
Czym jest nanotechnologia? 

1.1 Definicje 

Przypomnijmy krótko prostą definicję nanotechnologii: "projektowanie, charakteryzowanie, 

wytwarzanie i stosowanie materiałów, urządzeń i systemów poprzez kontrolowanie kształtu i wielkości 

w nanoskali". Sama nanoskala jest obecnie uważana za obejmującą zakres od 1 do 100 nm. Nieco inny 

niuans daje "celowa i kontrolowana manipulacja, precyzyjne rozmieszczenie, pomiar, modelowanie i 

produkcja materii w nanoskali w celu stworzenia materiałów, urządzeń i systemów o zasadniczo 

nowych właściwościach i funkcjach" (podkreślenie moje). Innym sformułowaniem poruszającym się 

jest "projektowanie, synteza, charakteryzacja i zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów, które 

mają funkcjonalną organizację w co najmniej jednym wymiarze w skali nanometrowej" (podkreślenie 

moje). Amerykański Instytut Foresight podaje: "nanotechnologia to grupa nowych technologii, w 

których struktura materii jest kontrolowana w skali nanometra w celu wytwarzania nowych 

materiałów i urządzeń o przydatnych i unikalnych właściwościach" (moje akcenty). Nacisk na kontrolę 

jest szczególnie ważny: to właśnie odróżnia nanotechnologię od chemii, z którą jest często 

porównywany: w tym ostatnim, ruch jest zasadniczo niekontrolowany i losowy, w ramach 

ograniczenia, które ma miejsce na potencjalnej powierzchni energii atomów i rozważane cząsteczki. 

Aby osiągnąć pożądaną kontrolę, musi być dostępne specjalne, nieandmatyczne środowisko 

eutaksowe. W jaki sposób praktycznie można osiągnąć środowisko eutaksyczne, wciąż jest energicznie 

dyskutowane 

Bardzo zwięzła definicja nanotechnologii to po prostu "inżynieria z atomową precyzją". 

Powinniśmy jednak pamiętać o "fundamentalnie nowych właściwościach" i "nowatorskich" i 

"unikalnych" aspektach, na które niektórzy nanotechnologowie nalegają, chcąc wykluczyć istniejące 

artefakty, które okazały się niewielkie. Kolejną debatą jest kwestia, czy należy odnosić się do 

"nanotechnologii" czy "nanotechnologii". Argumentem przemawiającym za tym ostatnim jest to, że 

nanotechnologia obejmuje wiele wyraźnie różnych rodzajów technologii. Wydaje się jednak, że nie ma 

powodu, by nie używać "nanotechnologii" w sensie zbiorowym, ponieważ różne rodzaje są jednak 

połączone (dążąc do) kontroli w skali atomowej. Analizując nieco definicje, można rozwinąć 

nanotechnologię wzdłuż co najmniej trzech osi urojonych: 

1. Oś obiektów materialnych, w kolejności rosnącej złożoności: materiały, urządzenia i systemy. Należy 

pamiętać, że granice między tymi trzema mogą być przekraczane przez takie rzeczy, jak "inteligentne" 

materiały. 

2. Oś rozpoczyna się od pasywnych obiektów statycznych (takich jak nanocząstki), których nowe (tj. 

Inne niż w przypadku obiektów objętościowych o tym samym składzie chemicznym) właściwości 

powstają z ich niewielkich rozmiarów. Kontynuuje on z urządzeniami aktywnymi (np. Zdolnymi do 

transducji energii, przechowywania informacji lub zmiany ich stanu), czyli ich właściwości dynamiczne 

są wyraźnie brane pod uwagę. Dalej wzdłuż osi są urządzenia o coraz większej złożoności i złożoności, 

na przykład umożliwiające zaawansowane przetwarzanie informacji. Wreszcie, dochodzimy do 

produkcji (nanowytwarzanie, zwykle skracane do nanofrakcji), zwanej również produkcją precyzyjną 

atomowo (APM), tj. Procesami i nanometrologią, która oczywiście obejmuje bardzo różnorodny zbiór 

instrumentów i procedur. Czasami są one rozpatrywane pod patronatem "produktywnych 

nanosystemów", co implikuje pełny paradygmat zrównoważonej nanofrakcji. 

3. Oś rozpoczyna się od nanotechnologii bezpośredniej: materiały strukturyzowane w nanoskali (w tym 

nanocząsteczki), urządzenia z nanoskalowymi komponentami itp .; w dalszym ciągu z nanotechnologią 

pośrednią, która obejmuje bardzo potężne procesory informacyjne oparte na zintegrowanych 



układach scalonych o bardzo dużej skali z poszczególnymi komponentami obwodu w nanoskali; i 

kończy się pojęciową nanotechnologią, co oznacza kontrolę procesów inżynieryjnych (i innych, w tym 

biologicznych) w nanoskali, aby lepiej je zrozumieć. 

W kontekście urządzeń aktywnych często przydatne jest klasyfikowanie ich zgodnie z mediami, na 

których działają - elektronami, fotonami lub płynnymi materiałami. Tak więc mamy elektronikę 

molekularną i pojedyncze urządzenia elektronowe wykonane z pomniejszonych materiałów sypkich, 

takich jak krzem; nanofotonika, która jest obecnie często używana jako pojęcie zbiorcze w celu objęcia 

planarnych falowodów optycznych i światłowodów, zwłaszcza gdy chodzi o przetwarzanie informacji; 

i nanowłókna, mniejsze wersje już dobrze znanych mikromieszaczy stosowanych do przeprowadzania 

reakcji chemicznych. Ta klasyfikacja ma jednak ograniczone zastosowanie, ponieważ wiele urządzeń 

wykorzystuje więcej niż jedno medium: na przykład urządzenia nanoelektromechaniczne są 

intensywnie badane jako sposób osiągnięcia przełączania elektronicznego, kontrola optoelektroniczna 

jest popularnym sposobem uzyskania przełączania fotonicznego i fotochemii w zminiaturyzowanych 

reaktorach biorą udział zarówno nanofotonika, jak i nanowłókna. 

1.2 Historia nanotechnologii 

Często pojawiają się odniesienia do wykładu Richarda Feynmana z 1959 roku w Caltech (gdzie wtedy 

pracował). Pod tytułem "Na dole jest dużo miejsca", przewidział maszyny produkujące komponenty 

dla mniejszych maszyn (wystarczająco dobrze działająca operacja w makroskali), które same są w 

stanie wykonać komponenty dla jeszcze mniejszych maszyn i po prostu kontynuują działanie aż do 

sfery atomowej został osiągnięty. Oferując nagrodę w wysokości 1000 USD za pierwszą osobę, która 

zbudowała działający silnik elektryczny o ogólnej wielkości nie przekraczającej 1/64 cala, był 

przerażony, gdy uczeń zaprezentował mu niedługo potem z mozolnym ręcznym montażem (tj. technika 

zegarmistrza) silnik elektryczny o konwencjonalnym designie spełniający określone kryteria. 

UFeynman znajdujemy zarodek idei asemblera, koncepcji opracowanej później przez Erica Drexlera. 

Asembler jest uniwersalną maszyną do montażu w nanoskali, zdolną nie tylko do wytwarzania 

nanostrukturalnych materiałów, ale także do kopiowania samej siebie, a także innych maszyn. Pierwszy 

asembler byłby mozolnie budowany atom po atomie, ale kiedy działał, liczby ewidentnie rosłyby 

wykładniczo, a gdy duża liczba stałaby się dostępna, uniwersalna zdolność produkcyjna i nano-era, 

naprawdę przybyłaby. Zupełnie inne podejście do nanoskali zaczyna się od mikroskopijnego świata 

inżynierii precyzyjnej, stopniowo ograniczając się do inżynierii ultraprecyzyjnej . Słowo 

"Nanotechnologia" została ukuta przez Norio Taniguchi w 1983 roku, aby opisać dolną granicę tego 

procesu. Współczesna inżynieria ultra-precyzyjna jest w stanie uzyskać wykończenie powierzchni o 

chropowatości kilku nanometrów. Tendencję tę odzwierciedla nieubłagana miniaturyzacja w 

przemyśle półprzewodników. Dziesięć lat temu skupiono się na domenie mikrometrycznej. Mniejsze 

cechy zostały opisane jako dziesiętne ułamki mikrometra. Teraz opis i realizacja są w sensie dziesiątek 

nanometrów. Trzecie podejście do nanotechnologii opiera się na samoorganizacji. Zainteresowanie tą 

sytuacją wynikało z jednej strony z wielu trudności w tworzeniu drexlerowskich asemblerów, co wydaje 

się wykluczać ich realizację w niedalekiej przyszłości, a z drugiej strony z wielkiego kosztu podejścia z 

ultra-wysoką precyzją. Inspiracja do samodzielnego montażu wydaje się pochodzić z pracy 

wirusologów, którzy zauważyli, że wstępnie zmontowane komponenty (głowa, szyja, nogi) wirusów 

bakteriofagowych gromadziłyby się spontanicznie w funkcjonalnym wirusie jedynie po zmieszaniu i 

potrząsaniu w probówce . Nanocząsteczki najczęściej zaliczane są do pasywnych nanostruktur. Obecnie 

stanowią one niemal jedyną część nanotechnologii o znaczeniu komercyjnym. Czasami jednak 

kwestionuje się, czy rzeczywiście mogą reprezentować nanotechnologię, ponieważ nie są nowe. Na 

przykład flamandzki producent szkła John Utynam otrzymał patent w 1449 r. W Anglii na wytwarzanie 

witraży zawierających nanocząsteczkowe złoto; szwajcarski lekarz medycyny i chemik von Hohenheim 



(Paracelsus) przygotował i podał złote nanocząsteczki pacjentom cierpiącym na pewne schorzenia na 

początku XVI wieku. Wytwarzanie nanocząstek za pomocą środków chemicznych wydaje się być dobrze 

znane już w połowie XIX wieku (np. Metoda Thomasa Grahama wytwarzania nanocząsteczek 

wodorotlenku żelazowego). Wolfgang Ostwald wykładał szeroko w USA i zapisał wykłady w bardzo 

popularnej książce "Die Welt der vernachl¨assigten Dimensionen" (opublikowanej w 1914 r.). Wiele 

uniwersytetów miało wydziały chemii koloidów, przynajmniej do połowy XX wieku, a następnie powoli 

przedmiot wydawał się wypaść z mody, aż do niedawnego odrodzenia w ramach nanotechnologii 

1.3 Kontekst nanotechnologii 

Rewolucje naukowe. Rozwój człowieka charakteryzuje się przełomami technologicznymi. Są tak ważne, 

że technologie (a nie na przykład sposoby życia) nadają nazwę kolejnym epokom: epoce kamiennej, 

epoki brązu, epoki żelaza, a nie epoce polowań, pasterstwa, rolnictwa, urbanizacji. itd. Najbardziej 

znacząca zmiana w naszym sposobie życia w ciągu ostatnich dwóch lub trzech tysięcy lat była 

prawdopodobnie spowodowana rewolucją przemysłową, która rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii 

około połowy XVIII wieku; w połowie XIX wieku rozkwitła w Wielkiej Brytanii i początkowo szybko, ale 

później szybko, gdzie indziej w Europie i Ameryce Północnej. To z kolei zostało zastąpione przez 

ewolucję Informacji, cechuje się niespotykanymi wcześniej możliwościami gromadzenia, 

przechowywania, wyszukiwania i analizy informacji oraz silnego uzależnienia od szybkiego 

elektronicznego komputera cyfrowego. Wciąż jesteśmy w tej epoce, ale następna rewolucja już wydaje 

się być na horyzoncie i uważa się, że będzie to Nano Rewolucja. Jest kilka rzeczy wartych odnotowania 

na temat tych rewolucji. Po pierwsze, wykładniczy wzrost możliwości. Czasami jest to dość trudne do 

zaakceptowania, ponieważ funkcja wykładnicza jest liniowa, jeśli jest badana w wystarczająco małym 

przedziale, a jeśli technologia (lub rewolucja technologiczna) rozwija się przez kilka pokoleń, 

indywidualne postrzeganie jest silnie tendencyjne do liniowości. Niemniej jednak empiryczne badanie 

dostępnych danych pokazuje, że wykładniczy rozwój jest regułą (Ray Kurzweil zebrał wiele przykładów, 

aw naszej obecnej epoce najlepsza demonstracja jest prawdopodobnie prawem Moore'a), chociaż nie 

trwa to w nieskończoność, ale ostatecznie ustępuje. Po drugie, bardzo często poprzedzający przełom 

technologiczny stanowił klucz do kolejnego. Na przykład, zwiększenie umiejętności i wiedzy w obróbce 

żelaza było kluczowe dla sukcesu mocy pary i stali, które były cechami charakterystycznymi rewolucji 

przemysłowej, która ostatecznie rozwinęła zdolność do masowej produkcji bardzo dużych 

zintegrowanych układów elektronicznych potrzebnych do realizacji Rewolucja Informacyjna. Dlaczego 

ludzie myślą, że kolejna rewolucja technologiczna będzie następstwem nanotechnologii? Ponieważ po 

opanowaniu technologii, zalety robienia rzeczy "na dole" będą tak przytłaczające, że szybko zdominują 

wszystkie istniejące sposoby robienia rzeczy. Po opanowaniu i obróbce żelaza nikt nie pomyślałby, że 

duże, mocne przedmioty powinny być wykonane z brązu; nikt nie używa suwaka teraz, gdy dostępne 

są kalkulatory elektroniczne; i tak dalej. Jakie są zalety nanotechnologii? Wynikają one z miniaturyzacji, 

nowatorskich kombinacji właściwości i uniwersalnej technologii wytwarzania. Typową zaletą 

miniaturyzacji jest telefon komórkowy (mobilny). Koncepcja została opracowana w latach 

pięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale niezbędny zespół obwodów elektrycznych zajmowałby duży 

budynek wielopiętrowy wykorzystujący technologię dnia (zawory termioniczne). Materiały wykonane 

z nanorurek węglowych mogą być lekkie i bardzo mocne, a także przezroczyste i przewodzące 

elektryczność. Uniwersalne wykonanie, oparte na asemblerach (osobiste nanofabryki) umożliwiłoby 

wytwarzanie większości artefaktów wymaganych przez ludzi z acetylenu i źródła energii. 

Jak blisko jesteśmy do realizacji Nano Rwolucj? Miniaturyzacja obwodów jest już daleko 

zaawansowane. Komponenty i układy mogą być teraz wykonane z funkcjami o zakresie wielkości 

dziesiątek nanometrów. Sieć World Wide Web byłaby niewyobrażalna bez powszechnego 

rozpowszechniania potężnych komputerów osobistych, które są możliwe dzięki masowo 



produkowanym układom scalonym. Materiały oparte na nanorurkach węglowych nadal znajdują się w 

fazie eksperymentalnej. Niemniej jednak opracowano prototypy, a trudności wydają się być do 

pokonania. Oparta na montażu nanofaktura wydaje się nadal być w przyszłości. Aby wykazać 

wykonalność, generalnie symuluje się symulacje komputerowe, łącznie z układami biologicznymi (np. 

Silnikiem obrotowym, o średnicy kilku nanometrów, który znajduje się w sercu wszechobecnego 

enzymu ATPaza, znajdowana w obfitości praktycznie we wszystkich formach życia). Niemniej jednak 

rzeczywiste eksperymenty demonstrujące montaż z precyzją atomową są nadal w stanie pierwotnym. 

Jakie mogą być korzyści? Raporty publikowane w ciągu ostatnich kilku lat są zazwyczaj związane z 

nanotechnologią i wszystkimi korzyściami, które przyniesie. Wiele przykładów ma jednak względnie 

banalny charakter i nie wydaje się, aby stanowiły one wystarczającą przełomową nowość, by stworzyć 

rewolucję. Mamy więc już nanostrukturyzowane tkaniny odporne na wybarwienie, samooczyszczające 

się szkło zawierające nanokapsułkowe fotokatalizatory zdolne do rozkładu brudu; oparte na 

nanocząsteczkach kremy słoneczne, które skutecznie odfiltrowują światło ultrafioletowe bez 

rozpraszania go i dlatego są przezroczyste; jeszcze lżejsze i mocniejsze rakiety tenisowe wykonane z 

włókien węglowych lub nawet kompozytów nanorurek węglowych; i tak dalej. Żadnego z tych 

wydarzeń nie można powiedzieć, że jest naprawdę rewolucyjny pod względem wpływu na cywilizację. 

Rewolucja przemysłowa była bardzo widoczna ze względu na kolosalny rozmiar jej produktów: 

gigantyczne mosty (np. Most Forth), gigantyczne parowce (np. Wielkie Wschodnie), a także 

gigantyczne ze wszystkich, jeśli cała sieć jest uważana za pojedynczą maszyna, kolej. A stal dla tych 

konstrukcji została wyprodukowana w gigantycznych dziełach; nowoczesna fabryka chemikaliów lub 

fabryka samochodów może zajmować obszar średniej wielkości miasta. W ostrym kontraście produkty 

nanotechnologii są z definicji bardzo małe. Pojedyncze asemblery byłyby niewidoczne gołym okiem. 

Ale oczywiście produkty asemblerów byłyby bardzo widoczne i wszechobecne - takie jak ultralekkie 

materiały, z których zbudowane byłoby nasze środowisko. Mikroprocesory zaliczające się do 

nanoprocesorów są przejawem pośredniej nanotechnologii, odpowiedzialnej za wszechobecność 

serwerów internetowych (a zatem i sieci World Wide Web) oraz telefonów komórkowych. Wpływ tych 

procesorów informacyjnych wynika przede wszystkim z ich bardzo szybkiego działania, a nie ze 

szczególnego wyrafinowania algorytmów nimi zarządzających. Większość zadań, od diagnozy choroby 

po nadzór, polega na rozpoznawaniu wzorca, coś, co nasz mózg może wykonać szybko i pozornie bez 

wysiłku, ale który wymaga ogromnej liczby logicznych kroków, gdy zostanie zredukowany do formy 

odpowiedniej dla cyfrowego procesora. Sangwiniczni obserwatorzy przewidują, że pomimo 

niezdarności tego "automatycznego rozumowania", ostatecznie sztuczne myślenie przewyższy 

ludzkość - jest to "osobliwość" Kurzweila. Inni przewidują, że to się nigdy nie wydarzy. Oczywiście, 

osobliwość jest prawdziwie rewolucyjna, ale jest w równym stopniu produktem Rewolucji 

Informacyjnej niż Nowej Rewolucji, mimo że ta ostatnia zapewnia niezbędną technologię. 

Konceptualna nanotechnologia oznacza badanie świata z punktu widzenia atomu lub cząsteczki. W 

medycynie oznacza to znalezienie molekularnej podstawy choroby, która trwa od ustanowienia 

biochemii, i która obejmuje teraz wszystkie aspekty choroby związane z cząsteczką DNA i jej krewnymi. 

Nie ma wątpliwości co do ogromnego postępu wiedzy, którą on reprezentuje. Jest to jednak część 

ogólniejszej rewolucji naukowej, która rozpoczęła się na europejskich uniwersytetach założonych od 

XI wieku - i która jest tak stopniowa i ciągła, że nigdy tak naprawdę nie stanowi dostrzegalnej rewolucji. 

Ponadto zawsze konieczne jest zrównoważenie redukcjonizmu zawartego w zasadniczo analitycznym 

podejściu atomowym (lub nano), kładąc nacisk na podejście oparte na systemach syntetycznych w tym 

samym czasie. Nanotechnologia zastosowana w produktywnych nanosystemach mogłaby to osiągnąć, 

ponieważ maleńkie artefakty wytwarzane przez indywidualnego asemblera mogły w jakiś sposób 

zostać przekształcone w coś wystarczająco makroskopowego, aby mogło być użyteczne dla ludzkości. 

Czy nanotechnologia może pomóc rozwiązać wielkie i palące problemy współczesnej ludzkości? 



Chociaż w rankingu może toczyć się debata na temat porządku, większość ludzi będzie obejmowała 

szybkie zmiany klimatu, degradację środowiska, wyczerpywanie się energii, niekorzystne tendencje 

demograficzne, niedobór żywności i rozprzestrzenianie broni jądrowej wśród największych wyzwań. 

Patrząc z tej perspektywy, nanotechnologia jest kontynuacją postępu technologicznego, który może 

ostatecznie stać się rewolucyjny, jeśli zmiana ilościowa stanie się wystarczająco duża, by zaliczyć ją do 

jakościowej. Na przykład zestawienie artefaktów atom po utworze oznacza, że odrzucone mogą być 

zdemontowane zgodnie z podobną zasadą, stąd problem odpadów (i towarzyszącego zanieczyszczenia 

środowiska) znika. Bardziej zaawansowane zrozumienie nanoskali powinno w końcu pozwolić nam 

tworzyć systemy pozyskiwania energii ze źródeł sztucznych, w związku z czym potencjalna ilość energii 

zniknie. Jeśli produkcja prawie wszystkiego się umiejscowiona, transport towarów (inny główny 

czynnik degradacji środowiska) powinien zaniknąć praktycznie do zera. Lokalna produkcja energii 

miałaby podobny skutek. Jednak osiągnięcie tego stanu rzeczy zależy od nadejścia człowieka. Jednak 

osiągnięcie tego stanu rzeczy zależy od pojawienia się osobistej nanofabryki lub czegoś podobnego, co 

w żadnym wypadku nie jest nieuniknione. Być może nanobot jest nieco bliższy realizacji. Czy 

niezmordowanie krążące w naszych ciałach nanoboty umożliwią nam przedłużenie życia niemal w 

nieskończoność? Jakie będą konsekwencje? 

Nanonauka. Czy jest potrzeba tego terminu? Czasami określa się go jako "naukę leżącą u podstaw 

nanotechnologii". Ale tak naprawdę jest to biologia, chemia i fizyka - lub "nauki molekularne". Jest to 

technologia projektowania i tworzenia obiektów funkcjonalnych w nanoskali, która jest nowa; nauka 

od dawna działa na tę skalę i poniżej. Nikt nie twierdzi, że fundamentalnie nowa fizyka pojawia się w 

nanoskali; raczej to nowe kombinacje zjawisk przejawiających się w tej skali, które stanowią nową 

technologię. Termin "nanonauka" wydaje się zatem całkowicie zbędny, jeśli jest używany w tym sensie. 

Jako synonim nanotechnologii pojęciowej ma jednak znaczenie praktyczne: nauka zbliżenia mezoskali. 

Dobrym przykładem jest opis białka jako łańcucha aminokwasów. W mezoskali nie trzeba pytać o 

szczegóły budowy wewnętrznej (na poziomie atomowym i subatomowym) aminokwasów. 

 

 



Motywacja do nanotechnologii 

Tu przyglądamy się niektórym powodom, dla których można chcieć bardzo małe rzeczy, patrząc na 

nanotechnologię wzdłuż osi "materiały, urządzenia i systemy" wprowadzonej w części 1. 

2.1 Materiały 

Większość materiałów wokół nas to kompozyty. Naturalne materiały, takie jak drewno, mają silną 

strukturę i są zbudowane na bardzo wyrafinowanych zasadach. Podstawową jednostką strukturalną 

jest celuloza, która jest polimerem glukozy cukrowej, ale celuloza sama wytwarza włókninę (myślę o 

bawełnie lub sztucznym jedwabiu), a więc aby nadać jej wytrzymałość i sztywność, musi być sklejona 

ze sobą w sztywną matrycę. Osiąga się to dzięki złożonemu wielorakiej aromatycznej cząsteczce ligniny. 

Zasada konstrukcyjna jest zatem podobna do tej z betonu zbrojonego: stalowe pręty wzmacniają to, 

co samo w sobie jest kompozytem żwiru i cementu. Zasada łączenia dwóch lub więcej czystych 

substancji o wyraźnie różnych właściwościach (które mogą być mechaniczne, elektryczne, 

magnetyczne, optyczne, termiczne, chemiczne itd.) W celu stworzenia materiału kompozytowego, 

który łączy pożądane właściwości każdego z nich, tworząc Substancja wielofunkcyjna została 

udoskonalona przez tysiąclecia, prawdopodobnie głównie metodą prób i błędów. Zazwyczaj wyniki są, 

do pierwszego przybliżenia, dodatkiem. Wiedza empiryczna służy do wybierania użytecznych 

kombinacji, w których dominują pożądane właściwości - można by było skończyć na słabym i 

odstraszającym materiale. Ogromna i rosnąca kumulacja wiedzy empirycznej, obecnie poparta i 

poszerzana przez fundamentalną wiedzę o zaangażowanych siłach molekularnych, zazwyczaj 

umożliwia dobranie odpowiednich kombinacji. Motyw silnych włókien osadzonych w lepkiej matrycy 

jest bardzo szeroko wykorzystywany, innymi przykładami są polimery wzmacniane włóknem szklanym 

i włóknem węglowym. Zasadniczo wkład nanotechnologii w ten wysiłek jest po prostu przeniesieniem 

jej na najwyższy poziom, w duchu "kształtowania świata atom po atomie". Raczej tak, jak chemik 

próbuje zsyntetyzować skomplikowaną cząsteczkę wielofunkcyjną, materiały nanotechnolog ma na 

celu zestawienie różnych atomów w celu osiągnięcia wielofunkcyjności. Takie podejście jest znane jako 

chemia mechanosyntetyczna lub, w wielkoskalowej realizacji przemysłowej, jako wytwarzanie 

molekularne. Słynny eksperyment Schweizera i Eiglera, polegający na rearanżacji atomów ksenonu na 

powierzchni niklu w celu utworzenia logo "IBM", stanowił pierwszy krok w tym kierunku. Od tego czasu 

nastąpiła intensywna aktywność w tym obszarze, ale wciąż nie jest pewne, w jakim stopniu można 

łączyć dowolne kombinacje atomów, nie biorąc pod uwagę koncepcji chemicznych, i czy proces ten 

można kiedykolwiek skalować w celu uzyskania makroskopowych ilości materiałów. Większość 

uznanych dotychczas sukcesów w nanomateriałach nie polegała na tworzeniu całkowicie nowych 

materiałów poprzez mechanosyntezę (która jest nadal niezrealizowanym celem), ale w bardziej 

prozaicznym świecie mieszania. Na przykład dodaje się twarde cząstki do miękkiej matrycy 

polimerowej, aby utworzyć twardą powłokę odporną na ścieranie. Podobnie jak w mechanice opartej 

na atomach, wyniki są, do pierwszego przybliżenia, dodatkiem. Farba, mieszanka cząstek pigmentu w 

matrycy (spoiwo), została wyprodukowana przez tysiąclecia. Nowością jest zwrócenie szczególnej 

uwagi na dodatek nanocząsteczkowy. Jego właściwości można teraz dokładnie dostosować do 

pożądanego zastosowania. Jeżeli jednym z elementów jest uznana nanopopuszczalność - na przykład 

nanocząsteczka lub nanowłókno - wydaje się, że dopuszczalne jest opisanie mieszanki jako 

nanomateriału. 

Terminologia. Według publicznie dostępnej specyfikacji (PAS) 136: 2007 nanomateriał definiuje się 

jako materiał mający jeden lub więcej zewnętrznych wymiarów w nanoskali lub (mój nacisk), który jest 

nanostrukturalny. Bardziej logiczne wydaje się zastrzeganie słowa "nanoobiekt" (które, zgodnie z PAS 

136: 2007, jest synonimem nanomateriału) dla pierwszego możliwego znaczenia. Obejmuje to 

nanocząsteczki, nanopręty, nanorurki, nanodruty i tak dalej. Zasadniczo definicja ta zawiera również 



ultracienki papier. Termin "nanostrukturyzowany" definiuje się jako "posiadający strukturę 

zawierającą sąsiadujące elementy z jednym lub większą liczbą wymiarów w nanoskali, ale z 

wyłączeniem jakiejkolwiek pierwotnej struktury atomowej lub molekularnej". Ta definicja powinna 

prawdopodobnie zostać wzmocniona poprzez włączenie pojęcia umyślnego w niej. Jego użycie byłoby 

wówczas właściwie ograniczone do materiałów zaprojektowanych "atom po atomie". Nanocząsteczki 

w kupie sąsiadują ze sobą, ale sterty nie są ustrukturyzowane w sensie inżynierskim, stąd zbiór 

nanocząstek nie jest nanomateriałem. Substancje powstałe po prostu przez mieszanie nanopunktów z 

matrycą powinny być nazywane nanokompozytami. "Nanozłośliwość" nie jest zdefiniowana w PAS 

136: 2007.  

Największy zakres zastosowań takich nanokompozytów dotyczy powłok cienkowarstwowych - innymi 

słowy farb. Tradycyjne pigmenty mogą zawierać granulki w zakresie wielkości mikrometra; szlifowanie 

ich trochę bardziej precyzyjnie zamienia je w nanoobiekty. W porównaniu z przezroczystym lakierem, 

farba łączy w sobie atrybut ochrony przed środowiskiem z atrybutem koloru. Zasada ta może 

oczywiście (i została) rozszerzona praktycznie ad libitum: przez dodanie bardzo twardych cząstek w 

celu nadania odporności na ścieranie; cząstki metalowe do nadawania przewodnictwa elektrycznego; 

tabelaryczne cząstki, aby nadać niską przepuszczalność gazu, i tak dalej. Dwa względnie stare produkty 

do dziś stanowią większość tak zwanego przemysłu nanotechnologicznego: sadza (cząstki węgla o 

wielkości od kilku do kilkuset nanometrów) dodana do opon z gumy do pojazdów drogowych jako 

wypełniacz wzmacniający; oraz kryształy chlorku srebra, bromku srebra i jodku srebra w rozmiarach 

od dziesiątek nanometrów do mikrometrów, które stanowią podstawę konwencjonalnej fotografii 

opartej na halogenku srebra. 

Dlaczego nanododatki? Ponieważ zazwyczaj tworzenie droższej, a nie zmikronizowanej materii jest 

zazwyczaj droższe, należy uzasadnić koszt obniżenia skali. Ponieważ materia jest podzielona coraz 

bardziej, niektóre właściwości stają się jakościowo różne. Na przykład widmo absorpcji optycznej 

oparów krzemu jest zupełnie inne niż kryształu krzemu, nawet jeśli para i kryształ są chemicznie 

identyczne. Kiedy kryształ staje się bardzo mały, punkt topnienia opada, może występować skurcz krat 

(czyli atomy zbliżają się do siebie) - są to dobrze zrozumiane konsekwencje prawa Laplace'a i mogą być 

bardzo użyteczne dla ułatwienia procesu spiekania. Jeśli promień kryształu jest mniejszy niż promień 

Bohra elektronu w bryle masowej, elektron jest ograniczony i ma wyższą energię niż jego masywny 

odpowiednik. Widmo absorpcji optycznej i fluorescencyjnej przenosi się na wyższą energię. W związku 

z tym, zmieniając promień kryształu, można dostroić długości fal absorpcji optycznej i emisji. Chemicy 

od dawna wiedzą, że heterogeniczne katalizatory są bardziej aktywne, jeśli są lepiej rozdrobnione. Jest 

to prosta konsekwencja faktu, że reakcja zachodzi na granicy między stałym katalizatorem a resztą 

środowiska reakcji. Dla danej masy im drobniejszy podział, tym większa powierzchnia. Nie jest to sama 

w sobie zmiana jakościowa, chociaż w zastosowaniach przemysłowych może nastąpić jakościowe 

przejście z procesu nieekonomicznego do gospodarczego. Nasza planeta ma atmosferę utleniającą i 

ma jedną prawdopodobnie przez co najmniej 2000 milionów lat. Oznacza to, że większość metali, 

innych niż złoto, platyna i tak dalej (metale szlachetne), zostanie utlenionych. W związku z tym wiele 

rodzajów metalicznych nanocząsteczek nie będzie miało charakteru stabilnego. Materiały węglowe, 

zwłaszcza fulereny w nanorurkach węglowych, są często uważane za uosobienie nanomateriału. 

Węgiel od dawna jest intrygującym elementem ze względu na ogromne różnice między jego alotropami 

grafitu i diamentu. Nanomateriały węglowe oparte są na innej nowej formie, grafenie 

2.2 Urządzenia 

Urządzenie zamienia coś w coś innego. Synonimy to maszyna, automat, przetwornik, koder i tak dalej. 

Możliwe motywacje do miniaturyzacji urządzenia to: 



1. Ekonomizacja na materiale. Jeśli można osiągnąć tę samą funkcję przy mniejszym materiale, 

urządzenie powinno być tańsze, co często jest pożądanym celem, pod warunkiem, że nie jest droższe. 

W makroskopowym świecie inżynierii mechanicznej, jeśli koszty materiałów są zignorowane, zazwyczaj 

droższe jest wytwarzanie czegoś bardzo małego; na przykład zegarek jest droższy niż zegar, dla 

równoważnej precyzji mierzenia czasu. Z drugiej strony, gdy rzeczy stają się bardzo duże, jak na 

przykład w zegarze znanym na przykład jako Big Ben, koszty znowu zaczynają rosnąć, ponieważ do 

złożenia komponentów może być potrzebny specjalny sprzęt i tak dalej. Powrócimy do kwestii 

wytwarzania w części 7. 

2. Wydajność (wyrażona w kategoriach prostych relacji między nakładami a wyjściami) może zostać 

zwiększona poprzez zmniejszenie rozmiaru. Jest to dość rzadkie. W przypadku większości urządzeń z 

mikroelektromechanikami (MEMS), takich jak akcelerometry, wydajność jest zmniejszana przez 

zmniejszanie skali, a rzeczywisty rozmiar urządzeń produkowanych obecnie seryjnie do uruchamiania 

poduszek powietrznych w samochodach stanowi kompromis między oszczędnością materiału, nie 

zajmując zbyt wiele miejsca ani ważąc dwa bardzo, i nadal akceptowalne osiągi. 

Skalowanie. Przyspieszeniomierz (który przenosi siłę na elektryczność) zależy od bezwładności bryły 

materii dla jej funkcji, a jeśli bryła staje się zbyt mała, jej wydajność staje się niemiarodajna. Podobnie 

z fotodetektorami (które przenoszą fotony na elektrony): ze względu na statystyczną i kwantową 

naturę światła, najmniejsza różnica między dwoma poziomami natężenia napromienienia, które można 

wykryć, zwiększa się wraz z malejącym rozmiarem. Z drugiej strony, nie ma wewnętrznego dolnego 

limitu fizycznej postaci jednego bitu informacji. Jeden przykład może być ucieleśniony przez obecność 

neutronu. Przetwarzanie i przechowywanie informacji to idealna dziedzina zastosowań dla 

nanotechnologii. Dolna granica miniaturyzacji zależy tylko od praktycznych względów "pisania" i 

"czytania" informacji. Dlatego nanotechnologia jest szczególnie odpowiednia dla przetwórców 

informacji. 

3. Funkcjonalność można zwiększyć poprzez zmniejszenie rozmiaru. Korzystając z tego samego 

przykładu, jak w poprzednim punkcie, wyposażenie seryjnych samochodów w akcelerometry 

makroskopowe o objętości około 1 litra i masie kilku kilogramów byłoby niewykonalne. Innym 

przykładem jest telefonia komórkowa, o której już wspomniano. Podobne rozważanie dotyczy 

wszczepialnych biosensorów do monitorowania parametrów klinicznych u pacjenta. Innymi słowy, 

miniaturyzacja zwiększa dostępność. 

2.3 Systemy 

Istotą systemu jest to, że nie można go z pożytkiem rozłożyć na części składowe. Dwa lub więcej 

obiektów stanowią układ, jeśli spełnione są następujące warunki: 

• Można w znaczący sposób mówić o zachowaniu się całości, której są jedynymi częściami 

• Zachowanie każdej części może mieć wpływ na zachowanie całości 

• Sposób, w jaki każda część zachowuje się i sposób, w jaki jej zachowanie wpływa na całość, zależy od 

zachowania co najmniej jednej innej części 

• Bez względu na to, jak podgrupujesz części, zachowanie każdej podgrupy wpływa na całość i zależy 

od zachowania przynajmniej jednej innej podgrupy. 

 

Zazwyczaj pojedyncza nanourządzenie jest wystarczająco złożone, aby można go było uznać za system, 

dlatego "nanosystem" oznacza ogólnie system, którego komponentami są urządzenia w skali nano. 



Przykładem systemu, który naprawdę można nazwać "nano", jest stopa gekona, z której wiele 

gatunków może biegać po pionowych ścianach i na suficie. Ich stopy są hierarchicznie podzielone na 

dziesiątki tysięcy minutowych podkładek, które umożliwiają duży obszar konformalnego kontaktu z 

nieregularnymi powierzchniami. Siła adhezyjna jest zapewniona przez interakcję Lifshitza-van der 

Waalsa , zwykle uważaną za słabą i krótkiego zasięgu, ale addytywną, a zatem wystarczająco silną w 

tym przykładzie wykonania, jeśli istnieje wystarczająca liczba punktów styczności. Próby naśladowania 

stopy za pomocą syntetycznej nanostruktury zakończyły się bardzo ograniczonym sukcesem, ponieważ 

prawdziwa stopa jest żywa i stale dostosowywana, aby utrzymać zbliżający się konformalny kontakt 

potrzebny do tego, aby interakcja była wystarczająco silna, aby wytrzymać ciężar istoty. 

2.4 Kwestie miniaturyzacji 

Biorąc pod uwagę, że silnik samochodowy jest przetwornikiem ludzkich pragnień w ruchu 

translacyjnym, oczywistym jest, że nanoautomobil byłby bezużyteczny do transportu czegoś innego niż 

nanoobiekty. Głównym wkładem nanotechnologii w przemysł motoryzacyjny jest dostarczanie 

miniaturowych czujników do monitorowania procesu w różnych częściach silnika i monitorowania 

jakości powietrza w salonie; dodatki w farbie zapewniające dobrą odporność na ścieranie, 

prawdopodobnie funkcję samooczyszczania i być może nowe efekty estetyczne; nowe ultra-ostre i 

ultralekkie kompozyty zawierające nanorurki węglowe do elementów konstrukcyjnych; czujniki 

osadzone w podwoziu i karoserii w celu monitorowania stanu konstrukcji; i tak dalej. Skalowanie. W 

innych przypadkach skalowanie wydajności do poziomu ludzkiej użyteczności jest po prostu kwestią 

masowej równoległości. Nanoreaktory syntetyzujące lek muszą po prostu pracować równolegle przez 

stosunkowo krótki czas, aby wytworzyć wystarczającą ilość związku dla terapeutycznie użytecznej 

dawki. W przypadku procesorów informacyjnych problemem jest interfejs użytkownika: ekran 

wyświetlacza musi być na tyle duży, aby wyświetlał przydatną ilość informacji, klawiatura do 

wprowadzania instrukcji i danych musi być wystarczająco duża, aby można było używać ludzkich 

palców i tak dalej. 

2.5 Inne motywacje 

Rosnąca światowa aktywność w dziedzinie nanotechnologii nie może być wyjaśniona wyłącznie jako 

racjonalna próba wykorzystania "pokoju na dole". Bez wątpienia dwie inne ważne ludzkie motywacje 

również odgrywają pewną rolę. Jednym jest po prostu "nie zostało to zrobione wcześniej" - motywacja 

alpinisty wstępującego na szczyt, który wcześniej był nieodrodniony. Drugim jest nieustanne 

pragnienie "podbicia natury". Możliwości zrobienia tego w znanej makroskopowej skali stały się bardzo 

ograniczone, częściowo dlatego, że wiele już zrobiono - w Europie na przykład prawie nie ma bagien 

do spuszczenia lub rzeki pozostawione do zapory, dwa z najbardziej typowych aren dla "podboju 

natury" - a częściowo dlatego, że szkodliwe skutki takiego "podboju" są obecnie znacznie szerzej 

rozpoznawane, a kilka pozostających bezodpływowych mokradeł i nieutwardzonych rzek 

prawdopodobnie jest obecnie legalnie chronione rezerwaty przyrody. Ale świat na dole, jak to nazywał, 

jak to określił Feynman, jest niekontrolowany i w dużej mierze niezbadany. Wreszcie, przemysł 

kosmiczny ma stały i silnie naciskający wymóg, aby ładunki były tak małe i lekkie, jak to tylko możliwe. 

Nanotechnologia idealnie nadaje się do tego, że dostarczone przez użytkownika nanomateriały, 

urządzenia i systemy mogą być wystarczająco niezawodne. 

 



Skalowanie praw dotyczących nanotechnologii 

Głównym punktem, który należy omówić, jest zmiana właściwości i zachowania w miarę zmniejszania 

wymiaru charakterystycznego. Szczególnie interesujące są nieciągłe zmiany zachodzące w nanoskali. 

3.1 Materiały 

Obiekt jest wytyczony przez jego granicę. Dzielenie materii na małe cząstki ma wpływ na czysto fizyczne 

procesy. Załóżmy, że obiekt kulisty o promieniu r jest ogrzewany przez procesy wewnętrzne, a ilość 

ciepła jest proporcjonalna do objętości V = 4πr3/3. Strata ciepła do otoczenia będzie proporcjonalna 

do powierzchni, A = 4πr2. Teraz niech obiekt zostanie podzielony na n małych cząstek. Całkowita 

powierzchnia wynosi teraz n1/34πr2. Jest to podstawowy powód, dla którego małe ssaki mają wyższy 

wskaźnik metabolizmu niż większe - muszą wytwarzać więcej ciepła, aby zrekompensować względnie 

większą stratę przez skórę, aby utrzymać ich ciało w stałej temperaturze. To wyjaśnia również, dlaczego 

tak mało małych ssaków znajduje się w zimne rejony ziemi.  

Reaktywność chemiczna. Rozważ heterogeniczną reakcję A + B → C, gdzie A oznacza gaz lub substancję 

rozpuszczoną w cieczy, a B oznacza ciało stałe. Tylko atomy powierzchniowe mogą wejść w kontakt ze 

środowiskiem, stąd dla danej masy materiału B, im drobniej jest ona podzielona, tym bardziej 

reaktywna będzie, pod względem liczby C wytworzonej w jednostce czasu. Przyznane jednak, że 

materia składa się z atomów, atomy usytuowane na granicy przedmiotu są jakościowo różne od tych 

w masie 

 

Gromada złożona z sześciu atomów (w dwuwymiarowej płaskiej równinie) ma tylko jeden duży atom, 

a każdy mniejszy klaster ma "całą powierzchnię". Może to mieć bezpośredni wpływ na reaktywność 

chemiczną (biorąc pod uwagę, oczywiście, reakcje heterogeniczne). Należy się spodziewać, że atomy 

powierzchniowe są indywidualnie bardziej reaktywne niż ich masowi sąsiedzi, ponieważ mają pewne 

wolne wartościowości (tj. Możliwości wiązania). Rozpatrzenie reaktywności chemicznej (jej 

wzmocnienie dla danej masy, poprzez podzielenie materii na kawałki o wielkości w nanoskali) sugeruje 

nieciągłą zmianę, gdy materia staje się "całą powierzchnią". W praktyce jednak atomy powierzchniowe 

mogły już spełnić wymagania związane z wiązaniem, zbierając partnerów reakcji ze środowiska. Na 

przykład, wiele metali zostaje spontanicznie powleczonych warstewką tlenku, gdy pozostaje w 

powietrzu, w wyniku czego są chemicznie bardziej obojętne niż czysty materiał. Folie te są zazwyczaj 

grubsze niż jedna warstwa atomowa. Na przykład na krzemie natywna warstwa tlenkowa ma grubość 

około 4 nm. Oznacza to, że element świeżo rozszczepić krzemu ulega pewnemu siatki zakłóceń 

umożliwiający atomy tlenu skutecznie wnikają głębiej w warstwie wierzchniej. Jeżeli obiekt znajduje 

się w „złym” środowisko związek powierzchnia może być na tyle stabilny, że nanocząstki opłaszczone 

to faktycznie mniej reaktywne niż ta sama masa substancji w masie. Jeden centymetr kostka sodu 

pochodzi z jej płynu ochronnego (benzyny) i wrzucony do basenu z wodą będzie działać w żywym moda 

na jakiś czas, ale jeśli sodu najpierw pociąć na jednej kostki mikrometra, większość z sodem 

metalicznym będzie już reagują z wilgotnym powietrzem, zanim dotrze do wody. 



Rozpuszczalność. Prężność par P kropli, a przez to rozszerzalność nanocząsteczki, zwiększa się wraz z 

malejącym promieniem r zgodnie z równaniem Kelvina 

 

gdzie kB jest stałą Boltzmanna, T to temperatura bezwzględna, P0 ciśnienie pary materiału zakończone 

nieskończoną powierzchnią płaską, γ napięcie powierzchniowe (które samo może być zależne od 

krzywizny) i v objętość cząsteczkowa. 

Poziomy energii elektronicznej. Poszczególne atomy mają dyskretne poziomy energii, a ich widma 

absorpcyjne odpowiednio mają ostre pojedyncze linie. Jest to dobrze znana cecha materii 

skondensowanej, że te odrębne poziomy łączą się w pasma, a ewentualne pojawienie się strefy 

zabronionej (pasma wzbronionego) określa, czy mamy metal lub dielektryk. Układanie obiektów o 

rozmiarach nanometrycznych w jednym, dwóch lub trzech wymiarach (otrzymując nanopłytki, 

nanowłókna i nanocząsteczki, z odpowiednio zamknięciem nośników w dwóch, jednym lub zerowych 

wymiarach) stanowią nową klasę supersieci lub superatomy. Są one wykorzystywane w różnych 

nanourządzeniach. Supersieć prowadzi do podpasm z energią 

 

gdzie E(0)
n jest n-tym poziomem energii, k liczbą falową, a m* skuteczną masą elektronu, która zależy 

od struktury pasmowej materiału. Podobne zapachy występują w optyce, ale ponieważ 

charakterystyczny rozmiar fotonicznych kryształów pasmowych znajduje się w zakresie mikrometrów, 

są one, ściśle mówiąc, poza zakresem nanotechnologii. 

Przewodnictwo elektryczne. Zlokalizowane stany z interakcjami kulombowskimi nie mogą mieć 

skończonej gęstości stanów na poziomie Fermiego, co ma znaczący wpływ na transport elektronów w 

nanoskali. Z definicji w punkcie zero Kelvina wszystkie stany elektronowe materiału poniżej poziomu 

Fermiego są zajęte, a wszystkie stany powyżej niego są puste. Jeśli wprowadzony zostanie dodatkowy 

elektron, musi on osiąść w najniższym niezajętym stanie, który jest powyżej poziomu Fermiego i ma 

wyższą energię niż wszystkie inne zajęte stany. Jeśli natomiast elektron zostanie przeniesiony z 

poziomu poniżej poziomu Fermiego do najniższego niezajętego stanu powyżej, pozostawi on dodatnio 

naładowany otwór, a pomiędzy otworem a elektronem znajdzie się potencjał przyciągający. To obniża 

energię elektronu o kulombowskie określenie -e2/ (εr), gdzie e jest ładunkiem elektronu, ε 

przenikalność dielektryczną, i r odległość między dwoma miejscami. Jeśli gęstość stanów na poziomie 

Fermiego jest skończona, dwa stany są oddzielone, ale bardzo blisko poziomu Fermiego można wybrać 

tak, że różnica energii była mniejsza niż e2/ (εr), co oznaczałoby - bezsensownie - że elektron w górnym 

stanie (powyżej poziomu Fermiego) ma niższą energię niż elektron znajdujący się poniżej poziomu 

Fermiego. Przepaść w stanach, które muszą w związku z tym powstać, nazywa się luką kulombowską, 

a materiały z luką kulombowską nazywane są szkiełkami kulombowskimi. Jeżeli rozmiar przewodnika 

jest znacznie mniejszy niż średnia swobodna ścieżka elektronu pomiędzy zderzeniami, może on 

przechodzić przez przewodnik balistycznie, a opór wynosi h/(2e2) na podpasmo, niezależnie od 

parametrów materiałowych. 

Ferromagnetyzm. W pewnych elementach wzajemne oddziaływania między elektronami sąsiednich 

jonów prowadzą do bardzo dużego sprzężenia pomiędzy ich spinami, tak że powyżej określonej 

temperatury spiny spontanicznie wyrównują się ze sobą. Proliferacja dróg syntezy nanocząstek 

substancji ferromagnetycznych doprowadziła do odkrycia, że gdy cząstki znajdują się poniżej pewnej 



wielkości, zwykle kilkudziesięciu nanometrów, substancja nadal ma dużą wrażliwość magnetyczną w 

obecności zewnętrznego pola, ale brakuje jej magnetyzm szczątkowy charakterystyczny dla 

ferromagnetyzmu. Zjawisko to znane jest jako superparamagnetyzm. Istnieje zatem niższy limit 

wielkości elementów magnetycznych w nanostrukturalnych materiałach magnetycznych do 

przechowywania danych, zwykle około 20 nm, poniżej którego energia cieplna w temperaturze 

pokojowej pokonuje energia magnetostatyczna elementu, skutkująca zerową histerezą i wynikającą z 

tego niezdolnością do przechowywania informacji o orientacji magizacyjnej. 

Zamknięcie elektronu. Promień Bobra rB elektronu poruszającego się w skondensowanej fazie jest 

określony przez 

 

gdzie h jest stałą Plancka. Typowe wartości wahają się od kilku do kilkuset nanometrów. Dlatego 

praktycznie jest możliwe tworzenie cząstek, których promień r jest mniejszy niż promień Bohra. W tym 

przypadku poziomy energetyczne elektronów (podobny argument dotyczy wadliwych elektronów, 

dodatnich dziur) wzrastają, a im większy stopień ograniczenia, tym większy wzrost. W związku z tym 

granica brzegowa adsorpcji optycznej (i emisja luminescencyjna pasma krawędziowego) zmienia się 

wraz ze spadkiem r dla r < rB. Jest to czasami nazywane efektem wielkości kwantowej w literaturze 

naukowej, a nanocząstki o tej właściwości nazywane są kropkami kwantowymi. 

Zintegrowana optyka. Światło może być ograniczone do kanału lub płyty wykonanej z przezroczysty 

materiał mający wyższy współczynnik załamania niż jego otoczenie. Skutecznie światło rozchodzi się w 

takiej strukturze przez kolejne całkowite wewnętrzne refleksy na granicach. Kanał (włókna) może mieć 

średnicę, lub płytkę i grubość, mniejszą niż długość fali światła. Poniżej pewnej minimalnej średnicy lub 

grubości (odcięcia), jednak zazwyczaj około jednej trzeciej długości fali światła, propagacja nie jest już 

możliwa. Nauka i technologia światła prowadzonego w cienkich strukturach nazywana jest optyką 

zintegrowaną i światłowodami, a czasem nanofotonikami. Jednak długość odcięcia wynosi kilkaset 

nanometrów i tak się dzieje nie dlatego naprawdę wchodzą w nano, jak to jest obecnie zdefiniowane. 

Reaktywność chemiczna. Rozważmy prototypową homogeniczną reakcję A + B → C. Przypuśćmy, że 

współczynnik szybkości reakcji kf jest znacznie mniejszy niż szybkość ograniczona dyfuzji, czyli kf ?<< 4π 

(dA + dB) (DA + DB), gdzie d i D to odpowiednio promienie i dyfuzje molekularne. Wtedy 

 

gdzie a i b oznaczają liczby (stężenia) A i B, a kątowe nawiasy oznaczają spodziewane liczby, a γt to 

liczba cząsteczek C utworzonych do czasu t. Termin Δ2(γt) wyraża fluktuacje 

 

zakładając, że γt jest zbliżony do rozkładu Poissona, wówczas Δ2(γt) będzie tego samego rzędu wielkości 

co <γt>. Prawo do kinetycznej akcji masowej (KMAL) wprowadzające<a>  = a0 - c(t) itd., indeks dolny 0 

oznaczający stężenie początkowe w t = 0, jest pierwszym przybliżeniem, w którym Δ2(γt) ma być 

pomijalnie małe w porównaniu do <a> i <b> co oznacza, że <a><b> =<ab>, podczas gdy ściśle rzecz 

biorąc nie jest, ponieważ a i b nie są niezależne. Zaniedbanie Δ2(γt) jest uzasadnione dla molowych 

ilości odczynników wyjściowych (z wyjątkiem pod koniec procesu, gdy <a> i <b> ( stają się bardzo małe), 

ale nie dla reakcji w nanomikserach. 



Te fluktuacje liczb, to jest termin Δ2(γt), będą stale eliminowane przez dyfuzję. Z drugiej strony, ze 

względu na korelację między a i b, początkowe niejednorodności w ich zagęszczeniach przestrzennych 

prowadzą do opracowania stref wzbogaconych w jedną lub drugą stronę szybciej niż wzbogacenie 

można wyeliminować przez dyfuzję. Stąd zamiast A znikającego jako t-1 (gdy a0 = b0), jest on zużywany 

jako t-3/4, a w przypadku odwracalnej reakcji, równowaga jest określana jako t-3/2. Odchylenia od 

idealnego mieszania są wyraźniejsze w wymiarach niższych niż trzy.  

. Jeśli p jest prawdopodobieństwem, że atom jest podstawiony przez zanieczyszczenie, wówczas 

prawdopodobieństwo dokładnie k zanieczyszczeń wśród n atomów jest 

 

gdzie q = 1 - p. Jeśli ilcozyn np = λ ma umiarkowany rozmiar (~1), dystrybucja może być uproszczona 

do: 

 

przybliżenie Poissona do rozkładu dwumianowego. Im mniejsze urządzenie, tym większe 

prawdopodobieństwo, że będzie wolne od wad. Względną przewagą zastąpienia jednego dużego 

urządzenia przez m urządzeń, każdy 1/mty pierwotnej wielkości jest m1-kenp(1-1/m), przy założeniu, że 

sama nanowersja nie wprowadza nowych zanieczyszczeń. 

Właściwości mechaniczne. Stała sprężystości (sztywność) k nanowspornika zmienia się wraz z 

charakterystycznym wymiarem liniowym jako l, a jego masa m jako l3. Stąd częstotliwość rezonansowa 

drgań ω0 =√k/m zmienia się jako 1/l. Zapewnia to szybką reakcję, urządzenia nanomechaniczne są 

wyjątkowo sztywne. Ponieważ wartość merytoryczna (współczynnik jakości) Q równa się ω0 

podzielona przez opór (współczynnik tarcia), Q, szczególnie w przypadku urządzeń pracujących w 

wysokiej próżni, może być o wiele rzędów wielkości większa niż wartości napotykane w 

konwencjonalnych urządzeniach. Z drugiej strony, w typowych warunkach ziemskiego działania, para 

wodna i inne zanieczyszczenia mogą kondensować się na ruchomych częściach, zwiększając opór z 

powodu efektu kapilarnego i ogólnie pogarszając wydajność. 

3.2 Siły 

Wielkości sił (grawitacyjnych, elektrostatycznych itp.) Między obiektami zależą od ich wielkości i od 

odległości między nimi. W nanoskali siły grawitacyjne są tak słabe, że można je zaniedbać. Odwrotnie, 

zasięg silnej energii jądrowej jest znacznie mniejszy i można go również zaniedbać. Szczególne 

znaczenie ma kilka sił (np. Siła van der Waalsa), które mają pochodzenie elektrostatyczne. Zostały one 

omówione w części 7, ponieważ są szczególnie ważne dla samodzielnego montażu. Wnęka złożona z 

dwóch lusterek skierowanych ku sobie zakłóca wszechobecne pole elektromagnetyczne o zerowym 

punkcie, ponieważ tylko określone długości fal mogą dokładnie pasować do przestrzeni między 

zwierciadłami. Zmniejsza to gęstość energetyczną punktu zerowego w obszarze między zwierciadłami, 

co skutkuje atrakcyjną siłą Casimira. Siła spada gwałtownie wraz z odległością zwierciadeł (jako z-4), a 

zatem jest nieistotna w mikroskali i powyżej, ale przy odległości 10 nm jest porównywalna z ciśnieniem 

atmosferycznym (105N/m), i w związku z tym można oczekiwać, że wpłynie to na działanie 

nanoskalowych urządzeń mechanicznych. 

3.3 Wydajność urządzenia 



Analiza wydajności urządzenia rozpoczyna się od odnotowania, jak kluczowe parametry skalują się 

wraz z długością urządzenia: powierzchnia (i straty mocy i ciepła) jako długość kwadratu, objętość i 

masa jako długość w kostce, siła elektromagnetyczna jako długość do czwartej potęgi, częstotliwość 

drgań własnych jako długość odwrotna, oraz wkrótce. Relacje takie jak te są używane do określenia 

sposobu, w jaki wydajność urządzenia zmniejsza się, gdy jest on zmniejszany. Naturalne zjawiska 

obejmujące dyskretne nieinteraktywne jednostki (takie jak fotony) mogą być przybliżone poprzez 

rozkład Poissona (eqn 3.6). Podstawową własnością tego rozkładu jest to, że jego wariancja jest równa 

średniej. Niepewność (np. Wielkości pewnej ekspozycji przedmiotu na światło) wyrażona jako 

odchylenie standardowe jest zatem równa pierwiastkowi kwadratowemu (ekspozycji). Gdy obiekty 

stają się bardzo małe, liczba podmiotów przekazujących informacje również staje się mała. Małe 

sygnały są bardziej podatne na hałas. Powtarzanie wiadomości jest najprostszym sposobem 

przezwyciężenia hałasu. Nanometr, urządzenie wykorzystujące tylko jeden byt (np. Elektron) do 

przekazania jednej informacji, w większości przypadków byłoby związane z niedopuszczalnie wysoką 

dwuznacznością w przekazywaniu informacji. 

3.4 Projekt 

Chociaż najbardziej oczywistą konsekwencją nanotechnologii jest tworzenie bardzo małych obiektów, 

bezpośrednim następstwem jest to, że musi być ich wiele. Jeśli r jest względnym rozmiarem urządzenia, 

a R liczbą urządzeń, to przydatność może wymagać rR ~ 1, co oznacza konieczność 109 urządzeń. 

Odpowiada to liczbie komponentów (o minimalnej długości wynoszącej około 100 nm) na przykład na 

zintegrowanym chipie elektronicznym o dużej skali. Obecnie wszystkie te komponenty są wyraźnie 

zaprojektowane i wykonane. Ale czy nadal będzie to wykonalne, jeśli liczba składników zwiększy się o 

kolejne dwa i więcej rzędów wielkości? Ponieważ nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to 

pytanie, badane są alternatywne drogi do projektowania i wytwarzania tak ogromnej liczby. Ludzki 

mózg służy tutaj jako inspiracja. Jego skala jest znacznie szersza: ma ~ 1011 neuronów, a każdy neuron 

ma setki lub tysiące połączeń z innymi neuronami. Nie ma wystarczających informacji zawartych w 

naszych genach, aby określić wszystkie te połączenia. Nasze geny określają raczej algorytm ich 

generowania. W tym duchu ewolucyjne zasady projektowania mogą stać się niezbędne do 

projektowania nanourządzeń. Może być zainicjowany przez kolekcję istniejących projektów lub 

zgadywanie możliwych nowych projektów. Ponieważ nowa odmiana w populacji projektowej 

generowana jest losowo, algorytm skutecznie rozszerza wyobraźnię projektanta ludzkiego. Mimo że 

strategia ta pozwala na nieograniczone wymiarowanie projektu (tj. Liczbę pojedynczych elementów, 

które muszą być wyraźnie określone), praktycznie bez ograniczeń, poświęca się wiedzy o dokładnym 

działaniu wewnętrznym urządzenia, wprowadzając poziom nieprzewidywalności w działaniu 

urządzenia, który może wymagać przyjęcia nowego paradygmatu technicznego. 

Awaria komponentu i nadmiarowość. Ponieważ liczba elementów na "chipie" jest zwiększona, może 

stać się bardziej opłacalnym zbudowanie w funkcjonalnej redundancji, tak, że awarie niektórych 

komponentów nie wpłyną na wydajność całości (bardziej wyraźnie, ich awaria byłaby wykryte przez ich 

kongenerów, którzy zmieniliby się w substytutach). Eqn (3.5) można wykorzystać do oszacowania 

prawdopodobnej liczby awarii, jako pierwszego przybliżenia, biorąc pod uwagę, że wszystkie występują 

niezależnie od siebie 



Nanometrologia 

Produkcja detali z atomową precyzją jest bardzo dobra, ale skąd wiemy, że to zrobiliśmy? Pomiar 

wyników produkcji, niezależnie od tego, czy jest to odgórne, czy oddolne, ma szczególne znaczenie 

podczas opracowywania metody. 

4.1 Nanostruktury obrazowania 

Od czasu wynalezienia mikroskopu w XVII wieku, nauka została skonfrontowana z wyzwaniem 

odkrywania zjawisk, które nie są bezpośrednio widoczne dla ludzkiego oka. To samo rozszerzenie 

zmysłów odnosi się do "kolorów" widocznych jedynie za pomocą promieniowania podczerwonego lub 

ultrafioletowego, dźwięków tonów zbyt niskich lub zbyt wysokich, by były słyszalne, a siły zbyt słabe, 

by mogły je wyczuć nerwy w naszych palcach. Chociaż artyści czasami utrzymują, że istnieje jakościowe 

rozróżnienie między widzialnym a niewidzialnym, naukowcy nie uznali tego rozróżnienia za szczególnie 

użyteczne. Dlatego dla nich problem "wizualizacji" atomów jest jedynie techniczny, a nie koncepcyjny. 

Wśród zmysłów można chyba powiedzieć, że wzrok jest wybitny. Dlatego będziemy zwracać największą 

uwagę na to, w jaki sposób obiekty nanometryczne można zobaczyć i zlokalizować z dokładnością do 

nanometrów. Ulepszenia w soczewkach i inne osiągnięcia w projektowaniu mikroskopu umożliwiły 

osiągnięcie powiększeń o około 2000 razy. Dzięki temu obiekty o wielkości około 100 nm mogą być 

wizualizowane przez człowieka obserwującego przez okular mikroskopu. Klasyczny mikroskop 

prowadzi do podstawowego ograniczenia przestrzennej zdolności rozdzielczej Δx, ze względu na 

falową naturę światła (Abbe): 

 

gdzie λ jest długością fali światła oświetlającego, a N.A. jest aperturą numeryczną skraplacza 

mikroskopu. Aby rozwiązać ten problem, można 

• zmniejszyć długość fali światła 

• działać w polu bliskim, a nie w polu dalekim 

• zrezygnować z bezpośredniego obrazowania 

• stosować zupełnie inne podejście (profile). 

Zmniejsz długość fali. Chociaż krótsze długości fal promieniowania (ultrafioletowego, 

rentgenowskiego) są dobrze znane, ponieważ długość fali maleje, bardzo trudno jest skonstruować 

soczewki potrzebne do mikroskopu. Jednak jednym z najważniejszych wyników wyłaniających się z 

mechaniki kwantowej jest związek de Broglie łączący falę i właściwości cząstek: 

λ = h/p 

gdzie λ jest długością fali związaną z cząstką pędu p = mv, gdzie m i v są odpowiednio masą i prędkością, 

a h jest stałą Plancka o wartości liczbowej 6,63 × 10-34 Js. Znając masę i prędkość cząstki, możemy 

natychmiast obliczyć długość fali. Elektron odkryto niedługo przed sformułowaniem związku de Broglie 

i wiadomo, że jest to cząstka o pewnej masie spoczynkowej (me = 9.11 × 10-31 kg) i ładunku 

elektrostatycznego. Wiemy, że przyciągają przeciwne ładunki, dlatego elektron może zostać 

przyspieszony do pożądanej prędkości po prostu przez zastosowanie pola elektrycznego. Innymi słowy, 

długość fali można regulować zgodnie z wymaganiami! Co więcej, genialne układy pól magnetycznych 

mogą służyć do skupiania wiązek elektronów. Transmisyjny mikroskop elektronowy został wynaleziony 

przez Ernsta Ruskę w latach 30. XX wieku. W dzisiejszych czasach mikroskopia elektronowa o wysokiej 



rozdzielczości może rzeczywiście zredukować materię do rozdzielczości atomowej. Przestrzeń, przez 

którą przechodzą elektrony, w tym wokół próbki, musi zostać opróżniona, ponieważ cząsteczki gazu 

same się rozproszą i zostaną zjonizowane przez elektrony szybko poruszające się, całkowicie 

zniekształcając obraz próbki. Jeśli próbka jest bardzo cienka, można zastosować modulację (zgodnie z 

gęstością elektronową) elektronów transmitowanych przez próbkę w celu utworzenia mapy gęstości 

elektronowej (transmisyjna mikroskopia elektronowa, TEM). W przeciwnym razie precyzyjnie 

zogniskowana wiązka może zostać zeskanowana rastrowo nad próbką, a odbite elektrony użyte do 

stworzenia obrazu topograficznego (skaningowa mikroskopia elektronowa, SEM, opracowana po raz 

pierwszy przez Manfreda von Ardenne, również w latach trzydziestych). W tym przypadku, jeśli próbka 

nie przewodzi prądu, cienka warstwa metalu, zwykle pallad, musi zostać odparowana na swojej 

powierzchni, aby zapobiec gromadzeniu się tych elektronów, które nie są odbijane. Alternatywnie, jeśli 

próbka jest półprzewodnikiem o niezbyt dużym pasmie wzbronionym, może być praktyczne ogrzanie 

go, aby było wystarczająco przewodzące. Ciągłe stopniowe udoskonalanie technologii skaningowej 

mikroskopii elektronowej umożliwia obecnie uzyskiwanie obrazów w obecności powietrza pod 

ciśnieniem kilku tysięcznych atmosfery. Nazywa się to skaningową mikroskopią elektronową (ESEM). 

Pewna rozdzielczość jest w ten sposób poświęcana, ale z drugiej strony nie jest konieczne odwadnianie 

próbki, ani nie jest konieczne jej powlekanie metalem, jeśli jest nieprzewodzący - pozostałe powietrze 

wystarcza do odprowadzenia nadmiaru elektronów.  

Mikroskopia w pobliżu pola. Uzyskana rozdzielczość jest poniżej granicy dyfrakcji stosowanej do optyki 

dalekiego pola (eqn 4.1). Rozdzielczość zależy od stopnia rozdrobnienia konstrukcji, w szczególności od 

średnicy sond dielektrycznych na bazie światłowodu, które oświetlają próbkę. Ruch względny, z 

kontrolą subnanometru, pomiędzy próbką i sondą dielektryczną realizuje się za pomocą kryształów 

piezoelektrycznych 

 

4.2 Podejścia nieobrazujące 

Najbardziej znanym podejściem tego typu jest prawdopodobnie dyfrakcja rentgenowska. Promień 

promieniowania rentgenowskiego jest uderzany w próbkę, tworząc kąt θ z płaszczyzną atomów w 

środku i mierzy się przestrzenny rozkład rozproszonych promieni rentgenowskich. Ponieważ długość 

fali λ promieni rentgenowskich jest rzędu odległości między płaszczyznami międzyatomowymi 

(dziesiętne części nanometra), materiał krystaliczny lub co najmniej materiał o pewnym porządku w 

swoim układzie atomowym rozprasza wiązkę. Kluczowym warunkiem konstruktywnej ingerencji 

odbitej wiązki jest prawo Bragga: 

 



Ta technika metrologiczna została opracowana wkrótce po odkryciu promieni rentgenowskich przez 

Rontgena w 1895 roku, innymi słowy na długo przed erą nanotechnologii. Rozkład skolimowanego, 

typowo częściowo koherentnego światła rozproszonego z powierzchni odbijającej światło dyfuzyjne 

jest odpowiedni do określenia jego chropowatości statystycznej do około jednej czwartej długości fali 

(tj. Około 150 nm dla typowych źródeł światła widzialnego). Jeśli powierzchnia odbija lustrzane odbicie, 

światło oświetlające powinno samo w sobie być wzorem plamkowym, którego rozkład fazowy jest 

modulowany przez chropowatość. 

4.3 Inne podejścia 

Techniki profilowania oparte na piaskach od dawna są używane przez inżynierów do określania 

chropowatości powierzchni obiektów. Ostro zakończony trzpień pomiarowy wyposażony w pewne 

środki określające jego pionowe przesunięcie jest po prostu przeciągany po powierzchni prostopadłej 

do płaszczyzny powierzchni. To urządzenie było stopniowo miniaturyzowane, a zdolność do określenia 

pionowego przemieszczenia subnanometru została osiągnięta po raz pierwszy przez Topografiner, 

wynaleziony przez naukowców z US National Standards Institute. Ta rozdzielczość w skali nano w skali 

pionowej została osiągnięta za pomocą efektu tunelowania elektronów, innego zjawiska kwantowego 

(biorąc pod uwagę istnienie dwóch poziomów mających tę samą energię, istnieje skończone 

prawdopodobieństwo, że elektron zajmie jeden z poziomów energii, aby przejść do drugiego (jeśli nie 

jest zajęty) ), zależnie wykładniczo na odległość przestrzenną oddzielającą poziomy). Prąd mierzony 

pomiędzy elektrycznie przewodzącym trzpieniem pomiarowym a elektrycznie przewodzącą próbką 

można w związku z tym przekształcić w topografię próbki. Kolejnym niezbędnym postępem 

technologicznym była perfekcja piezoelektrycznych kontrolerów ruchu w płaszczyźnie (x, y) (tj. Tej 

powierzchni) i w kierunku z (prostopadle do powierzchni). Rysik mógł zostać zeskanowany rastrem 

bardzo blisko powierzchni. Obwód sprzężenia zwrotnego może być ustawiony odpowiednio aby 

wyregulować przesunięcie z, aby utrzymać stały prąd tunelowania. Udoskonalony instrument nazwano 

skanującym mikroskopem tunelowym (STM). Zasada działania miniaturowych trzpieni poruszających 

się po powierzchni próbki i w każdej pozycji, zwracających pewne informacje na temat topografii, tarcia 

lub chemicznej natury itp. Została w międzyczasie znacznie poszerzona, aby pokryć dziesiątki różnych 

mikroskopii sond skanujących, jak nazywa się rodzina. Najważniejszy (w sensie bycia najczęściej 

używanym) nazywany jest mikroskopem sił atomowych.  



 

 

Jest to znaczna przewaga nad mikroskopią elektronową, że wiele sond może pracować w powietrzu 

pod ciśnieniem atmosferycznym, a nawet w cieczach. Z drugiej strony, siły przykładane do cech próbki 

są stosunkowo duże, i jeśli nie zostanie podjęta skrajna ostrożność, mogą zniekształcić lub nawet 

zniszczyć próbkę podczas obrazowania. Ponadto obecność cieczy (nawet cienkie warstewki wody 

pokrywającej powierzchnię próbki i końcówkę skanującą) powoduje powstanie sił kapilarnych, które 

mogą, na przykład, pociągnąć końcówkę w kierunku powierzchni próbki. Technika ta jest jednak ciągle 

ulepszana. Ważną innowacją było wprowadzenie "trybu gwintowania", w którym wspornik oscyluje w 

pionie, minimalizując w ten sposób kontakt końcówki z próbką i pozwalając na zastosowanie 

wzmocnienia lock-in w celu zmniejszenia hałasu. 

Rozdzielczość AFM. Rozdzielczość pionowa jest ograniczona tylko przez kryształ piezoelektryczny, 

który przesuwa próbkę względem końcówki, oraz układ do wykrywania odchylenia dźwigni. 

Rozdzielczość subnanometru jest łatwo dostępna. Rozdzielczość poprzeczna jest zazwyczaj 

ograniczona przez promień R końcówki. Obecna technologia jest w stanie rutynowo wytwarzać masę 

końcówek z azotku krzemu lub azotku krzemu o R równym kilkudziesięciu nanometrom. Pozorny 

wymiar boczny L cechy promienia r wynosi 

 



W przypadku elementów o rozmiarach zaledwie kilku nanometrów należy stosować końcówki 

ultradźwiękowe, ale nie tylko są kłopotliwe w wykonaniu (np. Poprzez ostrożne wytrawienie 

standardowej końcówki), ale są również wyjątkowo delikatne, łatwo łamliwe i jeśli obrazuje się w 

cieczy , zanieczyszczenia rozpuszczone w cieczy mogą szybko osadzać się na końcówce, zwiększając jej 

promień. Nowatorskim rozwiązaniem problemu nadmiernej siły bocznej przykładanej do próbki jest 

skanowanie mikroskopu prądu jonowego SICM 

 

 

. 

4.4 Metrologia samodzielnego składania 

Typowym scenariuszem jest rozproszenie nanoobiektów losowo w cieczy i umożliwienie im adsorpcji i 

złożenia na stałym podłożu (tj. Na granicy faz ciało stałe-ciecz). W celu ustalenia podstawowych 

zależności między samoorganizującą się strukturą a cechami nanoobiektów, cieczy i substratu, niektóre 

nie przeszkadzające, in situ oznacza (a) zliczanie dodanych cząstek, (b) określenie ich szybkość 

dodawania oraz (c) określenie struktury samoskładającej się folii jest wymagane. Metody optyczne 

(reflektometria reflektometrii skaningowej (SAR), elipsometria) polegają na monitorowaniu zmian 

współczynnika odbicia granicy faz stałych / płynów w wyniku akumulacji nanoprzestrzeń. Optyczna 

falowodowa spektroskopia światłowodowa (OWLS) polega na zaburzeniu zanikającego pola 

generowanego przez fale kierowane wzdłuż podłoża przez nanoprzestrzenie, pod warunkiem, że ich 

polaryzowalność różni się od tej dla cieczy 

 



Jeśli podłoże jest cienką warstwą metalu, optycznie wzbudzony rezonans plazmonów 

powierzchniowych (SPR) może być również używany do monitorowania obecności nanopunktów, 

chociaż jest mniej czuły i mniej informacyjny niż OWLS. Jeśli jako podłoże można zastosować pokryty 

elektrodą kryształ piezoelektryczny, zmiany rezonansowej częstotliwości drgań kryształu i rozproszenie 

jego oscylacji mogą również dostarczyć przydatnych informacji (mikrowaga kwarcowa, QCM). 



Surowce z nanotechnologii 

Niniejszy rozdział dotyczy głównie sposobu wytwarzania nano-obiektów. Materiały węglowe są 

rozpatrywane w oddzielnej sekcji ze względu na ich wyjątkowe znaczenie. 

5.1 Nanocząsteczki 

Można zastosować podejście odgórne (rozdrabnianie i dyspersja) lub oddolne zarodkowanie i wzrost). 

Decyzja, którą należy przyjąć, zależy od tego, które z nich może dostarczyć określone właściwości, a 

następnie od kosztu. Rozdrabnianie i dyspersja oznacza pobieranie materiału sypkiego i jego 

fragmentację. Kruszenie i szlifowanie są zwykle traktowane jako operacje o niskiej technologii. 

Naukowcy teoretyczni, którzy chcieli sformalizować fenomenologiczne reguły mechaniki (np. 

Przypadkowa fragmentacja sekwencyjna) stwierdzili, że mieli niewielki wpływ na przemysł. Głównymi 

zaletami są uniwersalność i niski koszt. Nawet miękką materię organiczną (np. Trawę) można zmielić, 

najpierw zamrażając ją w ciekłym azocie. Głównymi wadami są polidyspersyjność końcowych cząstek i 

wprowadzenie wielu defektów. Ponadto produkt może zostać zanieczyszczony przez materiał użyty do 

wykonania maszyny do mielenia. Im mniejsze cząstki, tym gorsze zanieczyszczenie. Kruszenie i 

rozdrabnianie są czcigodnymi procesami przemysłowymi, ale pojawienie się nanotechnologii dało 

początek nowatorskim, bardzo dobrze kontrolowanym metodom uzyskiwania monodyspersyjnego 

generowania nanocząstek przez rozdrabnianie i dyspersję. Jednym z takich procesów jest dyspersja 

elektroerozyjna (EED), w której granulowany metal jest mielony na drobny proszek za pomocą 

wyładowań elektrycznych - zazwyczaj kilkaset woltów jest rozładowywanych w mikrosekundie. 

Temperatura plazmy w filtrze wyładowczym wynosi 10 000 do 15 000 K, wystarczająca do stopienia 

dowolnego metalu. Nukleacja i wzrost opisuje tradycję fazową pierwszego rzędu od fazy 

zdyspergowanej atomowo do fazy stałej skondensowanej. Podczas pierwszego etapu przejściowych 

fluktuacji w homogenicznej, metastabilnej fazie macierzystej powstają małe ilości nowej fazy. 

Niekorzystny proces tworzenia interfejsu przeciwstawia się wzrostowi energii poprzez redukcję 

przesycenia fazy macierzystej, co prowadzi do krytycznego rozmiaru jądra, n *, powyżej którego jądro 

rozwija się szybko i nieodwracalnie w nową fazę. Kiedy atomy skupiają się razem, tworząc nową fazę, 

zaczynają tworzyć interfejs między sobą a otaczającym je medium, co kosztuje energię. Oznaczając 

napięcie międzyfazowe przez γ i stosując indeksy dolne 1 i 2 odpowiednio dla nowej fazy i otaczającego 

medium, koszt energii wynosi Aγ12, gdzie A jest obszarem powierzchni klastra, równym (4π) 1/3 (3nv) 

) 2/3, gdzie n to liczba atomów w gromadzie, a v objętość jednego atomu. W tym samym czasie każdy 

atom przyczynia się do spójności energii w nowej fazie. Podsumowując te dwa wkłady, początkowo 

energia wzrośnie wraz ze wzrostem n, ale ostatecznie wygra (ujemna) energia kohezyjna  

 



Aby zsyntetyzować nanocząstki poprzez nukleację i wzrost, najpierw atomy są rozproszone 

(rozpuszczone) w środowisku w warunkach takich, że dyspersja jest stabilna. Następnie zmienia się 

jeden lub więcej parametrów zewnętrznych, tak że faza objętości materiału rozproszonego jest 

stabilna. Można to osiągnąć, na przykład, chłodząc parę materiału. Tworzenie nowej fazy objętościowej 

jest przejściem fazowym pierwszego rzędu z udziałem zarodkowania. Fluktuacje przypadkowe 

wygenerują jądra krytyczne. Cząstki związku można syntetyzować w reakcji chemicznej. Załóżmy, że 

formuła pożądanej substancji to MX, gdzie M oznacza metal, taki jak srebro lub kadm, a X oznacza 

metaloid, taki jak siarka lub selen. Następnie przygotowuje się dwa roztwory rozpuszczalnych 

związków M i X (na przykład azotan srebra i siarczek sodu), które następnie miesza się razem. Dwa 

kluczowe wyzwania w tym procesie to (i) uzyskanie cząsteczek, które są tak jednorodne 

(monodyspersyjne), jak to możliwe, oraz (ii) umożliwienie kontrolowania średniej wielkości. W 

przypadku syntezy w reakcji chemicznej kluczowym parametrem jest szybkość mieszania. Dwie 

ekstremalne sytuacje dają pożądaną monodyspersyjność: ultrapłaskie mieszanie bardzo stężonych 

roztworów i ultraszybkie mieszanie bardzo rozcieńczonych roztworów. W pierwszym przypadku 

bardzo duża liczba krytycznych jąder powstaje prawie jednocześnie; (szybkość tworzenia krytycznych 

jąder jest proporcjonalna do przesycenia, czyli stosunek rzeczywistego stężenia do produktu 

rozpuszczalności MX) wzrostu materiału na początkowo uformowanych jąderkach jest zbyt wolny, aby 

konkurować ze świeżym zarodkowaniem w tonieniu dodawanej masy. Warunki powinny być wybrane 

tak, aby jądra były w stanie urosnąć wystarczająco duże, aby być skutecznie nieodwracalnie stabilne, 

zanim wszystkie jony M i X zostały zmiatane przez tworzenie jąder. Dalszy wzrost do dowolnej 

pożądanej wielkości można następnie osiągnąć w oddzielnym, kolejnym etapie, dodając świeży 

materiał z szybkością wystarczającą do umożliwienia wzrostu wszystkich jąder bez tworzenie nowych. 

W tym ostatnim przypadku jądra tworzą się niezwykle rzadko i nie są w stanie wyrosnąć poza rozmiar 

minimalnej stabilności ze względu na brak materiału; dyfuzja świeżego materiału do kilku początkowo 

utworzonych jąder jest zbyt wolna, aby zapobiec powstawaniu nowych jąder w celu zatopienia 

dodanych odczynników. Po zsyntetyzowaniu wystarczającej liczby jąder można je wyhodować do 

pożądanej wielkości, tak jak w poprzednim przypadku. Takie podejście jest bardzo skuteczne w 

syntezowaniu monodyspersyjnych cząstek metalu szlachetnego (na przykład złota) przez bardzo 

powolne zmniejszanie roztworu soli metalu. Ze względu na relację Kelvina (eqn 3.1) większe cząstki 

będą miały nieco mniejszą rozpuszczalność niż mniejsze cząstki. W związku z tym mniejsza będzie 

tendencja do rozpuszczania się mniejszych, a ich materiał zostanie zdeponowany na większych. Proces 

ten jest znany jako dojrzewanie Ostwalda iw pewnych warunkach może pozwolić na zawężenie 

rozkładu wielkości cząstek, aczkolwiek za cenę zwiększenia średniej wielkości. Po zsyntetyzowaniu 

kolekcji jąder bardzo łatwo można wyhodować muszle z różnych materiałów wokół nich; trzeba po 

prostu zapewnić, aby nowy materiał był dodawany z odpowiednią szybkością, aby wszystkie cząstki 

rosły równomiernie, a nie tak szybko, aby powstały świeże jądra. Energia swobodna międzyfazowa do 

agregacji cząstek wykonanych z materiału 1 w obecności ośrodka 2 jest określona przez: 

 

gdzie ΔG11 i ΔG22 są energiami spoistości materiałów 1 i 2, a ΔG12 jest energią solwatacji. Zwróć uwagę, 

że woda ma bardzo dużą spójną energię. Dlatego cząstki prawie dowolnego nierozpuszczalnego 

materiału zsyntetyzowanego w wodzie prawdopodobnie ulegną agregacji, o ile nie zostaną podjęte 

odpowiednie środki w celu zapewnienia ich hydratacji. Użyteczną strategią jest syntetyzowanie cząstek 

w obecności bardzo hydrofilowego materiału, takiego jak glikol polietylenowy lub poliion taki jak 

heksametafosforan, który jest zdolny do adsorpcji na powierzchni cząstek i skutecznego ich 

uwodnienia. Słynna synteza nanocząstek złota Michaela Faradaya wykorzystała jony cytrynianowe do 

uwodnienia ich powierzchni. 



5.2 Nanowłókna 

Terminologia. "Nanowłókna" jest ogólnym terminem opisującym nano-obiekty o dwóch wymiarach 

zewnętrznych w nanoskali. Nanopręt jest sztywnym nanowłóknem, nanorurka jest pustym 

nanowłóknem , a nanoprzewód jest elektrycznie przewodzącym nanowłóknem. 

Do syntezy nanowłókien można zastosować trzy podejścia. W przypadku niektórych substancji, w 

pewnych warunkach, nawyk naturalnego wzrostu jest iglasty. Dlatego metody zarodkowania opisane 

w poprzedniej sekcji można wykorzystać do wytworzenia jąder, po których następuje etap wzrostu, 

aby je wydłużyć. Heterogenne zarodkowanie może być indukowane na granicy faz ciało stałe / gaz 

przez wstępne wydzielanie małych klastrów katalitycznych. Po dodaniu pary następuje kondensacja na 

skupiskach i wzrost prostopadły do stałego podłoża. Jest to skuteczny sposób syntezy nanorurek 

węglowych. Wadą tego sposobu jest to, że preparat jest prawie nieuchronnie zanieczyszczony 

katalizatorem. Jeżeli jednorodne nanopory mogą być formowane w membranie (np. przez wiercenie 

laserowe lub przez samoorganizację), mogą być stosowane jako szablony do tworzenia nanowłókien. 

Materiał na włókno powinien być osadzony w postaci muszli na wewnętrznej powierzchni porów (jeśli 

celem jest wykonanie nanorurek), lub powinien całkowicie wypełnić pory (dla nanorurek). 

Nanowłókna, w szczególności nanopręty, utworzone przez jedną z dwóch poprzednich metod, mogą 

być również stosowane jako szablony do wytwarzania nanorurek z innego materiału. 

5.3 Nanopłytki 

Do tej pory cienkie powłoki na podłożu nie były uważane za nano-obiekty, ale po prostu jako cienkie 

warstwy, ponieważ zazwyczaj miały grubość ponad 100 nm. Wyjątkiem są filmy Langmuira, 

przeniesione na stałe podłoże przy użyciu technik Langmuira-Blodgetta i Langmuira-Schaefera; te filmy 

mogą mieć tylko kilka nanometrów grubości. Wyjątkowo bocznie spójne filmy Langmuira można 

manipulować jako obiekty wolnostojące. Niemniej jednak trend polega na opracowywaniu cieńszych 

powierzchni funkcjonalnych przez powlekanie lub modyfikowanie materiału sypkiego w inny sposób, 

a ponieważ powłoka lub modyfikacja jest wykonana z precyzją atomową, należy do nanotechnologii. 

Filmy Langmuira i techniki Langmuira-Blodgetta i Langmuira-Schaefera. Prekursorami są cząsteczki o 

ogólnym wzorze XP, w którym X oznacza (zazwyczaj) łańcuch niepolarny (np. Łańcuch alkilowy), zwany 

"ogonem", a P oznacza polarną "głowę", taką jak tlenek oligoetylenu lub fosfatydylocholina. Kiedy są 

rozprowadzane na wodzie, pozostają głównie w interfejsie woda / powietrze, gdzie można je 

skompresować, tworząc dwuwymiarowe, podobne do cieczy i stałe, podobne układy. Technika 

Langmuira-Blodgetta odnosi się do przenoszenia pływających monomolekularnych folii na stałe 

podłoża przez pionowe zanurzanie ich do i z kąpieli. W technice Langmuira-Schaefera podłoże jest 

popychane poziomo przez pływającą monowarstwę. Bardzo stabilne wielowarstwowe folie można 

łączyć, tworząc P-chelator dla wielowartościowych jonów metali, które łączą boczne sąsiednie i / lub 

kolejne warstwy (złożony łeb i ogon-ogon). Stabilność boczną można zwiększyć przez napromienianie 

UV folii z nienasyconym łańcuchem alkilowym (fotopolimeryzacja). 

5.4 Materiały na bazie grafenu 

Zainspirowani nauką o naftalenie i antracenie, niezliczone dzieci w wieku szkolnym bez wątpienia 

wysmarowały nieskończone, zfuzowane pierścienie poliaromatyczne. Od dawna wiadomo, że grafit 

składa się ze stosów takich poliaromatycznych arkuszy, które nazywane są grafenem. Z powodu 

przekonywującej pracy teoretycznej od dawna uważano, że kryształy dwuwymiarowe nie mogą istnieć. 

Ostrożna demonstracja ich istnienia (arkusze grafenowe), post hoc, doprowadziła do wyjaśnienia, że 

ich stabilność wynika z falowania arkusza.  



Grafen. Płytki grafenowe układane w stos w celu uzyskania grafitu masowego były łatwe do oddzielania 

(np. Pisanie grafitem na papierze), o których wiadomo, że są tylko słabo związane ze sobą. 

Poszczególne arkusze grafenu można w rzeczywistości oderwać grafitem za pomocą taśmy klejącej. 

Alternatywnie, kryształ węglika krzemu można ogrzewać pod próżnią do 1300 ° C; krzem odparowuje, 

a pozostały węgiel powoli się reorganizuje, tworząc trochę grafenu. Nanorurki węglowe. Nanorurka 

węglowa jest bezszwową rurką wykonaną przez zwijanie grafenu. Od dawna wiadomo, że włókna 

węglowe powstają przez przechodzenie węglowodorów przez gorące powierzchnie metalowe, 

zwłaszcza żelazo i nikiel. Rzeczywisty charakter nanorurek węglowych został jednak ustalony 

stosunkowo niedawno (przez Iijima w 1991 r.). Wielowarstwowe węglowe nanorurki składają się z kilku 

koncentrycznych rurek grafenu zagnieżdżonych w sobie. Trzy sposoby wytwarzania nanorurek 

węglowych to piec laserowy, łuk węglowy (to znaczy, elektrody grafitowe odparowujące) i osadzanie 

chemiczne z fazy gazowej (zwiększone plazmą) 

 

Nanorurki węglowe. Nanorurki węglowe często są zamknięte na jednym lub obu końcach półkulą 

fulerenu. Obecnie istnieją poważne problemy z wykorzystaniem nanorurek węglowych na dużą skalę. 

Najpoważniejszym wydaje się być: rozproszenie ich w cieczy (mają tendencję do silnego agregowania 

w wiązki); zmniejszenie ich długości (rurka o średnicy 20 nm może mieć długość 20 μm, jak to jest 

potrzebne, co jest niepotrzebne w wielu zastosowaniach); i manipulowanie nimi w pożądanej pozycji. 

Stąd korzystny jest wzrost in situ na płaskim podłożu, zwłaszcza w zastosowaniach emitujących pole  

Nanocząsteczki węgla. Fulereny (znany również jako rozpuszczalny węgiel lub buckyballs) mogą być 

uważane za grafen zwinięty w kłębek, tworząc zamkniętą sferyczną powłokę. Występują one jako C60, 

C70 itd. Można je wytwarzać w łuku węglowym, ale spalanie surowca węglowodorowego przy ścisłej 

kontroli podaży tlenu jest łatwiejszą do kontrolowania metodą. Fulereny można oddzielić od 

powielonej sadzy, rozpuszczając je. 

5.5 Biologiczne efekty nanocząstek 

Toksyczność chemikaliów i materiałów może powstać na dwa sposoby: 

• wyzwalanie niepożądanej odpowiedzi immunologicznej 

• działanie jako trucizna. 



Odpowiedź immunologiczna wywołana przez sztuczny materiał w kontakcie z krwią lub tkankami 

typowo powstaje, ponieważ białka rozpuszczone w krwi lub innych biopłynach adsorbują się na 

powierzchni materiału i zmieniają ich konformację (na ogół z powodu entropicznej siły napędowej). 

Natywne białko zostaje w ten sposób przekształcone w obce białko, rozpoznawane przez krążące 

komórki odpornościowe, które uruchamiają zwykły aparat do eliminacji obcych najeźdźców do 

działania. Wszelkie nieruchome sztuczne materiały staną się stałym miejscem zapalenia. Zatrucie 

zwykle ma określony mechanizm biochemiczny. Zazwyczaj trucizna wiąże się z miejscem aktywnym na 

enzymie, uniemożliwiając wiązanie jego zwyczajowego substratu. Klasycznym przykładem jest tlenek 

węgla, który wiąże się z hemową grupą hemoglobiny, bardzo skutecznie eliminując wiązanie tlenu. 

Większość substancji nie jest toksycznych w formie elementarnej. Aby wyeliminować zagrożenie 

związane z przyjmowaniem jonów rtęci, bakterie jedynie redukują je (za pomocą enzymu zwanego 

reduktazą rtęci) do rtęci metalicznej. Termometry kliniczne zawierające rtęć, które pękają w jamie 

ustnej pacjenta, są niebezpieczne z powodu poszarpanych kawałków szkła, a nie z powodu 

toksyczności substancji. Materiały w formie nano zaostrzają te dwa potencjalne źródła toksyczności na 

trzy sposoby (ta dziedzina badań jest często nazywana "nanotoksycznością"): po pierwsze, jeśli blok 

materiału jest podzielony i rozproszony jako nanocząstki, jego powierzchnia jest znacznie zwiększona 

( o wiele rzędów wielkości). Zatem to, co mogło być nieistotną reakcją immunologiczną, staje się 

ciężkie. Po drugie, nanocząstki są zwykle o wiele bardziej reaktywne chemicznie niż ta sama substancja 

w masie, z powodu ich wysokiej krzywizny (porównaj eqn 3.1). Wynika z tego, że nanocząstki 

metaliczne są łatwiej zjonizowane niż metale masowe. Toksyczność (na przykład) ołowiu lub srebra 

powstaje nie z metalu w postaci elementarnej, ale z atomów metalu, które są oderwane i zjonizowane 

z bloku substancji. Po trzecie, nanocząstki, jako małe, mogą przenikać przez struktury, które 

zapobiegają przemieszczaniu się większych cząstek. W ludzkim ciele bariery mają zazwyczaj dwie 

formy: podwójną warstwę lipidową otaczającą poszczególne komórki i ściśle upakowane warstwy 

komórek. Istnieją dowody na to, że nanocząstki mogą przechodzić między komórkami umieszczonymi 

w tak ściśle upakowanych warstwach, jak te, które stanowią barierę krew-mózg, i że mogą przechodzić 

przez dwuwarstwę lipidową do cytoplazmy poszczególnych komórek, tak jak niektóre makrocząsteczki 

o porównywalnej wielkości są w stanie do zrobienia. Stosunkowo niewiele wiadomo na temat tego, co 

nanocząsteczki robią, gdy znajdują się faktycznie w żywej komórce. Mogą denaturować dowolne 

rozpuszczalne białka, z którymi mają kontakt, ale mogą także katalizować reakcje. Zależy to od ich 

chemicznej natury, kształtu, struktury kryształu i wielkości. Sztuczne połączenia implantowane 

wewnątrz ciała są istotnym źródłem nanocząstek, które powstają w wyniku ścierania powierzchni 

trących  

 

 



Nanourządzenia 

Urządzenie jest zasadniczo procesorem informacji, innymi słowy przetwornikiem, który koduje (lub 

dekoduje) informacje. Logika binarna lub logiczna Boolowska, oparte na zerowej lub jednej, 

prawdziwej lub fałszywej obecności lub nieobecności, i tak dalej, ma bardzo skromne wymagania 

fizyczne. Zasadniczo nie ma wewnętrznej dolnej granicy rozmiaru fizycznego przykładu wykonania "1". 

Ze wszystkich technologii technologia informacyjna jest najbardziej odpowiednia do miniaturyzowania 

w skali do nanoskali. Podstawowym składnikiem cyfrowego procesora informacji jest przełącznik lub 

przekaźnik. Kilka przekaźników może być połączonych ze sobą w celu utworzenia bramek logicznych, 

na przykład bramki typu "nie" i "NAND", podstawowego składnika binarnego procesora logicznego. 

Jego cechy mogą być podsumowane w poniższej tabeli prawdy bramki NAND 

 

 

Przekaźnik ma relację wejścia-wyjścia pokazaną na rysunku 

 



Najstarsze komputery cyfrowe używały przekaźników elektromechanicznych. Są duże, powolne, 

drogie, energochłonne (i przez to drogie w eksploatacji) i nierzetelne. Częste błędy operacyjne podczas 

wykonywania programów uruchamianych z takimi urządzeniami zapewniały Hammingowi inspirującą 

motywację do opracowywania kodów korygujących błędy. Zawory termoniczne (lampy próżniowe) są 

szybsze i bardziej niezawodne, ale nawet droższe i bardziej energochłonne. Pierwszym znaczącym 

krokiem w kierunku miniaturyzacji było zastąpienie przekaźników i zaworów tranzystorami 

półprzewodnikowymi  

 

Pod warunkiem, że produkcja nie stwarza nowych trudności (pamiętaj, że zegar jest zwykle tańszy niż 

zegarek), miniaturyzacja zużywa mniej materiału przy produkcji i mniej energii podczas pracy. Po skoku 

urządzenia stały się mniejsze, szybsze (elektrony niosące informacje miały mniejszą odległość do 

podróży), tańsze (nie tylko dlatego, że wymagana objętość materiału była mniejsza, ale także dlatego, 

że opracowano wydajne masowe procedury równoległe), mniej użytych energii i podobnie jak 

wszystkie urządzenia półprzewodnikowe były bardziej niezawodne (zawór termoelektryczny był 

bardziej niezawodny niż przekaźnik, ponieważ nie posiadał mechanicznych części ruchomych, ale 

próżnia mogła wyciekać, a żarzące się włókna elektro emitujące mogły się zepsuć). Ważnym krokiem 

w technologii produkcji było wprowadzenie integracji. Miniaturyzacja i równoległe wytwarzanie 

umożliwiają obecnie wytwarzanie milionów zintegrowanych tranzystorów na pojedynczym "chipie" 

krzemu, z dodatkowym wzrostem prędkości działania, ponieważ elektrony mają mniejszy dystans do 

przemieszczania się, zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy komponentami. Powiązanym urządzeniem jest 

magazyn informacji lub pamięć. Przekaźnik lub tranzystor posiadający właściwość bistabilności mógłby 

funkcjonować jako magazyn informacji (pamięć), z tą wadą, że musiałby być stale zasilany energią 

elektryczną. Bardziej rozbudowany przekaźnik, z dwoma oddzielnymi cewkami do przełączania prądu 

"włączony" i "wyłączony", byłby lepszy pod tym względem, ponieważ po odwróceniu jego pozycji 

można by wyłączyć zasilanie. Pamięci tylko do odczytu nie wymagają nawet odwracania: wczesny 

rodzaj pamięci tylko do odczytu to taśma papierowa, w której dziurkowano dziury. Odczyt został 

przeprowadzony poprzez przepuszczenie taśmy pomiędzy parą rolek przewodzących elektrycznie. W 

przypadku braku otworu między rolkami nie byłoby kontaktu. Późniejszy rozwój polegał na użyciu 

ferromagnesów, które mogą być polowane "w górę" lub "w dół". Ponieważ ferromagnetyzm nie może 

istnieć poniżej pewnej objętości, technologia ta nie jest odpowiednia do miniaturyzacji w ostatecznej 

nanoskali, ale ta granica jest wciąż daleka od osiągnięcia - bieżącym ograniczeniem jest czułość 

detektora pola magnetycznego (głowicy odczytu). Pamięci oparte na oporności elektrycznej mogą być 

wytwarzane z materiałów (np. NiO), które mogą być przełączane ze stanu przewodzącego do 

izolacyjnego przez zastosowanie impulsu napięciowego. Inne materiały mogą mieć zmienioną fazę z 

amorficznej na krystaliczną poprzez ekspozycję na światło lub przepuszczanie prądu elektrycznego, z 

odpowiednimi zmianami współczynnika odbicia i rezystancji, ale te materiały nie są szczególnie "nano". 

Oprócz bramek logicznych działających jako elementy procesorów informacji, inne główne typy 

urządzeń, które należy uwzględnić, to czujniki i siłowniki. Czujnik ma wyraźną funkcję transdukcji. 



Przykładem jest czujnik magnetyczny rejestrujący, czy spin w komórce pamięci jest "w górę" czy "w 

dół"; czujnik światła, taki jak fotodioda, która zamienia światło na energię elektryczną; czujnik 

chemiczny, który przekształca obecność pewnego związku chemicznego w elektryczność lub światło. 

Głównym problemem miniaturyzacji jest to, czy sygnał przekracza poziom hałasu. Przykładem 

siłownika jest cewka przekaźnika. 

6.1 Urządzenia elektroniczne 

W przypadku urządzeń, w których informacja jest reprezentowana jako ładunek elektrostatyczny, 

wielkość skalarna, dolną granicą jej wielkości jest ładunek e pojedynczego elektronu. Pomijając 

problemy z hałasem i alokacją, pojedyncze urządzenia elektronowe można osiągnąć przez zmniejszenie 

skali komponentów konwencjonalnego tranzystora. Rozwój technologii wytwarzania doprowadził do 

powstania urządzeń o tej samej architekturze, co ich mikroskopijne odpowiedniki. Prawdziwie 

nanoskalowe urządzenia wykorzystujące elektrony wiążą się z jednorazowym transportem w małych 

tunelach. Opracowano lub badano kilka różnych konfiguracji urządzeń zaprojektowanych w celu 

wykorzystania dyskretnej natury transportu ładunku elektrycznego. Innym podejściem do 

ultraminiaturyzacji elementów elektronicznych jest użycie pojedynczej cząsteczki jako medium 

czynnego. Obecne realizacje takich molekularnych urządzeń elektronicznych obejmują organiczną 

cząsteczkę łączącą cząstki donora elektronu (D+, tj.kation) i akceptora (A-, tj. anion) oddzielone mostem 

przewodzącym elektrony (π, tj. Sprzężonym π (alken)) pomiędzy parą (zwykle odmiennych) elektrod 

metalowych M(1) i M(2),  naśladując półprzewodnikowe połączenie pn. Kiedy na elektrodach zostanie 

zastosowane przesunięcie do przodu, wybrane do posiadania odpowiednich funkcji roboczych, proces 

M(1)/D + -π-A- / M(2) → M(1)/D0-π-A0/M(2), po którym następuje tunel wewnątrzcząsteczkowy, aby 

zregenerować stan początkowy. Przy odwrotnym nastawieniu, energetycznie niekorzystne tworzenie 

się D2+-π-A2-, które byłoby wymagane, blokuje przepływ elektronów, a zatem mamy rektyfikację. 

Drukowane urządzenia elektroniczne. Obwody mogą być wytwarzane przy wyjątkowo niskich kosztach 

poprzez drukowanie na odpowiednim podłożu. Konwencjonalne procesy, takie jak sitodruk i druk 

atramentowy, są odpowiednie, a tusze formułowane są przy użyciu "pigmentów", które są 

przewodzącymi lub półprzewodnikowymi nanocząsteczkami. Ta technologia jest szczególnie 

atrakcyjna dla znaczników RFID (Radio Frequency Identification), które mają stać się szeroko 

stosowane w opakowaniach oraz jako urządzenia zabezpieczające na produktach, a nawet na 

dokumentach, jeśli można je wytwarzać przy wystarczająco niskich kosztach. 

Nano-pola emitery. Ze względu na niezwykle wysoką krzywiznę, nanorurki węglowe mogą emitować 

elektrony przy znacznie niższych napięciach (kilka woltów) w porównaniu z konwencjonalnymi 

urządzeniami emitującymi pole. Zasada przewidziana jest w płaskich ekranach, konkurujących z 

technologią ciekłokrystaliczną. Są również atrakcyjne jako działa elektronowe do skaningowych 

mikroskopów elektronowych, w wysokoprądowych wzmacniaczach mikrofalowych oraz do 

miniaturowych źródeł promieniowania rentgenowskiego. Pistolety elektronowe na bazie nanorurek 

węglowych do mikroskopów elektronowych są niewątpliwie najlepszymi dostępnymi (ale rynek 

globalny nie ma znaczenia pod względem ilości nanorurek węglowych!). Potencjalnie większe aplikacje 

objętościowe są przeznaczone do konstruowania kondensatorów elektrochemicznych oraz w 

elektronice (np. Jako łączniki między komponentami, zwłaszcza pionowymi ("przelotki") w celu 

połączenia warstw ułożonych w stos). W wielu z tych innych zastosowań jednak istniejące materiały 

(na przykład znacznie tańsza sadza) zapewniają już wydajność zbliżoną do teoretycznego limitu. 

Nanokompozytowe przezroczyste elektrody. Technologia wyświetlania nieuchronnie będzie musiała 

ulec zmianie w najbliższej przyszłości ze względu na globalny niedostatek indu, obecnie stosowany do 

domieszkowania tlenku cyny (na dość wysokim poziomie, rzędu 10%), aby stworzyć przewodzący 

elektrycznie przezroczysty "tlenek cyny indu "(ITO) cienkie folie na szkle, które są używane jako 



przeciwelektrody w urządzeniach wyświetlających. Roczne zużycie wynosi około 800 ton, ale całkowite 

znane zasoby wynoszą mniej niż 3000 ton. Przeprowadza się jak najwięcej recyklingu, ale ekstrakcja 

indu staje się coraz trudniejsza, ponieważ urządzenia stają się mniejsze i bardziej zintegrowane. Ze 

względu na bardzo niski próg perkolacji wysoce wydłużonych obiektów rozproszonych w matrycy, 

polimery domieszkowane nanorurkami węglowymi mogą być odpowiednio przewodzące na 

poziomach wystarczająco niskich, aby materiał pozostał przezroczysty, co powinno zatem być w stanie 

zastąpić obecny oparty na tlenku indu tlenek cyny. prowadzenie technologii szklanej. 

Macierze nanokondensatorów. Analogicznie do pamięci ferromagnetycznej badane są materiały 

ferroelektryczne do przechowywania nieulotnego. Przy użyciu nanoporowatej matrycy 

ferroelektryczny materiał ceramiczny (np. Tytanian ołowiowo-cyrkonowy) może być osadzany jako 

nanoskalowe wyspy na odpowiednim metalu (np. platynie). 

6.2 Urządzenia magnetyczne 

Elektrony mają zarówno spin, jak i ładunek. Jest to oczywiście początek ferromagnetyzmu, a więc i 

pamięci magnetycznych, ale ich miniaturyzacja została ograniczona nie przez ostateczny rozmiar 

domeny ferromagnetycznej, ale przez czułość czujników magnetycznych. Wpływ spinu na 

przewodnictwo elektronów został przywołany przez Nevilla Motta w 1936 roku, ale pozostał 

praktycznie niezbadany i niewykorzystany aż do odkrycia gigantycznego magnetooporu (GMR) w 1988 

roku. Spintronika, czasami nazywana magnetoelektroniką, która może być luźno definiowana jako 

technologia urządzeń w który spin elektronu odgrywa rolę, ma teraz trzy główne kierunki: 

• Opracowanie ultraprzenośnych czujników magnetycznych do odczytu pamięci magnetycznych 

• Rozwój tranzystorów spinowych, w których wysokość bariery jest określana poprzez kontrolowanie 

natury obracających się w niej spinów elektronów 

• Rozwój urządzeń, w których stany logiczne reprezentuje spin 

Gigantyczny magnetoopór (GMR). Zjawisko to obserwuje się w cienkich (kilka nanometrów) 

naprzemiennych warstwach (supersieciach) metali ferromagnetycznych i niemagnetycznych (np. 

Żelaza i chromu). W zależności od szerokości niemagnetycznej warstwy dystansowej może wystąpić 

oddziaływanie ferromagnetyczne lub antyferromagnetyczne pomiędzy warstwami magnetycznymi, a 

stan antyferromagnetyczny warstw magnetycznych może zostać przekształcony w stan 

ferromagnetyczny przez zewnętrzne pole magnetyczne. Zależne od spinów rozpraszanie elektronów 

przewodzących w warstwie niemagnetycznej jest minimalne, powodując niewielki opór materiału, gdy 

momenty magnetyczne sąsiednich warstw są wyrównane równolegle, podczas gdy dla wyrównania 

przeciwrównoległego opór jest wysoki. Technologia ta jest już używana do odczytu i zapisu głowic na 

komputerowych dyskach twardych. Warto zauważyć, że odkrycie GMR zależało od opracowania metod 

wytwarzania wysokiej jakości ultracienkich filmów. Efekt GMR wyraźnie pokazał, że spinowo 

spolaryzowane elektrony mogą przenosić moment magnetyczny przez materiały niemagnetyczne, 

zachowując jednocześnie spójność spinu: to jest znaczenie terminu "transport spinowy" w dzisiejszych 

czasach. Drugi rodzaj czujnika magnetycznego opiera się na połączeniu tunelem magnetycznym (MTJ). 

W tym urządzeniu bardzo cienka warstwa dielektryczna oddziela warstwy ferromagnetyczne 

(elektrody), a elektrony przechodzą przez nieprzewodzącą barierę pod wpływem przyłożonego 

napięcia. Przewodność tunelu zależy od względnej orientacji magnetyzacji elektrod i magnetooporu 

tunelu (TMR): jest ona niska dla równoległego wyrównania magnetyzacji elektrody i wysoka w 

przeciwnym przypadku. Czułość pola magnetycznego jest nawet większa niż w przypadku GMR. 

Urządzenia MTJ mają również wysoką impedancję, co umożliwia uzyskiwanie dużych sygnałów 

wyjściowych. W przeciwieństwie do urządzeń GMR, elektrody są niezależne magnetycznie i mogą mieć 



różne krytyczne pola do zmiany orientacji momentu magnetycznego. Pierwsze próbki laboratoryjne 

struktur MTJ (NiFe-Al2O3-Co) wykazano w 1995 roku. 

6.3 Urządzenia fotoniczne 

Inny rodzaj supersieci wykonany jest z naprzemiennych warstw szerszych i węższych półprzewodników 

z pasmami wzbronionymi (na przykład, odpowiednio, n-AlGaAs i GaAs) - zwany studzienką kwantową. 

Lasery półprzewodnikowe, w których stosuje się napięcie w krysztale półprzewodnika, który w efekcie 

stanowi wnękę Fabry'ego-Perota, aby stworzyć nierównowagę rozkładu elektronów i dziur, których 

luminescencyjna rekombinacja generuje fotony stymulujące dalszą emisję, istniały już wtedy, gdy 

Dingle i Henry wykazali, że wykorzystanie studni kwantowych jako aktywnego ośrodka lasingowego 

skutkowałoby wydajniejszym laserem z niższymi prądami progowymi, głównie dlatego, że kwantowe 

zamknięcie nośników ładunku i tryby optyczne zwiększają oddziaływanie nośnik-promieniowanie; 

ponadto długość fali lasera można było dostroić zmieniając grubość warstw. Ponownie, prawdziwy 

postęp osiągnięto jedynie dzięki ulepszeniu technologii wytwarzania ultracienkich filmów. Wynika z 

tego, że wyniesienie wymiarowości z dwóch do jednego (druty kwantowe) do zera (kropki kwantowe) 

doprowadziłoby do dalszych ulepszeń, chociaż dowolna rozproszenie wielkości kropek mogłaby 

wymazać rozkład gęstości stanów elektronicznych, negując przewagę pozbawionego wymiarów 

więzienia. Wczesne próby wytwarzania kropek kwantowych o średnicy kilkudziesięciu nanometrów za 

pomocą litografii wiązką elektronów, a następnie zwykłej obróbki półprzewodnikowej były obarczone 

uszkodzeniami i zanieczyszczeniami wprowadzonymi przez przetwarzanie. Ważny postęp był przez 

wykorzystanie frustracji zwilżania (wzrost Stranski-Krastanov): kratowego niedopasowania 

osadzonego na warstwie, a wyniki podłoża w szczepie, który okazał się być zastąpiony przez 

spontaniczne powstawania wysp monodyspersyjnych (kropki kwantowe). 

6.4 Urządzenia mechaniczne 

Uważna analiza zależnych od wielkości osiągów systemów mikroelektromechanicznych (MEMS), takich 

jak akcelerometry, wykazała, że ich wydajność ulega pogorszeniu, jeśli są one dalej zminiaturyzowane 

do nanoskali. Niemniej ciągłe postępy w technologii nadawania struktury materiałom, takim jak krzem, 

nie tylko w celu tworzenia warstwowych urządzeń elektronicznych, ale również urządzeń 

mechanicznych, a także nadejścia materiałów opartych na grafenie, spowodowały ponowne 

zainteresowanie urządzeniami mechanicznymi, które można teraz wykonać w nanoskalowa (systemy 

nanoelektromechaniczne, NEMS). Jak już wspomniano, ultradźwiękowe wsporniki (przyjmujące 

wspornik jako prototypowe urządzenie mechaniczne) mają niezwykle wysokie częstotliwości 

rezonansowe, skuteczne sztywności i wartości liczbowe Q oraz, ewidentnie, bardzo szybkie czasy 

reakcji ~Q/ω0. Można sobie zatem wyobrazić, że nowa generacja przekaźników skonstruowanych w 

nanoskali może ponownie konkurować z ich stałymi (opartymi na tranzystorach) rywalami, które 

całkowicie wyparły je w mikroskali. Przekaźniki mają oczywiście doskonałą izolację między wejściem a 

wyjściem, co czyni je bardzo atrakcyjnymi jako komponenty bramek logicznych. NEMS powinien być 

jednak bardzo cenny, ponieważ czujniki masy (z tego samego powodu, zmienność produkcji może być 

problematyczna). Duża część atomów nanokapsułu jest nieuchronnie na swojej powierzchni, a w 

niektórych przypadkach stwierdzono, że dodanie cząsteczek do powierzchni wspornika zwiększa 

częstotliwość rezonansową, ponieważ usztywniają one powierzchnię "skóry", a ten efekt przeważa nad 

spadek oczekiwany ze wzrostu masy rezonansowej. Istotnym wyzwaniem inżynieryjnym NEMS jest 

wykrywanie przemieszczeń w zakresie pikometrów lub nawet femtometru na częstotliwościach 

gigahercowych. 

6.5 Urządzenia płynne 



Miksery miniaturyzujące odniosły duży sukces w mikroskali, co można wywnioskować z ogromnej 

proliferacji urządzeń lab-on-a-chip do prac analitycznych i preparatywnych w chemii i biochemii. 

Szczególne zalety to lepsza kontrola nad przepływem w porównaniu z mikserami makroskopowymi, z 

których jedną bardzo istotną korzyścią jest znacznie bardziej przewidywalny wybór produktów reakcji, 

gdzie tylko kilka jest możliwych (w konsekwencji, wydajności można zwiększyć do 100%) i (w zasadzie) 

duża łatwość skalowania, po prostu dzięki równoległemu mikromikserom (chociaż wydaje się, że nie 

zostało to jeszcze przekonująco wykazane dla żadnego zakładu produkcyjnego w skali przemysłowej). 

Nie jest jednak jasne, że nawet większy sukces będzie udziałem w dalszej miniaturyzacji aż do 

nanoskali. Wręcz przeciwnie, wydajność może ulec pogorszeniu. To wymaga dalszego badania. 

Kluczową cechą mikroprzepływów, znacznie zaostrzoną w przypadku nanowłókien, jest bardzo wysoki 

stosunek powierzchni do objętości kanałów przepływowych. W przypadku płynów na bazie wody, 

powierzchnie większości materiałów tlenków metali zwykle stosowanych do tworzenia kanałów (np. 

Krzemionki) w kontakcie z wodą są hydroksylowane, a zatem poddawane są reakcji-OH⇋ materiał-O- 

+ H+
(aq). W zakwaszonej wodzie, miałbym materiał -OH + H+

(aq)⇆ materiał -OH+
2. Energia cieplna 

zapewnia, że przeciwjony, zapewniając ogólną neutralność, są rozprowadzane dyfuzyjnie w płynnej 

stronie interfejsu, powodując lokalny nadmiar ładunku elektrostatycznego na granicy faz (jak to opisali 

Gouy i Chapman). Jeśli płyn porusza się względem interfejsu, niektóre z (zsolwatowanych) 

przeciwjonów zostaną ujęte w płynie. I odwrotnie, jeśli pole elektryczne zostanie przyłożone 

równolegle do interfejsu, solwatowane przeciwjony będą się poruszać i porywać płyn, generując 

przepływ (opisał go Smoluchowski). Ponieważ zasięg przestrzenny warstwy dyfuzyjnej prostopadłej do 

powierzchni granicznej mieści się w zakresie nanoskali, transport nanowłókien jest zwykle 

zdominowany przez te zjawiska elektrokinetyczne. 

6.6 Urządzenia biomedyczne 

Urządzenia rozważane w tej sekcji należą do kategorii nanobiotechnologii, znanej również jako 

nanomedycyna, zdefiniowanej jako zastosowanie nanotechnologii w zdrowiu ludzkim. Jednym z 

najbardziej atrakcyjnych zadań kandydata do radykalnie nowego podejścia jest sekwencjonowanie 

ludzkiego genomu. Rosnący wachlarz doświadczeń medycznych dotyczących reakcji poszczególnych 

pacjentów na leki farmaceutyczne ujawnia znaczące różnice między osobnikami, które w wielu 

przypadkach mogą być spowodowane różnicami w sekwencji DNA. Pomimo ogromnego wsparcia dla 

technologii sekwencjonowania DNA, która pochodziła z międzynarodowego projektu dotyczącego 

sekwencjonowania (prawdopodobnie prototypowego) ludzkiego genomu, podstawowymi metodami 

były konwencjonalne biochemiczne; duży wzrost przepustowości został osiągnięty dzięki masowej 

równoległości i automatyzacji. Cztery różne "bazy" DNA (lub nukleotydy, symbolizowane jako A, C, G, 

T) różnią się nie tylko charakterem chemicznym, ale także ich fizyczną naturą, przede wszystkim pod 

względem wielkości i kształtu. Jedną z wczesnych motywacji do opracowania mikroskopu sił 

atomowych była nadzieja na to różnice fizyczne mogą zostać ujawnione poprzez szybkie skanowanie 

pojedynczej nici DNA. Chociaż rozdzielczość, przynajmniej w obecności ciekłej wody, do tej pory 

okazała się niewystarczająca, alternatywne podejścia z tym samym celem są intensywnie badane. 

Preferowanym schematem jest przepuszczanie nici DNA przez nanoporę przy jednoczesnym pomiarze 

przewodnictwa jonowego (roztworu elektrolitu, w którym rozpuszcza się DNA), wzdłuż lub w poprzek, 

z rozdzielczością pojedynczej zasady. W ten sposób można rozróżnić różne nukleotydy, ale trudno jest 

wychwycić DNA i przepuścić go przez por. Flagowy system nanomedyczny (a nie urządzenie) to 

"nanobot", autonomiczny robot przewidziany na wielkość bakterii (czyli około jednego mikrometra 

średnicy) i zawierający wiele nanourządzeń (źródło energii, środek napędowy , procesor informacji, 

czujniki środowiskowe i tak dalej). Podczas projektowania takich urządzeń należy zwrócić uwagę na 

środowisko, w którym muszą działać: lepka (silnie rozpraszająca), zdominowana 



przez tarcie i fluktuacje (ruch Browna), w których bezwładność odgrywa znikomą rolę. Jest to sprzeczne 

ze znanymi mechanizmami makroskopowymi, które są zgodne z prawami Newtona: w przypadku 

nanobota, siła nie jest wynikiem iloczynu masy i przyspieszenia, lecz iloczynem współczynnika tarcia i 

jego prędkości, wraz z nałożonymi losowymi wahaniami. Każdy samonapędzający się nanobot 

prawdopodobnie będzie przypominał ruchliwą bakterię, a nie urządzenie wyposażone w wiosła lub 

wiosła w skali nano. 

 



Nanofaktura 

Część 5 dotyczyła produkcji nanoobiektów (w tym cząstek i włókien) za pomocą zasadniczo środków 

chemicznych i które są zwykle włączane do tzw. nanoproduktów poprzez mieszanie, co nie jest 

precyzyjnym wytwarzaniem atomowym. W tym rozdziale skoncentrujemy się na technologii 

prawdziwej inżynierii nanoskalowej. Rysunek   

podsumowuje różne opracowywane podejścia. 

7.1 Metody z góry na dół 

Mają one wspólną cechę wymagającą dużych (a także drogich, wymagających znacznych koncentracji 

kapitału) instalacji. To, co można nazwać tradycyjną drogą, polegającą na ograniczaniu procesów 

znanych w makro i mikroinżynierii, pojawia się po prawej stronie diagramu, rysunek 7.1. Uzgodnione 

przyrostowe ulepszenia w całym procesie produkcyjnym przekształcają inżynierię precyzyjną w 

inżynierię ultraprecyzyjną. Szczególnie ważna jest sztywność części urządzeń mechanicznych 

używanych do kształtowania obiektów. Te procesy są zasadniczo subtraktywne: materiał usuwa się 

przez szlifowanie (itp.). Przetwarzanie półprzewodników odnosi się do operacji sekwencyjnego 

modyfikowania (np. Utleniania), osadzania (nakładanie dodatkowych warstw) i usuwania (części) 

podłoża (np. Krzemu) na obszary wybrane przez eksponowanie fotomaski pokrywającej powierzchnię 

roboczą przez maskę, a następnie rozpuszczanie nieeksponowanej odporności (lub odwrotności). 

Działa to dobrze w skali mikrometrycznej (i służy do wytwarzania układów scalonych o bardzo dużej 

skali). Problemy z jego skalowaniem w celu wytworzenia cech o rozmiarach bocznych w nanozakresie 

biegną do granicy dyfrakcji światła użytego do stworzenia maski ,częściowo rozwiązane za pomocą 

światła o krótszej długości fali lub elektronów o wysokiej energii. W przeciwieństwie do trudności w 

nanoskalowaniu cech bocznych, cienkie folie o bardzo wysokiej jakości mogą być odkładane za pomocą 

sterowania nanometrowego prostopadle do płaszczyzny podłoża. Metody te są zgrupowane pod 

nazwą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD). Materiał do osadzenia jest odparowywany ze 

zbiornika lub napylany z tarczy. Najbardziej precyzyjną kontrolę można uzyskać za pomocą epitaksji 

wiązki molekularnej, opracowanej w AT & T Bell Laboratories w późnych latach 60-tych XX wieku: 

odparowany materiał promieniowywany jest na podłoże w warunkach ultra wysokiej próżni. 

Osadzanie jest zazwyczaj bardzo powolne (kilka sekund, aby uzyskać grubość warstewki 1 nm), a zatem 

może być epitaksjalne. Warstwy ultracienkie (rzędu nanometrów) z ostrymi atomami interfejsy mogą 

być zdeponowane. Odkładanie z fazy gazowej (CVD) jest podobne do PVD, z tym wyjątkiem, że 

prekursorem cienkiej warstwy jest reaktywny gaz lub mieszanina gazów, a podłoże jest zwykle 

podgrzewane w celu przyspieszenia reakcji chemicznej, aby utworzyć stały produkt osadzony w postaci 



filmu. Rozkład można poprawić za pomocą plazmy (zazwyczaj umożliwia to utrzymanie podłoża w 

niższej temperaturze niż w innych przypadkach). Przykład podano na rysunku 5.2. Powiązane 

technologie służą do modyfikowania istniejących powierzchni materiałów, takich jak ekspozycja na 

plazmę i implantacja jonów, w których naładowany elektrostatycznie wysokoenergetyczny (zwykle 10-

100 KeV) jony są skierowane w stronę powierzchni, gdzie docierają z energiami kinetycznymi o kilka 

rzędów wielkości wyższymi niż energia wiązania materiału gospodarza i zostają wszczepione w 

warstwę powierzchniową o grubości kilkudziesięciu nanometrów. 

7.2 Produkcja molekularna 

Ta metoda dosłownie konstruuje rzeczy atom po atomie. Bardziej specyficzne sformułowanie 

koncentruje się na węglanowych strukturach diamentowych. Odpowiednio funkcjonalizowane 

narzędzie molekularne napędzane siłami mechanicznymi (np. Czubek skanującego mikroskopu 

sondującego) usuwa wodór z pasywowanych powierzchni, tworząc rodniki ("wiązania zwisające"), w 

których można dodawać inne atomy. Dlatego takie podejście jest również nazywane 

"nanowzorcowaniem opartym na wskazówkach". Udowodniono manipulację atomami ksenonu na 

ultracienkiej powierzchni niklu w celu utworzenia liter "IBM". Opublikowano obszerne obliczenia 

wykorzystujące teorię czynności gęstości (DFT) i inne metody reakcji mechanosyntetycznych.4 

Ekstrakcja atomowa została zademonstrowana przy użyciu sił czysto fizycznych (choć nie w przypadku 

specjalnej końcówki). Jest oczywiste, że to podejście jest wciąż bardzo w powijakach. Obecnie zestaw 

atom po atomie jest bardzo powolny i pracochłonny. Wysoką przepustowość można osiągnąć tylko 

poprzez masową równoległość, która z kolei jest możliwa tylko wtedy, gdy wymagane narzędzia same 

się wykonają. Znaczące przyspieszenie procesu może nastąpić, jeśli zmontowane jednostki 

"nanoblock", które mogą zawierać dziesiątki lub setki (lub więcej) atomów, zostaną zmanipulowane. 

Powiązana technika, zwana "nanolitografią zanurzeniową" (DPN), jest sposobem na znalezienie 

rozwiązań cząsteczek ("tusz") i pozwalanie na przeniesienie go na podłoże za pomocą działania 

kapilarnego. Chociaż nie jest precyzyjna pod względem atomowym, pozwala na zapisanie cech rzędu 

100 nm. 

7.3 Metody z dołu do góry 

Od dawna wiadomo, że wiele systemów biologicznych wykazuje niezwykłe możliwości samodzielnego 

montażu, począwszy od losowo ułożonej mieszaniny składników. Należą do nich wirus bakteriofagowy 

(ostatnie etapy składania) oraz białka i kwasy rybonukleinowe (RNA), które można spontanicznie 

przekształcić z losowej cewki liniowego polimeru do zwartej, uporządkowanej trójwymiarowej 

struktury. Oczywiste jest, że wyjściowe prekursory końcowych struktur muszą być bardzo starannie 

zaprojektowane. Jednocześnie wzrastająca trudność kontynuacji miniaturyzacji klasycznej 

fotolitografii i jej pochodnych oraz ekstremalna pracochłonność mechanosyntezy spowodowały 

zainteresowanie alternatywnymi technologiami wytwarzania. Idea samoorganizacji ("shake and bake") 

polega na zbieraniu prekursorów w losowych pozycjach i orientacjach oraz dostarczaniu energii 

("potrząsaniu"), aby umożliwić im przetestowanie przestrzeni konfiguracyjnej. Wielość tej przestrzeni 

sugeruje, że zbieżna ścieżka jest nieodłączną częścią procesu, aby umożliwić jej zakończenie w 

rozsądnym czasie. Gdy prekursory znajdą się na swoim miejscu, może być wymagane "wypiekanie" w 

celu wzmocnienia łączących je wiązań i ostatecznego zamocowania ostatecznego obiektu. Chociaż 

uznanie samoorganizacji w biologii odegrało niezwykle istotną rolę inspiracyjną, wysoko 

wyspecjalizowana chemia systemów żywych, kruchość wielu jej produktów i nieodłączna zmienność 

na wielu poziomach sprawiły, że nie nadawała się do naśladowania bezpośrednio i włączenie do 

naszego obecnego systemu przemysłowego. Dotyczy to w szczególności przemysłu spożywczego. 

Ogromna złożoność, zarówno strukturalna, jak i chemiczna, produktów i względna łatwość ich wzrostu, 

sprawia, że wysiłki w zakresie produkcji żywności są w dużej mierze zbyteczne. Bardziej dyskusyjna jest 



konwersja energii słonecznej. Naturalny system składa się z systemów fotosystemów wbudowanych w 

chloroplast, których konserwacja wymaga reszty maszyny ogniwa, a których skuteczne działanie 

wymaga mikroskopijnej struktury (łodygi i gałęzie) do wspierania liści, w których osadzone są 

chloroplasty. Klasyczny sztuczny system to półprzewodnikowe ogniwo fotowoltaiczne. Istnieje 

nadzieja, że jego wydajność, a także łatwość produkcji, można zwiększyć dzięki zastosowaniu 

nanostrukturalnych komponentów fotoaktywnych. Większość ocen ogniwa fotowoltaicznego jako 

"odnawialnego" lub "zrównoważonego" źródła energii nie uwzględnia całego cyklu produkcyjnego, a 

kluczowa kwestia czasu pracy w realistycznych warunkach jest rzadko podejmowana w próbach 

laboratoryjnych. Istnieje również historia znacznych wysiłków zmierzających do dokładniejszego 

naśladowania mechanizmów molekularnych naturalnych fotosystemów w nanokonstrukcji. Niemniej 

jednak, z wyjątkiem ostatecznego i wciąż hipotetycznego etapu nanocząsteczek wytwarzanych 

molekularnie, żadne z proponowanych rozwiązań nie zbliża się do wydajności (uznawanej za ogólny 

system) naturalnej fotosyntezy, którą można po prostu wyhodować na rozległych obszarach. 

7.3.1 Wzrost biologiczny 

Odtwarzalność jest nieco inaczej interpretowana przez procesy życiowe. Chociaż podstawowe bloki 

budulcowe (np. Białka) żywych organizmów są identyczne, wzorowane na wzorcowej specyfikacji, 

organizmy nie są identyczne pod względem tego, jak bardzo wielkoskalowe układy scalone (VLSI) są. 

To, co jest określone (genetycznie), jest co najwyżej algorytmem (podlegającym lokalnym wpływom 

środowiska) do budowy organizmu, a może tylko algorytmem dla algorytmu. Ta koncepcja algorytmu 

określająca, w jaki sposób powinna powstać konstrukcja, służy do budowy gniazd owadów 

społecznych, które są konstruowane stygmergicznie - każdy owad jest uzbrojony w zasady określające, 

co robić w różnych lokalnych warunkach. Istnieją pewne stosunkowo niezbadane nisze do tworzenia 

nanoobiektów poprzez rozwój biologiczny. Na przykład, ferrytyna białka magnetycznego, która składa 

się z rdzenia tlenku żelaza otoczonego białkiem, może być w zasadzie wytwarzana na dużą skalę przez 

tanie biotechnologiczne sposoby wytwarzania do zastosowania w urządzeniach z pamięcią 

magnetyczną. 

7.3.2 Składanie biopolimerowe 

Biopolimerowe "fałdowanie" oznacza przekształcenie liniowego łańcucha polimerowego, którego 

monomery są połączone tylko z ich dwoma najbliższymi sąsiadami, i które przyjmują losową cewkę w 

roztworze do złożonej trójwymiarowej struktury z dodatkowymi wiązaniami między odległymi 

monomerami. Przewidywanie ostatecznej trójwymiarowej struktury jest pozornie na pierwszy rzut 

oka, trudnym problemem. Energetyka jest wyraźnie zaangażowana, ponieważ wiązania między 

odległymi monomerami tworzą się spontanicznie (jeśli spełnione są ograniczenia geometryczne), 

uwalniając entalpię, a tym samym obniżając energię swobodną. Z drugiej stony, to podnosi entropię, 

ponieważ łańcuch staje się ograniczony. Znalezienie wolnego minimum energii przez systematyczne 

przeszukiwanie przestrzeni konfiguracyjnej jest praktycznie niemożliwym zadaniem dla dużej 

cząsteczki z tysiącami atomów - zajęłoby to więcej czasu niż wiek wszechświata. Ponieważ cząsteczka 

białka może się złożyć w ciągu kilku sekund, wydaje się jasne, że rozwiązanie problemu polega na 

określeniu ścieżek. Zasada najmniejszej akcji jest przydatna w tym celu: najbardziej celową ścieżkę 

można znaleźć poprzez zminimalizowanie działania. Akcja jest integralną częścią Lagrangian ℒ (= L - F 

dla systemów konserwatywnych, gdzie L i F to odpowiednio energia kinetyczna i potencjalna). 

Minimalizacja działania jest nieodwracalną zasadą znajdowania właściwego rozwiązania dynamicznego 

problemu; trudność polega na tym, że nie ma ogólnej recepty na konstruowanie ℒ. Ostatnio znaleziono 

rozwiązanie prowadzące do udanego algorytmu fałdowania kwasu rybonukleinowego (RNA) .8 

Polimery naturalnego RNA składają się z czterech różnych "zasad" , A, C, G i U . Podobnie jak w 

przypadku DNA, wiele wiązań wodorowych sprzyja tworzeniu się par G-C i A-U, co prowadzi do 



pojawienia się pewnych charakterystycznych struktur. Zamknięcie pętli jest uważane za najważniejsze 

wydarzenie zwijania. F (potencjał) identyfikuje się z entalpią; to znaczy liczba n parowań bazowych 

(kontaktów), a L odpowiada entropii. Na każdym etapie procesu fałdowania powstaje jak najwięcej 

nowych korzystnych oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych, jednocześnie minimalizując utratę 

swobód konformacyjnych (zasada sekwencyjnej minimalizacji utraty entropii, SMEL). Strata entropii 

związana z zamknięciem pętli to ΔSloop (i szybkość zamknięcia pętli ~ exp(ΔSloop)); funkcją do 

zminimalizowania jest zatem exp (-ΔSloop/R) / n, gdzie R jest uniwersalną stałą gazu. Ilościową ekspresję 

ΔSloop można znaleźć, zauważając, że monomery N w niezwężonej pętli (N ≥ 4) mają zasadniczo dwie 

możliwe konformacje, skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz. W przypadku pętli mniejszych niż 

wielkość krytyczna N0, wewnętrzne są w środowisku niepolarnym, ponieważ woda w nano-zamkniętej 

przestrzeni nie ma już właściwości objętościowych, a te znajdujące się na zewnątrz są w polarnej 

wodzie objętościowej. Dla N < N0, ΔSloop = -RN ln2 (dla N> N0, przybliżenie Jacobson-Stockmayer oparte 

na wykluczonych wydajnościach objętościowych ΔSloop ~ R ln N). 

Sekwencyjna minimalizacja utraty entropii (SMEL) zastosowana do zwijania biopolimerowego jest 

zasadą najmniejszego działania, która polega na sekwencyjnym zwiększaniu liczby kontaktów przy 

minimalizacji utraty entropii. 

7.3.3 Samoorganizacja 

Samoorganizacja jest zwykle uważana za synonim produkcji "od dołu do góry". Jest to szczególnie 

cenne przy wytwarzaniu cienkich warstw nanostrukturalnych wspartych na podłożu. Precyzja 

atomowa jest osiągalna w kierunku prostopadłym do płaszczyzny podłoża, a statystyczna dokładność 

atomowa (która może być wszystkim, co jest wymagane) jest osiągalna w płaszczyźnie. Zalety 

"oddolnego" wytwarzania polegają na tym, że może: 

• Montuj na zakrzywione i inne powierzchnie nieplanarne 

• Bądź masywnie równoległy 

• Twórz struktury o funkcjach do kilku nm. 

Obecne wyzwania związane z nanotechnologią "oddolną" obejmują: 

• Formułowanie reguł projektowania. Generalnie pytamy: "jak zaprojektować X, aby wykonać 

pożądaną funkcję Y? "Projekt oznacza zasadniczo określenie struktury, stąd pytanie może zostać 

zmienione jako:" jaka struktura da funkcję Y? " Mikro (i makro) inżynieria korzysta z dużego 

doświadczenia; to jest tabela przeglądowa ze strukturą w kolumnie po lewej stronie i funkcją po prawej 

stronie. W nanoświecie jest mniej doświadczenia, ale jeśli nanostruktura jest po prostu mikrostrukturą 

w miniaturze, to doświadczenie można przenieść. Trzeba jednak zapytać, czy właściwości materii 

zmieniają się w skali nanometrowej; tj. czy potrzebujemy nowego zestawu relacji struktura-własność? 

Relacje te mogą również wpływać na proces produkcji. 

• Formułowanie reguł montażu. Obecne zasady są nieliczne: albo bardzo lub bardzo specyficzne 

(intuicja chemiczna). Dlatego też ogólne zasady muszą być dostosowane do konkretnych przypadków, 

a specyficzne reguły heurystyczne lub intuicja muszą być sformalizowane i uogólnione. 

Główną wadą oddolnego jest to, że: 

• Proces nie jest dobrze rozumiany teoretycznie. Stąd, chociaż musimy być w stanie, w chwili obecnej 

nie możemy zaprojektować obiektów początkowych (prekursorów), aby osiągnąć określone 

urządzenie końcowe. 



7.3.4 Samoskładające się monowarstwy (SAM) 

Jest to praktyczna procedura o pewnym znaczeniu dla modyfikacji powierzchni przedmiotów 

wykonanych innymi środkami. Prekursorami są cząsteczki o wzorze ogólnym XL, w którym X oznacza 

(zazwyczaj) łańcuch niepolarny (na przykład alkil), a L jest ligandem zdolnym do wiązania substratu. 

Dodanie XL do powierzchni metalu powoduje, że matryca XL jest ściśle upakowana. Folia jest 

stabilizowana przez wodór lub wiązania chemiczne z podłożem i boczne siły LW pomiędzy X. Obecnie 

dwa główne typy L to -SH (tiol lub merkaptan), który wiąże się silnie z Au, Ag, Pt, Cu, Hg itp.) i 

organosilany, które silnie wiążą się (kowalencyjnie wiązanie) z krzemionką. Te wymagania chemiczne 

są głównymi ograniczeniami ograniczającymi wszechstronność technologii. X może być 

sfunkcjonalizowany na końcu przeciwnym od L grupami reaktywnymi w celu utworzenia cząsteczek 

RXL. Mogą one głęboko zmienić właściwości zwilżania złożonej pojedynczej warstwy. Na przykład, 

podczas gdy folie oktadecanotiolowe (R = -H) są odporne na olej i wodę, jeśli R = -OH, wówczas olej i 

woda będą się rozprzestrzeniać. Można włączyć bardziej rozbudowane grupy. Jeśli są nieporęczne, 

sfunkcjonalizowane cząsteczki powinny być mieszane z niefunkcjonalizowanymi. Mieszaniny L o 

różnych długościach łańcucha (na przykład C12 i C22) dają ciekłe SAM. SAM można modelować za 

pomocą fotolitografii lub "stemplowania" (mikroletterpresji) w celu tworzenia wzorów na podłożach 

(np. złoto i / lub krzemionka), z którymi wiążą się cząsteczki prekursora SAM, pozostawiając wolne 

strefy. W tej procedurze wymagany wzór jest pierwszym utworzonym w reliefie na podłożu 

krzemowym, i który jest stosowany jako forma do elastomerowego polimeru PDMS 

(polidimetylosiloksan). Cząsteczki SAM można stosować bezpośrednio jako tusz do powlekania 

wystających części wzoru wypukłości, który jest następnie stemplowany na podłożu, lub tusz jest 

substancją, która pasywuje podłoże w odniesieniu do cząsteczek SAM, które następnie selektywnie 

wiążą się jako wymagane. 

7.3.5 Naprzemienne osadzanie polielektrolitu 

Wydaje się, że metoda naprzemiennego nakładania polielektrolitu (APED) ma ogromny potencjał jako 

prosta, niezawodna metoda modyfikacji powierzchni. Wymaga naładowania elektrostatycznego 

podłoża po zanurzeniu w wodzie. Następnie zanurza się go w wodnym roztworze polielektrolitu o 

przeciwnym ładunku, z którego szybko ulega on pokryciu. Jakikolwiek nadmiar jest następnie zmyty, a 

powleczone podłoże zanurza się w polielektrolicie o przeciwnym ładunku, z którego jest on teraz 

pokryty, i którego nadmiar jest znowu zmyty, i tak dalej. Istnieje kilka ograniczeń dotyczących wyboru 

polielektrolitów. Wiele wczesnych prac wykonano z polialliloaminą jako polikationem i 

polistyrenosulfonianem jako polianionem. Podstawową cechą tej techniki jest to, że na każdym etapie 

zanurzania ładunek substratu jest nie tylko neutralizowany ale odwrócone ("przeładowanie"), co 

pozwala na powtarzanie depozycji w nieskończoność. Zjawisko to jest sprzeczne z przewidywaniami 

teorii średniego pola - Gouy-Chapman i Debye-Huckel - rozkładu jonów w pobliżu naładowanych 

powierzchni ("zelektryfikowane interfejsy"). Rozbieżności powstają, ponieważ ładunki poliionów są 

skorelowane. Wyobraź sobie, że polion zbliża się do powierzchni pokrytej już jej kongenerami. Nowe 

przybycie odstraszy już zaadsorbowane, tworząc lukę korelacyjną (to jest obraz negatywny), co 

pozwala na przyciąganie i przeładowanie. (Jednowartościowe) przeciwjony badają poliony w zwykły 

sposób Debye-Huckel, zmniejszając energię ładowania poliolu bardziej niż jego energię korelacji, 

zwiększając inwersję ładunku. (Jeśli stężenie jednowartościowego przeciwjonu jest bardzo wysokie, 

korelacja znika, a APED nie jest już możliwe.) Przeciwwagi wielowartościowe są trudniejsze do leczenia 

teoretycznego, a APED w ich obecności wydaje się być owocnym obszarem badań. Jon wodoru może 

odgrywać szczególną rolę; na przykład stwierdzono, że porowatość warstw konstrukcyjnych można 

kontrolować odwracalnie przez zmianę pH. Zamiast polimerycznych poliionów można stosować 

nanocząstki złożone z materiałów z podatnymi na jonizację grupami powierzchniowymi. W tym 



przypadku, chociaż ładunek elektrostatyczny na powierzchni powłoki jest zawsze odwrócony, zwykle 

nie wszystkie wewnętrzne ładunki są kompensowane z powodu przeszkód sterycznych, a więc ładunki 

elektrostatyczne, a siła elektrostatyczna dalekiego zasięgu ostatecznie zapobiega osadzaniu się 

kolejnych cząstek. Jeśli jako polielektrolit z jednego znaku stosuje się polimeryczne poliiony, a 

jonizowalne cząstki jako polielektrolit przeciwnej figury, cząstki działają jako koncentratory 

naprężające, co znacznie zwiększa wytrzymałość materiału budowlanego. Nanocząsteczki o dużym 

współczynniku kształtu są bardzo użyteczne w zmniejszaniu szkodliwych skutków defektów (dziur) w 

foliach wielowarstwowych. W ten sposób można zbudować wyrafinowane powłoki. Ustalono, że 

skorupki wielu organizmów morskich, takich jak abalone, są montowane przy użyciu tej zasady, 

wytwarzając materiały, które są zarówno wytrzymałe, jak i piękne: anizotropowe nanocząstki są 

zdyspergowane w matrycy biopolimerowej, która zajmuje tylko kilka procent objętościowych masa 

całkowita. Naturalne biopolimery, które są prawie wszystkimi heteropolimerami, opierają się głównie 

na aminokwasach jako monomerach, ale także ewentualnie włączenie polisacharydów i kwasów 

nukleinowych, może zawierać ogromną różnorodność funkcjonalną, w sposób, o którym możemy tylko 

marzyć obecnie w systemach syntetycznych 

7.3.6 Losowe dodawanie cząstek do powierzchni 

Wiele procesów samoorganizacji opiera się na dodawaniu nanocząstek do powierzchni 

Funkcje charakteryzujące dodawanie nanocząstek: ułamek powierzchni zajmowanej przez θ, równy 

liczbie cząsteczek ν na jednostkę powierzchni razy obszar zajmowany przez jedną cząstkę; oraz część 

powierzchni φ dostępna do adsorpcji (czasami nazywana "funkcją obszaru dostępnego"). 

Ogólnie mamy szybkość dodawania: 

 

gdzie ka oznacza współczynnik szybkości dodawania (ka ~ Dexp (-ΔGa), gdzie D jest współczynnikiem 

dyfuzji nanocząstki, a ΔGa barierą energetyczną utrudniającą dodawanie). Jedną z najwcześniejszych 

teorii odnoszących się do φ do θ była historia Langmuira: jeśli małe cząstki adsorbują się w odrębnych 

miejscach większych niż cząstki, 

φ = 1- θ  

Zastępując to w równaniu powyżej i integrując, widzimy, że w adsorpcji Langmuira powierzchnia jest 

całkowicie wypełniona (θ → 1) wykładniczo w czasie (dla równomiernej prędkości pojawiania się 

cząstek na powierzchni). W przypadku braku odrębnych miejsc, cząsteczki adsorbują się gdziekolwiek 

się znajdą (przyjmując, że są to losowe lokalizacje). Jeżeli jednak cząstka dotrze tak, że jej środek 

znajdzie się w strefie wykluczenia uprzednio zaadsorbowanej cząstki  

 



jej próba adsorpcji zostaje odrzucona. Skoro strefa wykluczenia jest cztery razy większa od cząsteczki, 

powinniśmy to zrobić 

φ = 1- 4θ  

ale gdy θ wzrośnie, strefy wykluczające będą się nakładać i należy dodać terminy kompensujące, 

proporcjonalne do θ2 dla dwóch zachodzących na siebie cząstek, i tak dalej:  

φ = 1- b1θ + b2θ2 + b3θ3 + O(θ)4  

z b1 = 4 i współczynnikami b2 i b3 określonymi przez czysto geometryczne rozważania; 

b3 = 6√3/π 

 jest identyczny zarówno dla adsorpcji nieodwracalnej, jak i równowagowej, natomiast współczynnik 

b3 zmienia się od około 1,4 dla nieodwracalnego (losowe dodawanie sekwencyjne, RSA) do około 2,4 

dla adsorpcji równowagi (odwracalnej, czy poprzez desorpcję i adsorpcję lub przez ruch boczny). W 

tym przypadku φ → 0 dla θ <1; "granica zagłuszania", przy której φ = 0 wynosi θJ ≈ 0,55 dla kulek 

adsorbujących się nieodwracalnie. 

Formalizm RSA został opracowany w kontekście cząstek oddziałujących w przeważającej mierze 

poprzez twarde odpychanie ciała. Promień cząstki r jest domyślnie uważany za twardy promień r. 

"Rozpuszczalne" (trwale zawieszone) cząstki muszą mieć odpychające oddziaływania cząstka-cząstka i 

nie mogą w rzeczywistości zbliżyć się do odległości od środka do środka równej 2r, ale będą 

zachowywać się jak cząstki o skutecznym promieniu r’, gdzie r’ jest tą wartością z, przy której energia 

oddziaływania międzyfazowego (IF) ΔG(IF)(z) ~kBT. Model osadzania balistycznego (BD) został 

wprowadzony w celu opisania zachowania cząstek opadających na powierzchnię pod wpływem 

grawitacji. Podczas gdy w RSA, jeśli cząstka usiłuje wylądować ze swoim środkiem w obrębie strefy 

wyłączenia wokół wcześniej zaadsorbowanej cząstki, zostaje odrzucona, w BD cząstka nie jest 

eliminowana, ale toczy się wzdłuż wcześniej zaadsorbowanych cząstek, aż znajdzie miejsce do 

adsorpcji. Współczynniki są wówczas różne, a mianowicie b1 = b2 = 0 i b3 ≈ -9.95. BD i RSA można łączyć 

liniowo w uogólnionym osadzaniu balistycznym (GBD), 

gdzie 

φ(θ) = φRSA(θ) + jφBD(θ) 

z parametrem j zdefiniowanym jako 

j = p’/P 

gdzie p’ jest prawdopodobieństwem, że cząstka przybywająca poprzez skorelowaną dyfuzję 

("toczenie") w przestrzeni wystarczająco dużej, aby pomieścić, pozostanie (tj. pokona jakąkolwiek 

barierę energetyczną), a p jest prawdopodobieństwem, że cząstka dociera bezpośrednio do przestrzeni 

wystarczająco dużej aby się zatrzymać, pozostanie. p jest wyraźnie związane z oddziaływaniem 

bocznym ("lepkością") cząstek dla siebie nawzajem, a ponieważ j → ∞ model opisuje agregację 

nanocząstek na powierzchni. Zasadniczo strefy wyłączenia zostają w ten sposób unicestwione, a φ 

można uprościć. Jeśli adsorbujące nanocząsteczki mają zależne od pozycji powinowactwo względem 

siebie, strefy wykluczenia są unicestwione, ale cząsteczki nie grupują się losowo, ale tworzą 

obsługiwany dwuwymiarowy kryształ. φ(θ) można uprościć, ale pozorny obszar na cząsteczkę 

odpowiada jednostkowej wielkości komórki kryształu. 

7.4 Oddziaływania międzycząsteczkowe 



Znane makro- i mikromateriały polegają na silnych wiązaniach metalicznych, jonowych lub 

kowalencyjnych, które utrzymują razem składowe atomy. Z drugiej strony samoorganizacja cząsteczek 

opiera się na słabych (niekowalencyjnych) interakcjach. Innymi słowy, samoorganizacja ostatecznie 

zależy od intermolekularnych interakcji, które mogą być różne na różnych aspektach nanocząsteczki, 

aby umożliwić montaż o niskiej symetrii. 

7.4.1 Pojęcie napięcia powierzchniowego 

Napięcie powierzchniowe γ jest formalnie zdefiniowane jako energia swobodna G wymagana do 

utworzenia zasięgu interfejsu obszaru A: 

γ = (∂G/∂A)T, P  

gdzie praktycznie często spotykana stała temperatura i ciśnienie sprawiają, że energia swobodna 

Gibbsa jest odpowiednim wyborem dla G. W Systemem Internationale jednostki γ są N / m, czyli tyle 

samo, co energia na jednostkę powierzchni (J/m2). Zwyczajowo odnosi się do γ jako napięcia 

powierzchniowego, jeśli wzrost powierzchni jest odwracalny, a jako energia powierzchniowa, jeśli nie 

jest. Ogólnie rzecz biorąc, należy wykonać pracę, aby stworzyć interfejs; ma większą darmową energię 

niż masa. Dzieło spójności bryły jest 

W(coh) = 2γ1A = -ΔG(coh)  

, gdzie ΔG jest rozumiane jako na jednostkę powierzchni. Z drugiej strony, praca adhezji (potrzebna do 

oddzielenia dwóch odmiennych substancji 1 i 2) jest podana przez 

W(adh)
12 = (γ1 + γ2 - γ12)A = -ΔG(adh)  

formalizm wprowadzony w XIX wieku przez Duprée. γ1 i γ2 uwzględniają utracone stare interfejsy, a 

konta γ12 zyskują nowy interfejs. Większość późniejszych trudności napotykanych przez pole interakcji 

międzyfazowych dotyczyło teoretycznego obliczenia (przewidywania) terminów obejmujących dwie 

(lub więcej) substancji, takich jak γ12. Nanoskopowy punkt widzenia polega na tym, że mikroskopijne 

napięcie powierzchniowe (lub energia) γ12 zależy od konkretnych interakcji chemicznych między 

powierzchniami dwóch substancji 1 i 2. Fowkes, Girifalco i Good wprowadziły bardzo rozsądne 

założenie, że napięcie na granicy faz substancji 1 przeciwko substancja 2 jest obniżana o obecność 

równą średniej geometrycznej napięć obu substancji indywidualnie, a więc równej γ1 - (γ1γ2)1/2, i 

podobnie napięcie na granicy faz substancji 2 z substancją 1 to  γ2 - (γ1γ2)1/2. Podsumowując te dwa 

pojęcia, mamy 

 

nazywane równaniem Girifalco-Good-Fowkes. Jest to równoznaczne z pracą przylegania będącą 

średnią geometryczną pracy spójności, tj. W12 = (W11W22)1/2. Równanie Dupr'e  staje się wtedy 

 

Fowkes i van Oss opracowali koncepcję, że całkowita energia międzyfazowa jest liniowo rozdzielana 

na dyspersyjne (London-van der Waals), dipolowe dipole (Debye), dipol-dipol (Keesom) i terminy 

akceptorowe dla donora elektronów, a Lifshitz zwrócił uwagę, że interakcje London-van der Wala, 

Debye i Keesom są tego samego rodzaju (por. twierdzenie Hellmana-Feynmana), z tą samą zależnością 

wielkości na oddzieleniu dwóch substancji oddziałujących, a zatem 



  

gdzie LW oznacza Lifshitz-van der Waals a ab oznacza (Lewis) kwasową zasadę, a fortiori 

 

Podczas gdy oddziaływanie Lifshitza-van der Waalsa jest zawsze atrakcyjne, znak oddziaływania 

kwasowej Lewisa zależy od względnych proporcji kwasów Lewisa i zasad Lewisa, stanowiących dwie 

oddziałujące substancje. Indeks górny ⊖ będzie używany do oznaczenia oddawania elektronów 

(podstawa Lewisa), a indeks górny ⊕ będzie używany do oznaczenia ugrupowań akceptujących 

elektrony (kwas Lewisa); van Oss zaproponował, aby ponownie przyjąć średnią geometryczną, a 

mianowicie  

 

Dwie monopolarne substancje tego samego znaku odpychają się nawzajem; atrakcyjność zależy od 

obecności wzajemnych warunków. Przez analogię  

 

Stąd też obowiązuje prawo łączenia z prawem 

 

Bierze pod uwagę fakt, że ⊖ współdziała z ⊕, dlatego interakcja da może być atrakcyjna lub 

odpychająca. W typowych układach biologicznych i pokrewnych oddziaływanie kwasowo-zasadowe 

Lewisa stanowi 80-90% wszystkich oddziaływań. Najbardziej znanym objawem jest wiązanie 

wodorowe (np. Dwuniciowy DNA (podwójna helisa), globularne białka zawierające a-helisy). Interakcje 

π-π (układanie na przemian bogatych w elektrony i pozbawionych elektronów pierścieni 

aromatycznych) są często spotykane w samoskładających syntetycznych organicznych 

supermolekułach Rozważmy teraz dwie substancje stałe 1 i 3 w obecności ciekłego ośrodka 2 (np. W 

którym zachodzi proces samoporządkowania). ΔG123 to energia swobodna na jednostkę powierzchni 

materiałów 1 i 3 oddziałujących w obecności cieczy 2. Używanie indeksu górnego do oznaczenia energii 

oddziaływań międzyfazowych na jednostkę powierzchni między nieskończonymi równoległymi 

płaskimi powierzchniami, 

 

i 

 

Z powyższych równań możemy wywnioskować: 



 

gdzie ΔG13 to energia swobodna na jednostkę powierzchni materiałów 1 i 3 oddziałujących 

bezpośrednio. Wynika, że: 

• Siły LW (w każdym razie słabe) mają tendencję do znoszenia; 

• tak zwana "siła hydrofobowa" jest konsekwencją silnej kohezji wody ΔG22. Przyciąganie 

zawieszonych ciał stałych jest zapobieganie jedynie przez ich hydrofilowość. Znak ΔG12 z 2 = woda, 

zapewnia jednoznaczną miarę hydrofobowości: ΔG12 <0 ≡ hydrofilowy; ΔG12> 0 ≡ hydrofobowe. 

można wykorzystać do szybkiego oszacowania, czy adhezja między materiałami 1 i 3 będzie 

miała miejsce w obecności ośrodka 2. 

Używając aproksymacji Derjaguina, sfera o promieniu r (materiał 3) oddziałująca z nieskończoną 

powierzchnią płaską (materiał 1) ma następujące wolne energie oddziaływania, jako funkcja z, 

prostopadła odległość między płaszczyzną a najbliższym punktem kula: 

 

gdzie ℓ0 jest równowagową odległością styku (około 0,15 nm); 

 

gdzie χ jest długością zaniku oddziaływań ab; i gdzie obecnie ładunki elektrostatyczne,

 

gdzie ψ są potencjałami powierzchni elektrostatycznych materiałów 1 i 3 oraz 1 / κ jest długość Debye 

(odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego siły jonowej - dlatego interakcje 

elektrostatyczne nie wydają się być bardzo ważne w słonych systemach wodnych). 

7.4.2 Eksperymentalne wyznaczanie napięć powierzchniowych pojedynczych substancji 

Ogólna strategia polega na mierzeniu postępujących kątów zwilżania θ na materiale 3, którego 

napięcie powierzchniowe jest nieznane przy użyciu trzech odpowiednich cieczy o różnych składowych 

napięcia powierzchniowego (znanych np. Z pomiarów zwisających kropel). Przy tych wartościach trzy 

równania Younga-Duprée: 

 

można rozwiązać, aby uzyskać niewiadome  

Metody obliczania ψ dla zjonizowanych ciał stałych (np. Poliiony, powierzchnie protonowanych 

krzemionek) oparte są na modelu grupy jonizacji z możliwością jonizacji 

7.4.3 Zwilżanie i dolewanie 



Zwilżanie oznacza rozprowadzanie cieczy na twardej powierzchni; Odwilżanie jest odwrotnością, 

usunięciem cieczy z powierzchni. Są to podstawowe procesy w niezliczonych procesach naturalnych i 

przemysłowych. Chociaż pionierskie prace nad ujawnieniem napięć międzyfazowych, od których zależy 

zwilżanie, zostały zgłoszone dwieście lat temu przez Younga, procesy nadal są stosunkowo słabo 

rozumiane. Dostępnych jest kilka technik eksperymentalnych do badania ważnych interfejsów ciał 

stałych / cieczy: metoda kąta zwilżania jest prosta i prawdopodobnie nadal najważniejsza, ale tylko 

garstka laboratoriów na świecie wykazała się użytecznością wykorzystując to. Historia odrzutu, 

zjawisko o znaczeniu nie mniej ważnym dla przemysłu niż zwilżanie, jest znacznie bardziej aktualna: 

ilościowe prace eksperymentalne datowane są na wczesne lata dziewięćdziesiąte. Zasadniczo 

intuicyjne jest oczekiwanie, że rozprowadzanie cieczy na ciele stałym zależy od γSV (S = ciało stałe, V = 

para, L = ciecz). Relacja ilościowa została podana przez Younga w 1805 roku 

 

Stopień zwilżania jest odwrotnie proporcjonalny do kąta zwilżania θ; θ = 0 odpowiada całkowitemu 

zwilżeniu. Równanie Younga można łatwo wyprowadzić, zauważając, że napięcie powierzchniowe 

można zapisać jako siłę na jednostkę odległości. Siły międzyfazowe działające na potrójną linię T, gdzie 

spotykają się trzy fazy S, L, V (ciało stałe, ciecz, para) muszą sumować się do zera w danym kierunku (x, 

równolegle do interfejsu). Bardziej formalnie wynika to z tego, że (w stanie równowagi) energie muszą 

być niezmienne w stosunku do małych przesunięć dx pozycji T. Struktura T może być bardzo złożona. 

Na przykład, w przypadku wody zawierającej rozpuszczony elektrolit, skład jonów lokalnych może 

różnić się od składu w masie; miękkie ciała stałe mogą ulegać deformacji w pobliżu T. Chociaż równanie 

Younga ignoruje te szczegóły, dostarcza on niezwykle dokładnego opisu kątów kontaktu. Region, w 

którym występują odchylenia od wielkości "dalekiego pola", jest znany jako rdzeń o promieniu rC ~ 10 

nm. Stąd dla typowych kropel używanych do określania kąta zwilżania (o promieniu R ~ 1 mm), 

krzywizna T może być zaniedbana; niejednorodność skali atomowej na skali subnanometru również 

może być zaniedbana.  

Całkowite zwilżenie charakteryzuje się θ = 0, co implikuje 

 

w równowadze (poza równowagą ta relacja może nie utrzymywać się). Współczynnik 

rozprzestrzeniania się Cooper-Nuttall S wynosi 

 

gdzie to napięcie międzyfazowe suchej substancji stałej. Można zdefiniować trzy reżimy: 

1. S > 0. Odpowiada to  > , tzn. zwilżona powierzchnia ma mniejszą energię niż niezwilżona. 

Stąd zwilżanie odbywa się spontanicznie. Grubość h folii jest większa niż monomolekularna, jeśli S << 

. Różnica  może wynosić nawet 300 mJ / m2 dla wody na tlenkach metali. Takie 

układy wykazują zatem ogromną histerezę pomiędzy postępującymi i cofającymi się kątami zwilżania. 

Inne źródła histerezy obejmują niehomogeniczność chemiczną i morfologiczną (zanieczyszczenie i 

szorstkość). 



2. S = 0. Występuje, jeśli  praktycznie równa się , jak to zwykle ma miejsce w przypadku cieczy 

organicznych na cząstkach molekularnych. 

3. S < 0. Częściowe zwilżanie. Folia jest cieńsza niż pewna krytyczna wartość, zwykle ~ 1 mm, rozpadają 

się spontanicznie na kropelki. 



Bionanotechnologia 

Bionanotechnologia definiowana jest jako zastosowanie biologicznych cząsteczek i systemów w 

nanotechnologii (zauważ, że biotechnologia jest ukierunkowanym wykorzystaniem organizmów do 

wytwarzania użytecznych produktów, zazwyczaj osiągniętych przez genetyczną modyfikację 

organizmów). Jeśli nanotechnologia zostanie następnie zastosowana w odniesieniu do zdrowia 

ludzkiego (nanomedycyna lub nanobiotechnologia), spójność terminologii wymagałaby, abyśmy ją 

nazwali bionanobiotechnologią. Odkrycie niektórych mechanistycznych szczegółów skomplikowanej 

maszyny biologicznej, takiej jak rybosom kodujący sekwencję kwasów nukleinowych jako sekwencji 

aminokwasów (zwanej "tłumaczeniem" w biologii molekularnej), miało miejsce w czasie, gdy Eric 

Drexler próbował promować jego spojrzenie na nanotechnologię oparte na asemblerach i te maszyny 

biologiczne stanowiły żywy dowód na to, że skomplikowane i funkcjonalnie wyrafinowane mechanizmy 

mogą działać w nanoskali. Niektóre z tych biologicznych maszyn są wymienione w Tabeli 8.1. Istnieje 

wiele innych, takich jak mechanizm, który pakuje wirusowy DNA ultrakompaktowo w głowę 

bakteriofaga. Te maszyny są zasadniczo białkami, które są wytwarzane w procesie samoorganizacji. 

Niektóre z nich wykazują doskonałe skalowanie do sfery makroskopowej. Mięsień jest 

prawdopodobnie najlepszym przykładem: chociaż para aktyny-miozyny jest molekularnym sercem 

działania mięśni rozwija siły kilku pikonitów, układając wiele "molekularnych mięśni" równolegle, duże 

zwierzęta, takie jak słonie, mogą rozwinąć kilowaty mocy, jak ludzie wiedzieli i używali przez tysiąclecia. 

8.1 Biomolekuły 

Wiele struktur, a zwłaszcza urządzeń wytwarzanych w żywych układach, składa się z biopolimerów 

zaprojektowanych tak, aby pasowały do kongenerów o wyjątkowej specyficzności i precyzyjnej 

stechiometrii. Jednym z wyzwań nanotechnologii biomimetycznej jest odtworzenie tych atrybutów za 

pomocą prostszych systemów sztucznych - bez większego powodzenia aż do teraz. Czy można na 

przykład stworzyć nośnik tlenu działający jak hemoglobina, ale z dziesiętną liczbą atomów? Być może, 

ale taki "szczupły" nośnik byłby znacznie mniej odporny na wahania w swoim środowisku pracy.  

Polipeptydy (PP) (białka) są liniowymi polimerami aminokwasów (H2N-CHR-COOH, gdzie R (związany 

z centralnym C) jest zmiennym łańcuchem bocznym ("reszta") - jest ich dwadzieścia różnych 

naturalnych. , woda jest eliminowana pomiędzy -COOH i H2N- w celu utworzenia wiązania 

peptydowego), stąd istnieje wspólny łańcuch główny (połączony poprzez wiązanie "peptydowe") ze 

zmiennymi łańcuchami bocznymi - krótkie grupy alifatyczne, małe grupy aromatyczne, karboksylan, 

amina, hydroksyl itp. funkcjonalności. W naturze stosuje się syntezę ukierunkowaną na szablony z 

bardzo wysoką wydajnością, przy czym szablony są ściśle związane z genami za pośrednictwem kodu 

genetycznego (trojaczki zasad nukleotydowych kodują każdy aminokwas). Po syntezie (polimeryzacji) 

składają się, często spontanicznie, do zwartej struktury zgodnie z zasadą najmniejszego działania. 

Typowe naturalne białka mają 50 ~ 500 aminokwasów. W zależności od ich sekwencji, przyjmują one 

określoną, zapamiętaną konformację (białka działające jako urządzenia, zamiast pełnić rolę pasywną 

strukturalnie, mają dwie lub więcej stabilnych konformacji) i mogą pełnić różne funkcje, od zasadniczo 

strukturalnego lub wymiatającego do enzymów i silników. Niektóre białka (zwane glikoproteinami) są 

rozgałęzione z oligosacharydami przyłączonymi do pewnych reszt. 

Kwasy nukleinowe (NA) są polimeryzowane z nukleotydów utworzonych z cukru, grupy fosforanowej 

i "zasady" pochodzącej z puryn lub pirymidyny (aromatyczny heterocykl). Cukier i fosforan są 

polimeryzowane przez eliminację wody w celu utworzenia liniowego łańcucha głównego, a zasady 

odgrywają rolę reszt w PP. Istnieją 4 naturalne zasady, w skrócie A, C, G, T (w kwasie 

dezoksyrybonukleinowym, DNA) i A, C, G, U (w kwasie rybonukleinowym, RNA). Para zasad korzystnie: 

A z T (lub U), poprzez 2 wiązania wodorowe, a C z G przez 3 wiązania wodorowe (komplementarne 



parowanie zasad, CBP). Liniowe polimery są połączone za pośrednictwem cukru. Synteza 

ukierunkowana na szablony z bardzo wysoką wydajnością jest wykorzystywana w przyrodzie do 

tworzenia polimerów. Szablony są genami (DNA) i działają zgodnie z zasadą CBP. Podczas polimeryzacji 

RNA spontanicznie fałduje się do określonej zwartej struktury zgodnie z zasadą najmniejszego 

działania, w której parowanie zasad poprzez wiązanie wodorowe jest równoważne z energią 

potencjalną, a tworzenie pętli i szpilki do włosów jest równoważne energii kinetycznej. DNA tworzy 

słynną podwójną helisę. 

Polisacharydy (PS) i oligosacharydy (OS) są liniowymi lub rozgałęzionymi polimerami różnych cukrów 

(cyklicznych oligoalkoholowych) monomerów, połączonych poprzez eliminację wody ("kondensacja") 

w dowolnej z kilku grup hydroksylowych. Problem przewidywania ich struktury nie został jeszcze 

rozwiązany. Polimeryzacja nie jest szablonowana (tj. Nie jest pod bezpośrednią kontrolą genetyczną) i 

istnieje zmienność (w stopniu, który jest słabo scharakteryzowany) w sekwencji i długości znalezionych 

polisacharydów spełniających tę samą funkcję w porównywalnych organizmach. 

8.2 Charakterystyka cząsteczek biologicznych 

Energia zawarta w danym systemie może być podzielona na dwie kategorie: (a) mnogość ruchów 

mikroskopowych lub termicznych wystarczająco charakteryzujących się temperaturą; oraz (b) 

(zazwyczaj niewielka liczba) makroskopowych, wysoce skorelowanych ruchów, których istnienie 

zamienia konstrukcję w maszynę (urządzenie). Całkowita energia zawarta w mikroskopijnych stopniach 

swobody może być znacznie większa niż w mikroskopijnych stopniach swobody, ale jednak energia 

mikroskopowa może być z powodzeniem pomijana w analizie konstrukcji (pod względem 

informacyjnym makrostaty są pamiętane, ale mikrostatomy nie są). Cząsteczki biologiczne są 

konstrukcjami. Stąd podejście statystyczne, w którym ruchy ogromnej liczby pojedynczych cząstek są 

uwzględniane w kilku makroskopowych parametrach, takich jak temperatura i ciśnienie, jest 

niewystarczające. Konstrukcja wykorzystuje tylko nieznaczną część zespołu kanonicznego Gibbs, a 

zatem jest zasadniczo poza równowagą. Różni się to od braku równowagi termodynamicznej - 

powstaje, ponieważ system jest badany w czasie w skali znacznie krótszej niż wymagana dla 

prawdziwej równowagi statystycznej. Takie układy wykazują "złamaną ergodyczność", co uosabia 

kubek kawy w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dodaje się krem, a następnie miesza. Śmietanka 

i kawa równoważą się w ciągu kilku sekund (podczas których ogromne ilości mikroinformacji 

generowane są w przerywanych wzorach); kubek osiąga temperaturę pokojową w ciągu kilkudziesięciu 

minut; i dni mogą być wymagane dla wody w kubku, aby nasycić powietrze w pokoju. Zerwaną 

ergodyczność można uznać za uogólnienie zerwanej symetrii, która prowadzi do nowej wielkości 

termodynamicznej, parametru porządkowego ξ, którego wartość wynosi zero w fazie symetrycznej. ξ 

może być uważany za nadający rodzaj uogólnionej sztywności w systemie, umożliwiając przeniesienie 

siły zewnętrznej zastosowanej w jednym punkcie na drugą. Niektóre cząsteczki białka demonstrują to 

bardzo wyraźnie: błyskowa fotoliza natlenionej hemoglobiny (powodująca dysocjację cząsteczki tlenu 

z żelaznego rdzenia porfiryny (hem), do której jest związana) powoduje ruch żelaznego rdzenia hemu, 

co powoduje (znacznie większy) ruch na odległych kontaktach między mięśniami, prowadząc 

ostatecznie do ogólnej zmiany w konformacji białka zawierającej setki atomów. 

8.3 Mechanizm maszyn biologicznych 

Aktywne białka (tj. Wszystkie białka oprócz tych spełniających czysto bierną rolę strukturalną lub 

wypełniającą przestrzeń) mają dwie lub więcej stabilnych konformacji. Użyteczne, ponieważ dyfrakcja 

rentgenowska służy do określania struktury białek, ma ona tę wadę, że zazwyczaj wiąże białko tylko w 

jednej z tych konformacji w krysztale stosowanym do dyfrakcji promieni rentgenowskich. Jeżeli pewna 

frakcja białek zdarza się być obecna w jednej z innych stabilnych konformacji, jest to zwykle uważane 



za "zaburzenie" i wszelkie informacje na jej temat są tracone podczas strukturalnego udoskonalania 

danych dyfrakcyjnych. Prototypowym przykładem jest enzym E katalizujący (powiedzmy) rozkład 

cząsteczki A-B (zwany substratem enzymu w literaturze biochemicznej) na produkty A + B. W tym 

przypadku należy wykonać prace w celu rozbicia substancji chemicznej wiązanie A-B; zasadę można 

równie dobrze zastosować do każdego działania, w którym wykonuje się pracę, np. pociągając za 

sprężynę (jak w mięśniu). Wiązanie i uwalnianie tlenu do iz hemoglobiny również działa na tej zasadzie. 

Enzym składa się z aktywnego miejsca i reszty białka, które można uznać za znacznie większe niż 

miejsce aktywne. "Reszta" ma dwie stabilne konformacje, E i ~ E. Mechanizm przebiega w czterech 

etapach: 

Mechanizm biologiczny Blumenfelda. 

1. Powstaje kompleks między substratem i enzymem, A-B + E → (A-B) E*. A-B wiąże się z miejscem 

aktywnym, uwalniając wolną energię i powodując lokalną zmianę konformacyjną, która tworzy szczep 

pomiędzy miejscem aktywnym i resztą białka. Lokalne szybkie rozluźnienie drgań zachodzi w skali czasu 

pikosekundy, ale miejsce aktywne nie jest już w równowadze z resztą cząsteczki i powstały szczep 

modyfikuje powierzchnię energii, na której zachodzi reakcja enzymatyczna. Gwiazdka oznacza, że 

białko jest ogólnie w stanie naprężonym, nierównomiernym. Wytwarzanie odkształcenia wymaga 

energii, ale jej wielkość musi oczywiście być mniejsza niż energia wiązania. 

2. Kompleks powoli rozluźnia się do nowej konformacji , uwalniając energię do napędzania 

wymagającego energii przerwania wiązania A-B: (A-B) E* → AEEB. Jest to elementarny akt reakcji 

enzymatycznej. Ta relaksacja konformacyjna obejmuje tworzenie i rozbijanie wielu słabych wiązań, ale 

z mniejszą szybkością niż katalizowana reakcja. 

3. Kompleks produkt-enzym ulega rozkładowi, tj. Produkty są uwalniane: A B → A + B + A *. 

Uwalnianie produktów z aktywnego miejsca ponownie tworzy szczep między nim a resztą cząsteczki 

białka. 

4. Wreszcie, napięty enzym powoli rozluźnia się z powrotem do swojej początkowej konformacji: 

* → E. 

Interesującą prognozą tego mechanizmu jest to, że szybkość ogólnej reakcji A-B → A + B powinna 

wykazywać odwrotną zależność temperatury Arrheniusa, ponieważ zwiększenie temperatury 

przyspiesza relaksację konformacyjną (etap 2), a zatem skraca czas, podczas którego naprężone 

cząsteczka jest w stanie przyspieszyć reakcję enzymatycznie. 

8.4 Silniki biologiczne 

Rysunek  

 



pokazuje cykl pracy silnika miozyny, który napędza mięśnie. Kluczowe szczegóły zostały 

zaobserwowane poprzez eksperymentalne podejście oparte na manipulacji pojedynczej cząsteczki. Na 

przykład miozyna jest unieruchomiona na podłożu i może wchodzić w interakcję z aktyną związaną z 

kulkami utrzymywanymi w pułapce optycznej. Od dawna zakładano, że istnieje bezpośrednia korelacja 

między hydrolizą ATP a pracą mechaniczną wykonywaną przez silnik; to znaczy, że każda 

zhydrolizowana cząsteczka dawała jedną jednostkę przesunięcia Δx ("model ciasnego sprzężenia"). 

Obserwacje pojedynczych cząsteczek nie potwierdzają jednak tego założenia. Jednoczesne 

monitorowanie poszczególnych zdarzeń hydrolizy (przez obserwację mikroskopową fluorescencyjnie 

znakowanej adenozyny) i przemieszczenia kulek z powodu siły mechanicznej wywieranej na aktynę 

wykazały wyraźnie że siła mechaniczna może zostać wygenerowana kilkaset milisekund po zwolnieniu 

ADP. Najwyraźniej miozyna może magazynować energię chemiczną z kilku zdarzeń hydrolizy ATP, a 

następnie może wykonywać kilka etapów obróbki mechanicznej ("model luźnego sprzężenia"). Wykres 

na rysunku jest więc nieco uproszczony. Niemniej jednak ten magazyn energii jest w pełni zgodny z 

mechanizmem Blumenfelda. Inne mechaniczne silniki, takie jak kinezyna poruszająca się na 

mikrotubulach również działają na tej zasadzie. Bramkowanie transbłonowych kanałów jonowych 

("pomp jonowych") prawdopodobnie działa w podobny sposób, chociaż nadal wymaga wyjaśnienia. 

Można oczekiwać, że ogólna zasada odkształcenia konformacyjnego między miejscem wiążącym a 

resztą białka (generowaną przez wiązanie lub uwalnianie małej cząsteczki), napędzającą (elektro) 

chemiczną lub mechaniczną pracę, będzie uniwersalna w żywych układach. Innym przykładem jest 

montaż i demontaż filamentów mikrotubuli z globularnej tubuliny białkowej. W normalnym stanie 

komórki eukariotycznej włókna te przenikają do cytoplazmy, działając jako ścieżki dla silników 

kinezynowych transportujących cząsteczki i kompleksy supramolekularne. Przed podziałem komórek 

eukariotycznych (mitoza) zduplikowany genom ulega kompresji do chromosomów, a błona jądrowa i 

sieć włókien mikrotubulowych ulegają degradacji. Powielony genom musi być rozdzielony, a dwie 

połówki przeniesione w dwie połówki komórki, które staną się oddzielnymi komórkami w podziale. Jak 

to osiągnąć? Dwa centrosomy (kompleksy białkowe) tworzą asteriowane bieguny na przeciwległych 

końcach komórki, a mikrotubule powtarzalnie wydłużają się z prędkością vg z nich w losowych 

kierunkach, po czym następuje katastroficzny demontaż prowadzący do gwałtownego skurczu z 

prędkością vs, vs >> vg. Proces trwa do momentu, w którym włókno mikrotubuli dotrze do chromosomu, 

po czym przyczepi się i przeciągnie połowę w kierunku centrosomu. Rezultatem jest każdy 

zduplikowany genom znajdujący się w oddzielnych połówkach komórki, po którym następuje reszta 

procesu podziału. Dynamiczna niestabilność (montaż-demontaż) charakteryzuje się fluktuacjami 

długości rzędu średniej długości mikrotubul, wskazującymi na przemianę fazową. Niech fgs oznaczają 

częstotliwość przejścia od wzrostu do skurczu, a fsg częstotliwość przejścia od kurczenia się do wzrostu. 

Kiedy vgfsg = vsfgs wzrost przełącza się z nieokreślonego (odpowiadającego zespołowi sieci włókien 

mikrotubulowych) do ograniczonego. W tym momencie zmienia się średnia długość mikrotubul ̄  = vgvs 

/ (vsfgs - vgfsg). Molekularne pochodzenie wzrostu i skurczu polega na tym, że monomery tubuliny mogą 

wiązać się z trifosforanem guanozyny (GTP), a kompleks może spontanicznie gromadzić się, tworząc 

włókna. Ale GTP powoli hydrolizuje spontanicznie do difosforanu guanozyny (GDP), przez co nieco 

zmienia konformację tubuliny tak, że woli być monomeryczna. Jednak monomery można uwolnić 

dopiero od końca; Demontaż można rozpocząć, jeśli szybkość hydrolizy GTP przewyższa szybkość 

dodawania tubuliny przez pewien czas. Ogólny proces jest niezwykle skutecznym sposobem 

wyszukiwania ograniczonego woluminu dla obiektu, gdy nie istnieją żadne wcześniejsze informacje o 

położeniu obiektu. 

8.5 Koszt kontroli 



Siła F, która musi zostać przyłożona do dźwigni molekularnej, wymaga dokładnej znajomości jej pozycji 

x, jeśli ma być wykonana praca odwracalna. Określając dokładność położenia jako Δx, zasada 

nieoznaczoności określa zapotrzebowanie na energię jako 

 

gdzie h jest stałą Plancka (= 6,63 × 10-34 Js), a c prędkością światła w próżni (= 3,00 × 108 m / s), ΔE jest 

oczywiście zaniedbywalne w przypadku systemów makroskopowych o rozmiarze milimetrów. 

Niepewność siły F(x) generowanej przy x wynosi ΔF = F (x) ± Δx (dF/dx) . Aby obliczyć pracę W wykonaną 

przez system, równanie  jest zintegrowane w odpowiednim przedziale x . Pierwszy wyraz po prawej 

stronie daje pracę odwracalną Wrev, a drugi wyraz daje  

 

dla dowolnego cyklu obejmującego j korków . Współczynnik konwersji energii ε  to  

ε = W / (Q + ΔE)  

gdzie Q jest wkładem energii netto podczas cyklu. Przy pomocy nierówności ΔE ≥ hc/(4Δx) stosunek 

tego do klasycznego współczynnika konwersji εrev = Wrev/Q to 

 

gdzie 

 

i względny koszt energii sterowania 

z = ΔE /Q  

Maksymalną możliwą wartość stosunku ε/εrev  uzyskuje się przez zastąpienie z optymalną wartością 

zopt, uzyskaną z punktu zwrotnego równania : 

 

To jest  

 

Jeśli stosuje się więcej energii niż zopt, to α zmniejsza się z powodu kosztu energii informacji; jeśli mniej, 

to ε zmniejsza się z powodu nieodwracalności (rozpraszanie itp.). W przypadku systemu 

makroskopowego ilości te są nieznaczne. Ale rozważmy silnik miozyny: przyjmując Fj ≈ 2 pN, 

przemieszczenie x ≈ 10 nm i Q ≈ 0,067 aJ (energia uwalniana przez hydrolizę pojedynczej cząsteczki 

ATP), następnie koszt energii optymalnej kontroli, Qzopt, jest odpowiednikiem hydrolizowania prawie 

150 cząsteczek ATP i (ε/εrev) = 0,0033. Odwracalne działanie jest ewidentnie dalekie od optymalnego; 

konwersja chemiczna do mechaniczna zachodzi w skończonym tempie, które może zasadniczo być 



niekontrolowane, tj. określone wewnętrznie. Ta analiza i wniosek pozwala zracjonalizować model 

luźnego sprzężenia dla mięśni  

8.6 Urządzenia biofotoniczne 

Oprócz zadziwiającej zawiłości maszyny biologicznej, która przekształca światło w energię chemiczną, 

która obecnie służy jedynie jako inspiracja naśladowców nanotechnologicznych, istnieją inne, prostsze, 

fotoaktywne białka, wystarczająco mocne, aby można je było włączyć do sztucznych urządzeń. Wydaje 

się, że szczególne miejsce zajmują cząsteczki oparte na chromoforze rodopsynie (takim jak pierwotny 

receptor optyczny w oku). Jednym z najbardziej znaczących z tych białek fotoaktywnych jest 

bakteriorodopsyna, która stanowi około jednej trzeciej zewnętrznych błon archeonu (ekstremofilny 

prokariot) Halobium salinarum, żyjących w słonych jeziorach. Optycznie aktywnym miejscem białka 

jest skoniugowana polien rodopsyna, a gdy absorbuje on foton czerwonego światła, powstaje zmiana 

konformacyjna generująca napięcie między nim a resztą białka, które przemieszcza proton przez błonę. 

Proces ten nazywa się fotokoagiem bakteriorodopsynowym, a kluczowy stan pośredni nazywa się M; 

zmieniona interakcja między chromoforem a środowiskiem białkowym daje maksimum absorpcji 410 

nm 

 

H. salinarum można łatwo hodować, a bakteriorodopsynę zbierać w postaci "purpurowych 

fragmentów błony" - części zewnętrznej błony złożonej z szeregu bakteriorodopsyny z lipidem 

błonowym wypełniającym objętość śródmiąższową. Fragmenty te mogą być zorientowane i 

wysuszone, w takim stanie mogą być przechowywane w warunkach otoczenia przez 10 lat lub dłużej 

bez utraty aktywności; już wzbudziły one znaczne zainteresowanie jako możliwe optyczne medium 

magazynujące, przy użyciu mutanta bakteriorodopsyny, którego stan M jest prawie nieokreślony 

termicznie stabilny. W takiej pamięci optycznej stan podstawowy reprezentowałby "0", a stan M 

reprezentowałby "1". Natywną bakteriorododoksynę można zastosować do skonstruowania optycznie 

przełączanego przełącznika optycznego  

 



Przełącznik może nie tylko działać niezwykle szybko (przy częstotliwościach megahercowych i 

wyższych), ale także przy słabym oświetleniu. Niezwykła nieliniowość optyczna białka przejawia się 

poprzez wystawienie go na pojedynczy foton! 

8.7 DNA jako materiał konstrukcyjny 

Specyficzne parowanie zasad DNA wraz z łatwością polimeryzacji nukleotydów (można to osiągnąć za 

pomocą zautomatyzowanego sprzętu) wzbudziło zainteresowanie projektowaniem i konstruowaniem 

sztucznych nanomateriałów o dowolnym kształcie wykonanym z DNA. Obecnie projektowanie 

wymaganych nici DNA jest żmudnym, empirycznym procesem; ale w zasadzie zarówno DNA jak i RNA 

mogą stać się uniwersalnymi materiałami konstrukcyjnymi (pod warunkiem, że nie muszą być stabilne 

w ekstremalnych warunkach). Fakt, że enzymy zbudowane z RNA są znane z natury, sugeruje, że 

ostatecznie można by również wytwarzać urządzenia. 



Nowe dziedziny nanotechnologii 

Niniejsza sekcja dotyczy trzech istotnych obszarów działalności badawczej, których celem jest 

opracowanie nowatorskich technologii w perspektywie średnio- i długoterminowej. Dotyczą 

przetwarzania informacji, medycyny i energii. Rozdział zamyka krótki opis trzech nowych terminów 

"nano": nanoryzacja, rozróżnianie i czujniki. 

9.1 Komputery kwantowe i spintronika 

Ekstrapolacja prawa Moore'a do około roku 2020 wskazuje, że rozmiar komponentu będzie 

wystarczająco mały, aby zachodzące w nim zachowanie elektronów mogło zostać zakłócone przez 

efekty kwantowe. Sugeruje to głębokie zaburzenie właściwego funkcjonowania technologii i nie ma 

rozwiązania tego problemu w obecnych ramach. Komputery kwantowe można uważać za "czyniące 

cnotę z konieczności", tworząc urządzenia obliczeniowe oparte na zasadach logiki kwantowej. 

Kluczowymi cechami interesujących nas obiektów kwantowych do celów obliczeniowych są 

superpozycja - obiekt może znajdować się jednocześnie w kilku różnych stanach - i splątanie (z 

otoczeniem). Operacje mogą być wykonywane wewnętrznie, zachowując superpozycję, która jest 

niszczona tylko na samym końcu obliczeń, gdy wymagane jest pojedyncze wyjście. Architektura 

komputerów powinna następnie zostać całkowicie zrekonstruowana w celu wykorzystania specyfiki 

mechaniki kwantowej. Oznacza to w szczególności, że cząstka może istnieć jednocześnie w dwóch 

stanach. Gromada elektronów (fizycznie tworząca bit) w konwencjonalnym komputerze reprezentuje 

zero lub jeden. Z drugiej strony, wartość kubitu, który może być fizycznie utworzony jako pojedynczy 

elektron zlokalizowany na kropce kwantowej, zależy od jego położenia względem innych elektronów. 

Na przykład dwa elektrony mogą istnieć w czterech różnych stanach - 00, 01, 10 i 11 - w zależności od 

ich względnych pozycji. Jeżeli elektrony oddziałują (są splątane) ze sobą, wówczas każda operacja 

przeprowadzona na jednym elektronie będzie jednocześnie przeprowadzona na drugiej - co oznacza, 

że jedna operacja przeprowadzana jest na czterech różnych stanach w tym samym czasie. Dlatego 

komputer z zaledwie 32 bitami może wykonywać jednocześnie ponad tysiąc milionów operacji. Jednym 

z największych problemów z obecnymi superkomputerami jest rozpraszanie energii. Wymagają one 

kilkudziesięciu kilowatów energii do działania i generowania ogromnych ilości ciepła. Landauer wykazał 

w 1961 r., Że prawie wszystkie operacje wymagane do obliczeń można wykonywać odwracalnie, nie 

rozpraszając ciepła. Obliczenia odwracalne są możliwe na komputerze kwantowym. 

Fizyczna realizacja nieco informacji - nazywanej kubitem w obliczeniach kwantowych - może być 

dowolnym absolutnie małym obiektem zdolnym do posiadania dwóch stanów logicznych 0 i 1 w 

superpozycji - np. elektron, foton lub atom. Pojedynczy foton spolaryzowany poziomo (H) może 

kodować stan |0> i spolaryzowane pionowo (V) mogą kodować stan | 1> używając notacji Diraca. 

Foton może istnieć w arbitralnej superpozycji tych dwóch stanów, reprezentowanych jako a| H> + b | 

V >, z | a |2 + | b |2 = 1. Stany mogą być manipulowane za pomocą fal dwuelementowych, a 

spolaryzujące wiązki światła są dostępne do konwersji polaryzacji na lokalizację przestrzenną. Przy 

takich typowych komponentach optycznych można skonstruować bramki logiczne. Innym możliwym 

wykonaniem kubitu jest spin elektronu. Rysunek  



 

przedstawia bramę "nie" i "bramę" opartą na logice pojedynczego spinu. "Prawdziwe" urządzenie 

spintroniczne koduje informacje binarne jako spin, kontrastuje z tak zwanym tranzystorem spinowym, 

w którym spin jedynie pośredniczy w przełączaniu. Istotną już aplikacją było rozpisywanie dużych liczb, 

operacja, która jest kluczowym elementem łamania kodu. W tej konkretnej aplikacji typowa wydajność 

prototypowych komputerów kwantowych jest już konkurencyjna w stosunku do obecnych 

superkomputerów 

9.2 Nanomedycyna 

Przypomnijmy, że nanomedycyna jest definiowana jako zastosowanie nanotechnologii w zdrowiu 

(zwykle obejmuje ona praktykę weterynaryjną), a zatem jest praktycznie synonimem 

nanobiotechnologii - biorąc pod uwagę zdrowie jako stosowaną biologię. 

9.2.1 Dostarczanie leków 

Terapia na podstawie preparatów farmaceutycznych podawanych zewnętrznie (doustnie, dożylnie, 

podskórnie itd.) Cierpi z trzech mniej lub bardziej poważnych problemów: (i) co do zasady trzeba je 

podawać ogólnoustrojowo, a ich efekt terapeutyczny jest zwykle różniczka (tj. jest nieco bardziej 

toksyczna dla obrażających komórek niż dla reszty ciała) całe ciało jest zatrute do pewnego stopnia; (ii) 

wiele terapeutycznie skutecznych związków jest niszczonych przez regularne mechanizmy obronne 

organizmu przed obcymi najeźdźcami, zanim dotrą do miejsca przeznaczenia; i (iii) dwuwarstwowa 

błona lipidowa, wszechobecna w komórkach eukariotycznych, jest coraz częściej uznawana za ważny 

cel dla leków leczniczych, ale hydrofobowość cząsteczki leku wymagana do zapewnienia jej wysokiego 

powinowactwa do membrany jest niekompatybilna z transportowaniem jej przez głównie wodę. 

(hydrofilowe) pożywki między punktem podania a docelową błoną. Są to oczywiście uogólnienia z 

wyjątkami, ale liczne przykłady pokazują ich powszechną ważność. Kwasy nukleinowe (np. Małe 

interferujące RNA) mogą być bardzo cenne i na pewno mogą być celowane bardzo specyficznie, jeśli 

mogłyby przenikać do jąder komórek, ale są hydrolizowane i niszczone przez krążące enzymy długo 

wcześniej. Celem dostarczania leku jest kapsułkowanie środka terapeutycznego w celu ukrycia jego 

właściwości, aż osiągnie swój cel i zostanie uwolniony. Kapsułkowanie musi zatem być w stanie 

reagować na otoczenie. Istnieje ogólny wymóg, aby nie wzbudzać niepożądanej odpowiedzi 

immunologicznej; to znaczy, jego powierzchnia musi być biokompatybilna, co zwykle oznacza, że nie 



powinna wiązać i denaturować białek krążących we krwi. Prostym przykładem jest umieszczenie leku 

przeznaczonego dla żołądka w wydrążonej kuli węglanu wapnia. Materiał ten rozpuści się w wysokim 

stężeniu kwasu chlorowodorowego znajdującym się w żołądku, uwalniając lek. We wszystkim z innych 

względów powinno być możliwe obchodzenie się z kapsułkowanym lekiem w taki sam sposób jak jego 

niezakapsułowany kongener, w którym wchodzi nanotechnologia: nanosferę można traktować w ten 

sam sposób, co molekułę largową. 

9.2.2 Biosensory 

Święty Graal bioczujników klinicznych jest ciągłym, nieinwazyjnym monitorowaniem. Obecnie 

większość testów wymaga pobrania od pacjenta próbki odpowiedniego biopłynu (np. Krwi). Dla 

większości ludzi jest to nieco nieprzyjemna procedura, dlatego testy przeprowadzane są rzadko. Uznaje 

się jednak, że znacznie lepszy wgląd w stan patologiczny pacjenta można uzyskać dzięki częstemu, 

idealnie ciągłemu monitorowaniu. Obecnie jest to możliwe tylko na stacjach intensywnej terapii, gdzie 

pacjent jest unieruchomiony, a nawet wtedy nie ma stałego monitorowania inwazyjnego (zawartość 

tlenu w krwi jest monitorowana nieinwazyjnie przez analizę optycznego spektrum odbicia skórki 

pokrywającej naczynia krwionośne ). Wydaje się, że bardzo trudnym problemem technicznym jest 

rozszerzenie takiej nieinwazyjnej analizy na nadmiar biomarkerów obecnie intensywnych badań jako 

symptomów choroby lub choroby początkowej. Alternatywnym podejściem jest opracowanie 

czujników tak małych, że mogą być pół-wszczepiane wewnątrz ciała, gdzie mogą stale monitorować 

otoczenie. Ze względu na dużą i rosnącą liczbę osób cierpiących na cukrzycę największą uwagę 

poświęca się cukrzycy. Wymóg wykrywania dotyczy glukozy we krwi. Czujnik glukozy działa zgodnie z 

klasyczną konstrukcją biosensingową: element rozpoznawczy do wychwytywania analitu (glukozy) 

zamontowanego na przetworniku, który przekształca obecność wychwyconego analitu w sygnał 

elektryczny. Elementem rozpoznawczym jest zwykle cząsteczka biologiczna, enzym oksydaza 

glukozowa, a zatem (jeśli jest wystarczająco mała), to urządzenie można sklasyfikować zarówno jako 

nanobiotechnologię, jak i bionanotechnologię. Obydwa składniki biosensora są doskonałymi 

kandydatami do zastosowania nanotechnologii. Rozpoznanie molekularne zależy od pewnego 

geometrycznego i chemicznego układu atomów w pewnym sensie komplementarnego do cząsteczek 

analitu, wraz z kooperatywnymi ruchami zwiększającymi powinowactwo. Zespół atom-by-atom 

stanowi zatem doskonały sposób sztucznego wytwarzania elementów rozpoznawania. Ostatecznym 

celem przetwornika jest wykrycie pojedynczej wychwyconej cząsteczki analitu, w związku z czym im 

mniejsza ona może być wytworzona, tym lepiej. 

9.2.3 Automatyczna diagnoza 

Medycyna już się przyzwyczaiła, w zależności od ciężkich obliczeń w różnych tomografiach, które 

obecnie są rutynowe w dużych szpitalach. Rozpoznanie jest zasadniczo problemem rozpoznawania 

wzorca: obiekt (w tym przypadku choroba) musi zostać wywiedziony z zestawu cech. Chociaż już 

podjęto próby złagodzenia pracy lekarza poprzez zamknięcie jego wiedzy w systemie ekspertowym, 

który wykorzystuje regularne obserwacje lekarza, spodziewany jest znaczny postęp, gdy pomiary z 

licznych wszczepionych biosensorów są wprowadzane do silnika wnioskowania. Jest to przykład 

pośredniej nanotechnologii: praktyczna realizacja zależy od dostępności niezwykle wydajnych 

procesorów, opartych o chipy o bardzo wysokim stopniu integracji, które umożliwiają komponenty w 

nanoskali na układach scalonych. 

9.2.4 Synteza niestandardowa 

Zgromadzono wystarczająco dużo dowodów, aby powszechnie uznać, że wiele leków jest zazwyczaj 

skutecznych w stosunku do tylko części populacji. Może to częściowo wynikać z różnorodności 

genetycznej, a częściowo z innych czynników, które nie zostały jeszcze scharakteryzowane pod 



względem szczegółów molekularnych. W przypadku różnorodności genetycznej możliwe jest, że 

prawie wszystkie farmaceutycznie istotne warianty sekwencji DNA występują w blokach 

haplotypowych, regionach od 10 000 do 100 000 nukleotydów, w których kilka wariantów sekwencji 

odpowiada prawie za wszystkie zmiany w światowej populacji ludzkiej (zazwyczaj, pięć lub sześć 

wariantów sekwencji odpowiada za prawie wszystkie wariacje). Jeśli lek, który został uznany za 

skuteczny przeciwko większemu wariantowi haplotypu, może być skuteczny wobec innych za pomocą 

niewielkich modyfikacji chemicznych, to zadanie twórcy leku nie byłoby nie do zniesienia. Obecnie 

badania kliniczne zwykle nie uwzględniają zmienności haplotypów. Postępy w sekwencjonowaniu, w 

którym nanotechnologia pomaga zarówno poprzez rozwój nanobiotechnologicznych urządzeń 

analitycznych (chociaż wydaje się, że mikrotechnologiczne "laboratoria na układach scalonych" mogą 

być odpowiednie do zaspokojenia potrzeb) i dzięki silniejszemu przetwarzaniu informacji, powinno to 

umożliwić w dość bliskiej odległości przyszłość dla określenia haplotypów, aby stały się rutyną. Nie jest 

jednak znane (i być może raczej nieprawdopodobne), czy małe modyfikacje leku dostosowałyby jego 

skuteczność do innych wariantów haplotypów. W każdym razie, różne leki będą z pewnością potrzebne 

do leczenia różnych grup pacjentów cierpiących na to, co jest klinicznie uważane za tę samą chorobę. 

Rozwój nanomikserów (jeśli mikromieszki okażą się niewystarczające) stanowiłby kluczowy krok w 

tworzeniu opłacalnej syntezy leków dla grup pacjentów, a nawet dla poszczególnych pacjentów. 

9.3 Energia 

Niewątpliwie naturalna fotosynteza jest możliwa tylko dzięki niezwykle dokładnemu rozmieszczeniu 

atomów w obrębie systemów fotowoltaicznych pracujących w komórkach roślinnych, a im bardziej 

precyzyjne sztuczne zbieracze światła mogą być składane, tym bardziej udane. Trwałą koncepcją w 

sztucznych systemach jest fotoelektrochemia wykorzystująca nanocząsteczki  

 

, choć jak dotąd nie udało się osiągnąć pełnej udanej realizacji. Nanotechnologia, umożliwiając znaczną 

miniaturyzację części przetwarzających informacje, takich jak komputery i telefony komórkowe, 

wprowadza wymaganie odpowiednio miniaturowych źródeł energii do ich zasilania. Sama ta staje się 

aktywną dziedziną, w której wydaje się, że nanomateriały mogą odgrywać dużą rolę, nie tylko ze 

względu na złożone, liczne wymagania, które muszą spełnić materialne komponenty urządzeń. 

9.4 Trzy koncepcje 



Każda rewolucja wprowadza nowe terminy. Bardzo wiele terminów, które zostały wynalezione dla 

nanotechnologii, to po prostu istniejące słowa z prefiksem "nano". Ich znaczenie jest zatem oczywiste; 

formalna definicja jest potrzebna tylko w niektórych przypadkach, aby usunąć niejasność. W tej sekcji 

wprowadzono trzy wyraźnie nowe słowa. 

9.4.1 Nanodyfikacja 

Aby zbliżyć się do znaczenia słowa "nanoryzacja", należy myśleć o miniaturyzacji, ale w sposób bardziej 

wszechogarniający. Na przykład, aby nanodować elektronikę, nie chodzi tylko o to, aby poszczególne 

komponenty były mniejsze (aż do nanoskali), ale także o przystosowanie wszystkich części przemysłu 

do tej sytuacji, w tym aspektów projektowych. W skrócie, "nanoryzacja" oznacza wprowadzenie 

nanotechnologii w sposób zintegrowany, a nie fragmentaryczny. W związku z powyższym, w celu obli- 

czenia produkcji chodzi ostatecznie o wprowadzenie produkcji molekularnej, która obejmuje nie tylko 

same urządzenia montażowe, ale także logistykę, a nawet cały łańcuch dostaw i (re) organizację 

systemu gospodarczego. 

9.4.2 Rozmiary 

Zwrócono już uwagę, że ogromna liczba obiektów jest konsekwencją tego, że są bardzo małe. Główną 

charakterystyczną cechą rozróżnienia jest to, że wyraźna specyfikacja i kontrola stają się niepraktyczne. 

Aby rozwiązać ten problem, konieczne będzie podejście ewolucyjne, zwłaszcza w zakresie 

projektowania, ale bardzo możliwe również w działaniu (np. Podejście stygmergiczne). Biomimikria 

ludzkiego mózgu może stać się preferowanym podejściem. 

9.4.3 Czujnikowanie 

Sensoryzacja oznacza, dosłownie, włączenie ogromnej liczby czujników, co jest możliwe tylko wtedy, 

gdy są czujnikami w nanoskali, z punktu widzenia wymagań zarówno kosztów, jak i przestrzeni. 

Sensoryzacja może prowadzić do jakościowo innego sposobu radzenia sobie z sytuacjami w co najmniej 

czterech obszarach: 

• Inżynieria budowlana (cywilna): mosty, ściany, budynki itp. Czujniki - zazwyczaj światłowody Bragg, 

których technologia już istnieje - zostaną włączone do całej struktury (np. Osadzone w betonie lub na 

skrzydłach samolot). Moc wyjściowa tych czujników wskazuje na odkształcenie, przenikanie wilgoci i 

tak dalej. 

• Inżynieria procesowa (w tym chemiczna): czujniki wbudowane w maszynerię i naczynia reakcyjne 

będą monitorować zmienne fizyczne (np. Temperatura) i chemiczne (np. Stężenie wybranej 

substancji). 

• Biosensory zostaną włączone do ludzkiego ciała, stale monitorując zmienne fizjologiczne 

• Czujniki będą rozproszone w całym środowisku (np. Wzdłuż rzek i jezior), zgłaszając czystość wody i 

tak dalej. Koncepcja ta jest w pewnym sensie rozwinięciem tego, co już ma miejsce w rolnictwie 

("mikrofalorium", tj. Interwencją opartą na wysokiej rozdzielczości zdjęciami satelitarnymi pól, 

wskazującą miejscową wilgotność itp.). W większości lub nawet wszystkich przypadkach, w których 

przewiduje się czujnikowanie, obecnie po prostu nie mamy danych o natężeniu przestrzennym i 

czasowym, które można uzyskać. Jego dostępność niemal na pewno jakościowo zmieni nasze poglądy. 

Być może prymitywne będzie oparcie oceny zdrowia na pojedynczej analizie kluczowych biomarkerów 

fizjologicznych. Zdolność pojazdu - oceniana na podstawie analizy odczytów czujników - stanie się 

kryterium zdatności do lotu statku powietrznego (itp.). Dwa główne wyzwania tego rozwoju to (i) jak 

poradzić sobie z ogromną proliferacją danych (przykład rozrostu) i (ii) co z niezawodnością czujników? 



Pierwsze wyzwanie można prawdopodobnie rozwiązać zautomatyzowanym przetwarzaniem danych, 

a interwencja człowieka zostanie ostrzeżona tylko w przypadku wystąpienia nietypowego wzorca. 

Oznacza to ogromną zdolność przetwarzania danych, która jest jednak i tak planowanym rozwojem 

nanotechnologii. Drugie wyzwanie można rozwiązać w ten sam sposób: system będzie mógł określić 

na podstawie swoich odczytów, gdy czujniki nie działają prawidłowo. Odpowiedzi na te dwa wyzwania 

wymagają fazy, w której gromadzi się dużo nowej wiedzy, aby umożliwić zautomatyzowane działanie, 

chociaż nie może to uczynić systemu odpornym na niespodziewane, nowe zdarzenia. 



Implikacje nanotechnologii 

Ta część stawia nanotechnologię w jej kontekście społecznym - o ile jest to możliwe, biorąc pod uwagę, 

że wciąż jesteśmy bardzo na początku każdej Nano Rewolucji. Ale nanotechnologia już wywołała 

szerokie spektrum reakcji ze strony społeczeństwa. Odpowiedzi te można z grubsza sklasyfikować jako 

pochodzące od grup "entuzjastów", "neutralnych", "sceptyków" i "przeciwników", których poglądy 

zostały podsumowane w następnych sekcjach. 

10.1 Entuzjazm 

Możemy uznać Richarda Feynmana za oryginalnego entuzjastę nanotechnologii. Przez dziesięciolecia 

po wykładzie Feynmana stały rozwój miniaturyzacji, szczególnie w inżynierii ultraprecyzyjnej i 

półprzewodnikowej, zapewniał silną ciągłość z istniejącymi technologiami wytwarzania, 

zakorzenionymi w oryginalnej rewolucji przemysłowej. Teoretyczny temchnolog, K. Eric Drexler, w 

międzyczasie zdecydowanie opowiedział się bezpośrednio za wyzwaniem stawianym przez Richarda 

Feynmana, a mianowicie za tym, że dosłownie buduje atom po atomie. W serii prac opracował swoje 

pomysły, które opierały się na "asembler", urządzeniu w nanoskali, zdolnym do budowania innych 

urządzeń (w tym kopii samego siebie). Oczekuje się, że te asemblery będą stanowić podstawę 

osobistych nanofabrykatów, komputerów stacjonarnych zawierających wiele asemblerów i zdolnych 

do wytwarzania niemal wszystkiego. Indywidualna nanofabryka jest w efekcie bardzo wyrafinowanym 

rozwojem szybkich prototypów, które są w stanie wytwarzać dość skomplikowane kształty z użyciem 

lepkiego proszku jako surowca. Węgiel jest preferowanym atomem do budowy prawie wszystkiego. 

Intensywna praca teoretyczna i eksperymentalna jest podejmowana przez Roberta Freitas, Jr i innych 

w celu zademonstrowania wykonalności atomów węgla za pomocą atomu. Przewidywanym surowcem 

jest acetylen. Osobista nanofabryka potrzebuje po prostu podaży acetylenu, elektryczności i instrukcji 

(oprogramowania) do kierowania zespołem. Acetylen może być wytwarzany z dwutlenku węgla w 

atmosferze. Wydaje się, że istnieje powszechna zgoda, że jak tylko jedna osobista nanofabrykat 

zostanie zrealizowana, technologia rozprzestrzeni się szybko na całym świecie i zapoczątkuje nową erę 

ekonomii obfitości, zamiast niedoboru. Uświęcone prawa ekonomiczne, takie jak podaż i popyt, staną 

się przestarzałe w takich nowych warunkach. Większość korelacji wieku osobistej nanofrakcji jest 

korzystna. Ponieważ produkcja (prawie) wszystkiego będzie zlokalizowana w punkcie użytkowania, 

olbrzymi przemysł transportowy, który reprezentuje tak straszliwy, a nawet niezrównoważony pod 

względem środowiskowym, ciężar ekosystemu Ziemi, stanie się przestarzały. Jest bardzo 

prawdopodobne, że równocześnie pojawi się wytwarzanie energii elektrycznej zlokalizowane, być 

może oparte na nanofakturowych fotowoltaicznych ogniwach słonecznych, eliminując estetyczną 

zarazę (i niebezpieczeństwa) słupów energetycznych. Wyeliminowane zostaną niektóre z 

najpoważniejszych współczesnych problemów zagrażających przetrwaniu ludzkości, takich jak 

zanieczyszczenie, nadmierna akumulacja dwutlenku węgla w atmosferze i wyczerpanie 

konwencjonalnych źródeł energii. Korzyści te są zupełnie inne niż inne technologie wykorzystujące 

nanotechnologię, które powinny przynieść bezpośrednie korzyści ludzkości. Najważniejsze z nich to: (i) 

stały wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej komputera, który w pewnym momencie powinien 

przekraczać moc ludzkiego mózgu (osobliwość Kurzweila) - inteligencja będzie wtedy zdolna do 

szybkiego rozprzestrzeniania się w całym wszechświecie; oraz (ii) postępów w sztucznych ulepszeniach 

organizmu ludzkiego, w szczególności prowadzących do bardzo znaczącego wzrostu długowieczności 

(w dobrym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego). W tej grupie, najbardziej widocznej w Centrum 

Odpowiedzialnej Nanotechnologii (CRN), podejmuje się próby informowania i edukowania 

społeczeństwa na temat skutków Nowej Rewolucji 

10,2 Neutralność 



Członkowie tej grupy postrzegają nanotechnologię jako stały postęp wzdłuż dość przewidywalnych 

ścieżek. Ich wizja rozwoju technologicznego jest liniowa, a nie wykładnicza. Zwracają uwagę na zalety 

mieszania nanocząsteczkowych pigmentów absorbujących promieniowanie ultrafioletowe w maściach 

przeciwsłonecznych lub lakierze, dzięki czemu są przezroczyste (co może być pożądane ze względów 

kosmetycznych lub estetycznych). Będą entuzjastycznie nastawieni do nanostrukturalnych powłok na 

włóknach tekstylnych, umożliwiając krępom i innym elementom odzieży odpieranie wycieków jedzenia 

i napojów. Dostrzegą zalety nanostrukturalnych powłok powierzchniowych do szyb okiennych lub 

samochodów osobowych, umożliwiając ich czyszczenie po prostu przez zmywanie ich wodą (lub 

pozwalanie na opadanie deszczu). Oczekują, że nanomateriały doprowadzą do tanich diod emitujących 

światło, odpowiednich do stosowania jako ogólne źródła światła, przy znacznie wyższym stosunku 

światła wyjściowego do mocy wejściowej w porównaniu z istniejącymi lampami opartymi na żarowych 

żarnikach, co prowadzi do znacznych oszczędności energii. Dla wielu członków tej grupy 

nanotechnologia zdaje się w przeważającej mierze oznaczać nanocząsteczki. Niedawne znaczenie 

nadano szkodliwemu lub prawdopodobnie niekorzystnemu wpływowi nanocząsteczek na ludzki 

organiz doprowadziły do głośnych apeli o odpowiednie przepisy dotyczące produkcji, stosowania i 

usuwania nanocząsteczek, którym towarzyszą odpowiednie badania - na które zawsze wydaje się, że 

istnieje taka potrzeba, ponieważ pomimo ogromnej ilości pracy wykonanej już efekty nanocząstek, 

wydaje się, że wiele z przytoczonych eksperymentów zostało przeprowadzonych źle, z 

niewystarczającą kontrolą i innymi wadami. Niektórzy członkowie tej grupy bagatelizować istnieniu 

nanotechnologii-jak oni (poprawnie) podkreślić, nanocząstki zostały wykonane i stosowane od 

wieków, a chemicy zostały montowania coraz bardziej skomplikowane konstrukcje w nanoskali kilku 

dekad (Chemia supramolekularna). Co zatem jest nowe? Uważa się również, że nie należy mówić o 

"nanotechnologii", ale zamiast "nanotechnologii" nie istnieje jedna zunifikowana dziedzina, ale wiele 

różnych zastosowań o tak różnych zastosowaniach, jak medycyna i wytwarzanie energii; 

przypuszczalnie wynika z tego, że różne aplikacje niewiele się od siebie uczą i najlepiej je realizować 

osobno. W tej grupie dość powszechny jest pogląd, że samo pojęcie "nanotechnologia" zniknie w ciągu 

mniej niż dziesięciu lat. 

10.3 Sprzeciw i sceptycyzm 

Najbardziej znani członkowie tej grupy to prawdziwi neo-luddyci, którzy we wcześniejszych epokach 

byli równie głośni w przeciwstawianiu kolei, elektryczności i tak dalej. Ich sprzeciw nie dotyczy 

wyłącznie nanotechnologii i dlatego nie wymaga tutaj szczególnej uwagi. Kolejna głośna sekcja w tej 

grupie stara się podnieść świadomość konkretnych niebezpieczeństw, które są wystarczająco 

alarmujące, aby wymagały ścisłej kontroli, a nawet całkowitego zakazu, nanotechnologii, które należy 

wprowadzić, z dużym wyprzedzeniem przed jakimkolwiek faktycznym dowodem na niebezpieczeństwa 

(to jest uchwalenie tak zwanej "zasady ostrożności"). Najbardziej znanym z tych niebezpieczeństw jest 

widmo "szarego mazi". Ten malowniczy termin oznacza asemblery, które jakoś przestają podążać za 

zaprogramowanymi instrukcjami, ale po prostu się replikują iw procesie takiego wykładniczego 

wzrostu zużywają wszystkie zasoby Ziemi. Nawet jeśli rozważamy tylko assemblery wykorzystujące 

surowce oparte na węglu, jest to dość alarmujące, biorąc pod uwagę centralne miejsce węgla w życiu 

na planecie. Co ciekawe, to sam Drexler, jeden z entuzjastów, pierwszy omawiał możliwość 

wydrukowania szarej mazi  Zwróć uwagę, że ci przeciwnicy dzielą się z entuzjastami poglądem, że 

produkcja molekularna stanie się rzeczywistością. Mimo że szara kula uchwyciła publiczną magię, 

niewielu naukowców poważnie traktuje tę możliwość. Bardziej ugruntowana opozycja opiera się na 

możliwości, że możliwości wytwarzania osobistych nanofabrykatów będą wykorzystywane nie dla 

celów łagodnych; to jest, dla zaspokojenia ludzkich potrzeb, zarówno potrzeb, jak i luksusów; ale dla 

agresywnych, wrogich celów - na przykład przestępczość zakupowa i dominacja militarna. Być może 

jedynym rozsądnym zapewnieniem, które można w tej kwestii podać, jest wskazanie, że wojowniczość 



zawsze była obecna w społeczeństwie ludzkim, zarówno indywidualnie (zbrodniarze), jak i kolektywnie 

(podżegacze wojenni), ale nigdy ostatecznie nie zdominowała, a ludzkość przetrwała. Zdolność do 

przeciwstawienia się niewłaściwemu użyciu jakiejkolwiek nowej technologii będzie, jak wcześniej, 

prawdopodobnie przyspieszyć pari passu z możliwością niewłaściwego użycia. Znaczna część tej grupy 

składa się ze sceptyków, a nie z przeciwników. Są sceptycznie nastawieni do możliwości zrealizowania 

osobistej nanofabryki opartej na produkcji molekularnej, dlatego nie można się temu sprzeciwiać, z 

wyjątkiem możliwego marnowania środków publicznych wykorzystywanych na próby opracowania 

technologii. Jeśli chodzi o korzyści ogłaszane przez entuzjastów, sceptycy zazwyczaj odpowiadali w 

następujący sposób. Inteligencja maszynowa nigdy nie przekroczy ludzkiej inteligencji, ponieważ ta 

ostatnia ma aspekty niekomputacyjne, których nie można odtworzyć mechanicznie. Argumenty można 

stwierdzić dość jednoznacznie i wydaje się, że szkoda, że obie strony nie angażują się bardziej 

konsekwentnie w dążenie do konsensusu. Dlatego pomimo uznanego wykładniczego wzrostu sztucznej 

mocy przetwarzania, ludzka inteligencja zawsze będzie dominować. Prawdziwym niebezpieczeństwem 

dla ludzkości, jak zauważyła dowcipnie Sydney J. Harris, nie jest to, że komputery zaczną myśleć jak 

ludzie, ale ludzie zaczną myśleć jak komputery. 

Teranostyka. To raczej brzydkie słowo oznacza diagnozę choroby (prawdopodobnie zautomatyzowane 

przetwarzanie danych uzyskanych z wszczepionych biosensorów), a następnie terapię za pomocą 

wszczepionego urządzenia (prawdopodobnie zawierającego zbiornik leku, a nawet miniaturową 

fabrykę narkotyków) połączoną z czujnikiem. Znaczna część społeczeństwa nie lubi pomysłu, że 

lekarstwo znajdzie się w rękach zautomatyzowanych systemów. Jest to uważane za pozbawione mocy. 

Gdy taka sama funkcja jest wykonywana przez lekarza medycyny, proponowaną terapię można 

omówić z pacjentem, który podejmuje ostateczną decyzję, czy ją przyjąć. Odpowiedzi na ludzkie 

ulepszenia są bardziej niejednoznaczne, a argumentów nie da się jednoznacznie powiedzieć w 

jednoznaczny sposób. Debata na ten temat nie jest złagodzona przez istnienie postawy prawie religijnej 

(typowo nazywanej "transhumanizmem") wśród niektórych entuzjastów ludzkiej poprawy. Co więcej, 

znacznie większa część populacji (prawdopodobnie większość) jest zainteresowana przynajmniej 

niewielkim wzmocnieniem (w sensie upiększania kosmetycznego, "napojów energetycznych", leków 

zwalczających dolegliwości, nawet tak drobnych, jak przeziębienie, i i tak dalej), w porównaniu z 

osobami zainteresowanymi sztuczną inteligencją. Wydaje się, że bardzo trudno jednoznacznie 

podzielić niedopuszczalne wzmocnienie (transhumanizm?) Z akceptowalnego (zdaniem większości 

społeczeństwa), takiego jak zabiegi kosmetyczne i medyczne. O ile wypadki zwykle można je wyraźnie 

uznać za takie, można zasadniczo wyłączyć leczenie medyczne w celu zwalczania skutków wypadku z 

kategorii ludzkiej poprawy. Ale co, jeśli wypadek powstał na skutek celowego udziału w 

niebezpiecznym sporcie, na przykład? Klarowność jest jeszcze bardziej mylna z powodu występowania 

niezdrowych niezdrowych stylów życia, szczególnie przejadania się. Dopóki nie będzie w tym wszystkim 

spójności, wydaje się, że daremne jest szukanie etycznego standardu w zakresie ulepszania ludzkiego 

opartego na nanotechnologii. Rozczarowuje to, że stosunkowo niewiele próbowano przekopać się na 

kilka podstawowych zasad. Biorąc pod uwagę, że technologiczna zdolność ludzkiego rozwoju postępuje 

gwałtownie, my-ludzkość - z pewnością staną w obliczu tych problemów w coraz ostrzejszej formie, w 

tym, na przykład, demografii ludzkiego uwydatnienia. Inne kwestie, które nieuchronnie będą musiały 

zostać rozwiązane, obejmują takie rzeczy, jak sens pracy. 

10.4 Trzeźwy pogląd na przyszłość 

Przyszłość ewoluuje i jest nieprzewidywalna. Zazwyczaj wspólne wysiłki mające na celu wywarcie na 

nie wpływu są podejmowane tylko wtedy, gdy ryzyko danej działalności zagraża przetrwaniu. Możemy 

wziąć pod uwagę to ryzyko = zagrożenie × prawdopodobieństwo wystąpienia; ocena ryzyka może być 

tak dobra, jak oszacowanie zagrożenia i prawdopodobieństwo wystąpienia. Ogólnie mówiąc, 



różnorodność jest gwarantem przetrwania. Należy silnie zachęcać różne regiony świata do rozwijania 

własnych odmian nanotechnologii. Jeśli okaże się, że katastrofa jest katastrofalna, uszkodzenie jest 

bardziej prawdopodobne. Ogólna tendencja do globalizacji jest wroga wobec różnorodności 

regionalnej, a aspekt ten wymaga co najmniej tyle samo uwagi, co sama technologia. 
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