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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Σα femtoseconds lasers αποτελοφν ζνα ςθμαντικό εργαλείο ανίχνευςθσ και μελζτθσ
φωτοφυςικών-χθμκών φαινομζνων που ςυμβαίνουν ςτθν φλθ ςε υπερβραχείσ χρόνουσ.

υνάμα, αποτελοφν εργαλείο κατεργαςίασ υλικών μζςω τθσ απ’ ευκείασ και ςε τρεισ
διαςτάςεισ τροποποίθςθσ φυςικών και χθμικών τουσ παραμζτρων, με χωρικι ανάλυςθ
που φτάνει τισ λίγεσ δεκάδεσ νανόμετρα. τθν ομιλία κα γίνει μία αναςκόπθςθ των
πρόςφατων αποτελεςμάτων εφαρμογισ των femtosecond lasers ςτθ μελζτθ τθσ
δυναμικισ του διαχωριςμοφ φορζων ςε υβριδικά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςε
νανοκρυςταλλικά φωτοβολταικά κελιά ευαιςκθτοποιθμζνα με χρωςτικζσ. Σζλοσ, κα γίνει

αναφορά ςτθ χριςθ femtosecond lasers για τθν ανάπτυξθ τριςδιάςτατων μικρο-νανο
καταςκευών μζςω μθ γραμμικών οπτικών διεργαςιών
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υνοπτικό Βιογραφικό
Ο κ. Μιχάλθσ Φακισ είναι Λζκτορασ ςτο Σμιμα Φυςικισ του Πανεπιςτθμίου Πατρών από τον
Ιανουάριο του 2011. Σα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα ςχετίηονται με τθ μελζτθ τθσ δυναμικισ
βαςικών μθχανιςμών αλλθλεπίδραςθσ ακτινοβολίασ laser με υλικά που ςυμβαίνουν ςε υπερταχζα

χρονικι κλίμακα κακώσ επίςθσ και με κζματα μθ γραμμικισ οπτικισ και εφαρμογών τθσ. Πιο
ςυγκεκριμζνα ςτα ενδιαφζροντά του είναι θ ανίχνευςθ και μελζτθ φαινομζνων που λαμβάνουν
χώρα κατά τθ διζγερςθ ι αποδιζγερςθ υλικών φςτερα από ακτινοβόλθςθ από παλμοφσ laser ςτθν
περιοχι των φεμτοδευτερολζπτων. Σα ςυςτιματα με τα οποία ζχει αςχολθκεί είναι οργανικά
ςυηυγιακά μόρια (πολυμερι, ολιγομερι και αςτεροειδι μόρια), οργανικζσ χρωςτικζσ με βιολογικό
ενδιαφζρον, νανοςωλινεσ άνκρακα τροποποιθμζνοι με οργανικά χρωμοφόρα κακώσ και
οργανικζσ χρωςτικζσ με εφαρμογζσ ςε ευαιςκθτοποιθμζνα νανοκρυςταλλικά φωτοβολταïκά
κελιά. Επιπλζον, ζχει αςχολθκεί με τθ μελζτθ και εφαρμογι του φαινομζνου τθσ μθ γραμμικισ
απορρόφθςθσ οργανικών ςυηυγιακών ενώςεων ςτθν ανάπτυξθ μικροκαταςκευών με ςκοπό τθ
χριςθ αυτών ςε φωτονικζσ εφαρμογζσ. Έχει δθμοςιεφςει 33 εργαςίεσ ςε διεκνι επιςτθμονικά
περιοδικά, 2 κεφάλαια ςε βιβλία, ζχει πραγματοποιιςει 23 ανακοινώςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια ενώ
οι εργαςίεσ του ζχουν λάβει περιςςότερεσ από 285 ετεροαναφορζσ.

