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Δρ.Δρ. Ιωάννης ΑρβανιτίδηςΙωάννης Αρβανιτίδης

ΤοΤο φετινόφετινό βραβείοβραβείο NobelNobel ΦυσικήςΦυσικής απονεμήθηκεαπονεμήθηκε απόαπό κοινούκοινού στουςστους AndreAndre GeimGeim andand KonstantinKonstantin

NovoselovNovoselov γιαγια τηντην απομόνωσηαπομόνωση τουτου δισδιάστατουδισδιάστατου ((22D)D) υλικούυλικού γραφένιογραφένιο καικαι τατα πρωτοποριακάπρωτοποριακά τουςτους
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επίκουρος καθηγητής επίκουρος καθηγητής  ΑΑ ΤΕΙΘΤΕΙΘ

πειράματαπειράματα σεσε αυτόαυτό.. ΤοΤο γραφένιογραφένιο,, έναένα μεμονωμένομεμονωμένο επίπεδοεπίπεδο ατόμωνατόμων άνθρακαάνθρακα διατεταγμένωνδιατεταγμένων σεσε έναένα

22DD εξαγωνικόεξαγωνικό πλέγμα,πλέγμα, είναιείναι οο γεννήτοραςγεννήτορας γραφιτικώνγραφιτικών υλικώνυλικών διαφορετικήςδιαφορετικής διαστατικότηταςδιαστατικότητας

{{φουλερένιαφουλερένια ((00D),D), νανοσωλήνεςνανοσωλήνες άνθρακαάνθρακα ((11D)D) καικαι γραφίτηςγραφίτης ((33D)}D)}.. ΟιΟι παλαιότερεςπαλαιότερες προσπάθειεςπροσπάθειες γιαγια

τητη σύνθεσησύνθεση μονοστρωματικούμονοστρωματικού γραφενίουγραφενίου κατέληξανκατέληξαν σεσε νανοκρυσταλλίτεςνανοκρυσταλλίτες όγκου,όγκου, ενώενώ οιοι GeimGeim andand

NovoselovNovoselov κατόρθωσανκατόρθωσαν τελικάτελικά νανα απομονώσουναπομονώσουν έναένα ατομικόατομικό επίπεδοεπίπεδο απόαπό τοτο γραφίτηγραφίτη μεμε

μικρομηχανικόμικρομηχανικό σχισμόσχισμό.. ΤαΤα ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια στοστο γραφένιογραφένιο συμπεριφέρονταισυμπεριφέρονται ωςως σχετικιστικάσχετικιστικά σωμάτιασωμάτια μεμε

μηδενικήμηδενική μάζαμάζα (φερμιόνια(φερμιόνια DiracDirac)) καικαι ιδιόμορφαιδιόμορφα ηλεκτρονικάηλεκτρονικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου υλικούυλικού έχουνέχουν

παρατηρηθεί,παρατηρηθεί, όπωςόπως είναιείναι ηη εμφάνισηεμφάνιση ενόςενός ανώμαλουανώμαλου κβαντικούκβαντικού φαινομένουφαινομένου HallHall ακόμηακόμη καικαι σεσε

θερμοκρασίαθερμοκρασία δωματίουδωματίου ήή ηη βαλλιστικήβαλλιστική διάδοσηδιάδοση τωντων φορέωνφορέων.. ΟιΟι μοναδικέςμοναδικές ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές ιδιότητεςιδιότητες

τουτου γραφενίουγραφενίου καθώςκαθώς καικαι ηη υψηλήυψηλή θερμικήθερμική τουτου αγωγιμότητα,αγωγιμότητα, ηη μηχανικήμηχανική αντοχήαντοχή τουτου καικαι ηη ευκαμψίαευκαμψία

τουτου ανοίγουνανοίγουν νέεςνέες προοπτικέςπροοπτικές γιαγια νανοτεχνολογικέςνανοτεχνολογικές εφαρμογέςεφαρμογές βασισμένεςβασισμένες στονστον άνθρακαάνθρακα..

Ο Δρ. Ι. Αρβανιτίδης γεννήθηκε το 1970 στο Μόναχο της Γερμανίας και εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα
Θετικών Επιστημών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης ενώ από το Νοέμβριο του 2009
έχει εκλεγεί στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ερευνητικά στην
Ecole Polytechnique (France), στο Sussex University (UK), στο Tohoku University (Japan) και στην Πολυτεχνική σχολή του Α.Π.Θ.
Έχει συνεισφέρει στην συγγραφή 80 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, η πλειονότητα των οποίων ‐
συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής του διατριβής‐ αφορά στη μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων με έμφαση τις οπτικές
φουλερενίων και νανοσωλήνων άνθρακα.
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