeting (Warsaw, Poland, 17-21/9/2007).

ρες και από άλλους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ∆ΠΜΣ Ν&Ν.
ΣΛ
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