
Nanotechnologia – przyszłością XXI wieku

Nanotechnologia zajmuje się wytwarzaniem struktur lub elementów posiadających –
przynajmniej  w  jednym  wymiarze  –  rozmiary  w  granicach  od  1  do  100  nanometrów.
Nanometr to jedna miliardowa metra – odpowiada to  dziesięciu atomom wodoru ułożonym
jeden za drugim lub jednej milionowej łebka od szpilki,  zatem  nanotechnologia obejmuje
obszar wymiarów od atomów do bakterii. 

Redukując rozmiary układów do rozmiarów nanometrowych napotykamy na zupełnie
nowe jakościowo zjawiska, które nie są rządzone znanymi nam z codziennego życia prawami
klasycznej fizyki, ale regułami mechaniki kwantowej. Przewidziano to już w 1957 roku, kiedy
to wybitny amerykański fizyk Richard Feynman poruszył problem manipulowania i kontroli
nad bardzo małymi obiektami i stwierdził, że możliwa jest zmiana struktury materii atom po
atomie, która pozwoli na uzyskanie w drodze syntezy zupełnie nowych obiektów o całkowicie
nowych właściwościach. Osiągnięcia ostatnich lat przynoszą powoli urzeczywistnienie idei
Feynmana. Coraz szybsze i mniejsze procesory w komputerach, laserowe diody w czytnikach
CD i płaskie ekrany komputerowe, urządzenia pozwalające przesyłać w mgnieniu oka dane za
pośrednictwem Internetu na drugi koniec  świata  oraz zastosowanie  pojedynczych molekuł
DNA podczas  terapii  nowotworów,  identyfikowanie specyficznych oddziaływań białek  na
powierzchni  komórek,  pozwalające  na  projektowanie  nowych  skuteczniejszych  leków  –
wszystkie te  osiągnięcia  są  owocem rozwoju  interdyscyplinarnej  dziedziny nauki  łączącej
najnowsze osiągnięcia fizyki, chemii i biologii– nanotechnologii. 

Nanotechnologia interesuje się materiałami i  układami,  których struktury i elementy
wykazują osobliwe  i  unikalne  własności  fizyczne,  chemiczne  i  biologiczne,  a  zjawiska  i
zachodzące  w tych  materiałach  procesy  spowodowane  są  ich  rozmiarami.  Celem
nanotechnologii  jest  wykorzystanie  tych  właściwości  poprzez  osiągnięcie  kontroli  na
poziomie atomowym i molekularnym cząsteczek oraz opracowanie skutecznego sposobu ich
wytwarzania i wykorzystania. Małe urządzenia powstające w wyniku tych badań wymagają
zupełnie nowego podejścia technologicznego, np. wypracowania metod łączenia elementów
elektronicznych złożonych z pojedynczych cząsteczek chemicznych lub łączenia ze sobą w
sposób trwały molekuł organicznych, atomów metali i substancji biologicznych.

Podczas  prezentacji  przedstawione zostaną  ostatnie  osiągnięcia nanotechnologii,  ze
szczególnym podkreśleniem elektroniki spinowej struktur niskowymiarowych.


