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Θέμα 1:  
 
«Σύνθεση κβαντικών τελειών  πυρήνα / κελύφους PbS/CdS με εκμπομπή στο εγγύς υπέρυθρο» 
 
Σύντομη περιγραφή :   
 
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στη σύνθεση και μελέτη 
ημιαγώγιμων κολλοειδών κβαντικών τελειών, (Quantum Dots, QD’s) κυρίως λόγω των 
εξαιρετικών όπτο-ηλεκτρονικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν και της άμεσης εφαρμογής τους 
σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η επιφανειακή χημεία και η σύζευξη τους με άλλα υλικά για την 
δημιουργία ετεροδομών μας δίνουν την δυνατότητα να ελέγξουμε την ηλεκτρονιακή δομή  των 
QDs και συνεπώς την οπτική τους απόκριση. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας 
είναι η σύνθεση και μελέτη QDs  δομών πυρήνα / κελύφους PbS/CdS με απορρόφηση και 
εκπομπή στο εγγύς υπέρυθρό. Θα μελετηθεί η οπτική συμπεριφορά αυτών των νέων υλικών. 
 
Περιοχές της Χημείας: Ανόργανη Χημεία, Χημεία Υλικών, Χημεία Επιφανειών. 

Βασική Οργανολογία: Φασματοσκοπίες απορρόφησης και φθορισμού, FTIR, Raman, ΝΜR, , 

Σύνθεση QDs σε γραμμή κενού (Schlenk line), P-XRD, TEM 

Βιβλιογραφία: 
1. Krishnamurthy S. et. al. “PbS/CdS Quantum Dot Room-Temperature Single-Emitter 

Spectroscopy Reaches the Telecom O and S Bands via an Engineered Stability 
” ACS Nano, 15, 2021 10.1021/acsnano.0c05907 

2. Clark P.C. et. al. “The passivating effect of cadmium in PbS/CdS colloidal quantum dots 
probed by nm-scale depth profiling“ Nanoscale, 9, 6056, 2017 
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Θέμα 2:  
 
«Σύνθεση και μελέτη ντοπαρισμένων CdSe δισδιάστατων νανοκρυστάλλων» 
 
Σύντομη περιγραφή :   
 
Η συνεχώς αυξανόμενη αναζήτηση υλικών ως εκπομποί φωτός κατέταξε τους νανοκρυστάλλους 
ως τα πιο υποσχόμενα υλικά για εφαρμογές όπως λέιζερ, δίοδοι εκπομπής φωτός (LEDs) και 
εκπομπή μοναδικών φωτονίων (single-photon sources) κτλ. . Ειδικότερα οι ημιαγώγιμοι 
νανοκρύσταλλοι χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για εφαρμογές όπως τις οπτικές και κβαντικές 
τηλεπικοινωνίες όπου τα υλικά εκπομπής πρέπει να έχουν συγκριμένες ιδιότητες με πιο κύρια 
την γρήγορη εκπομπή φωτονίων (high exciton recombination rate). Σκοπός της εργασίας αρχικά 
είναι σύνθεση CdSe δισδιάστατων νανοκρυστάλλων με πάχος  1 - 2 nm (3 – 6  atomic monolayers) 
και στην συνέχεια ντοπαρισμένων δισδιάστατων συστημάτων ώστε να έχουμε ελεγχόμενη 
εκπομπή σε εύρος μήκους κύματος .  
  
Περιοχές της Χημείας: Ανόργανη Χημεία, Χημεία Υλικών, Χημεία Επιφανειών. 

Βασική Οργανολογία: Σύνθεση QDs σε γραμμή κενού (Schlenk line), Φασματοσκοπίες 

απορρόφησης και φθορισμού, FTIR, P-XRD, TRPL, TEM 

 
Βιβλιογραφία: 

1. Christodoulou S. et al. “Chloride-induced thickness control in CdSe nanoplatelets” Nano 
Letters 18 (10), 6248 -6254, 2018   DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02361 

2. Khan A.. et al. “Tunable and Efficient Red to Near-Infrared Photoluminescence by 
Synergistic Exploitation of Core and Surface Silver Doping of CdSe Nanoplatelets 
” Chemistry of Materiasl, 31, 4, 2019  DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b05334 
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