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Co nas pcha do przodu i co nas Co nas pcha do przodu i co nas 

powstrzyma?powstrzyma?

Prawo Moore’a:

liczba tranzystorów w układach scalonych podwaja się co 18 do 24 miesięcy.

Później:

Moc obliczeniowa procesorów podwaja się co dwa lata



Prawo Moore'a zmusi nas do Prawo Moore'a zmusi nas do 

rezygnacji z krzemu do produkcji rezygnacji z krzemu do produkcji 

podzespołów elektronicznych!podzespołów elektronicznych!

 Granica możliwości krzemowej 
elektroniki – oficjalnie 0,07 mikrona

 Olbrzymi wzrost zapotrzebowania 
energetycznego układów

 Bariera finansowa – zmniejszenie wymiaru 
technologicznego powoduje wykładniczy 
wzrost kosztów uruchomienia produkcji –
nie stać na nową fabrykę Intela 



Jest ratunek!Jest ratunek!

Richard Feynman:

There's Plenty of 
Room at the Bottom

Nanotechnologia

TOP-DOWN BOTTOM-UP

Dotyczy głównie obszaru 

elektroniki.  Jest skupiona na 

technologiach pozwalających 

osiągnąć miniaturyzację 

„makroskopowych” urządzeń, 

takich jak procesory czy 

elementy elektroniczne.

Ten „odłam” nanotechnologii

zajmuje się możliwościami 

konstrukcji materiałów 

wychodząc od tzw. 

Nanonarzędzi, - tworów o 

wielkości nanometrowej –

które będą w stanie zbudować 

urządzenie docelowe.

Ślepa uliczka… To jest 

ciekawe… ale 

czy wykonalne?
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Procesorze, zbuduj się sam!Procesorze, zbuduj się sam!

Kim Eric Drexler

„Engines of Creation” 1986

„istotą nanotechnologii jest zaplanowanie procesu 

syntezy tak, aby atomy same ułożyły się w 

odpowiedni sposób, tworząc materiał o pożądanych 

własnościach. Proces ten powinien być oczywiście 

poprzedzony dokładną analizą potrzeb. Określić 

należy własności fizyczne i chemiczne, jakie spełniać 

powinien materiał. Kolejnym krokiem jest 

zaprojektowanie struktury molekularnej związku tak, 

aby nadać mu postulowanych własności. Teraz 

pozostaje jedynie zaplanowanie syntezy tak, aby 

uzyskać zakładaną strukturę molekularną. ”

„synteza chemiczna powinna odzwierciedlać proces 

technologiczny, w którym programowalne systemy 

mechaniczne nanometrowych rozmiarów układałyby 

reaktywne molekuły z precyzją około 0,1 nm, 

budując złożone struktury w sposób kontrolowany 

atom-po-atomie.”



NanomateriałyNanomateriały funkcjonalnefunkcjonalne

 Możliwe jest otrzymanie ściśle 

określonych własności fizykochemicznych

 Własności implikowane specyficzną 

strukturą molekularną

 Ogromny potencjał aplikacyjny – materiał 

tworzony dla aplikacji, nie zaś aplikacja dla 

materiału



Tak powstała ELEKTRONIKA MOLEKULARNATak powstała ELEKTRONIKA MOLEKULARNA

 Zwana też nanoelektroniką, molelektroniką

 Brak hasła elektronika molekularna w polskiej wersji 
Wikipedii…

 Molecular electronics, sometimes called moletronics, involves 
the study and application of molecular building blocks for the 
fabrication of electronic components. This includes both bulk 
applications of conductive polymers as well as single-
molecule electronic components for nanotechnology.The 
interdisciplinary field of molecular electronics spans physics, 
chemistry, and materials science. The unifying feature is the 
use of molecular building blocks for the fabrication of 
electronic components.

 Molecular electronics provides a potential means to extend 
Moore's Law beyond the foreseen limits of small-scale 
conventional silicon integrated circuits.



Elektronika molekularnaElektronika molekularna

 Budowa układów elektronicznych 

złożonych z pojedynczych molekuł

 Jedno z głównych zadań nanotechnologii



Łatwizna!Łatwizna!
 Zbudujmy nanonarzędzia one zbudują nanoelementy

składające się na urządzenia NANOELEKTRONICZE

 Dużo tego „nano”, ale wykorzystanie cząsteczek w roli 

elementów elektronicznych pozwoliłoby zwiększyć ich 

upakowanie kilkadziesiąt tysięcy razy w stosunku do 

krzemowych odpowiedników!



Tylko czy na pewno otrzymamy to, Tylko czy na pewno otrzymamy to, 

czego chcemy????????????czego chcemy????????????
 Seria dobrze przemyślanych badań

 Wyczerpujący zbiór możliwych do 

otrzymania przypadków



Synteza materiałów funkcjonalnych Synteza materiałów funkcjonalnych 

w praktycew praktyce

 Jakie urządzenie planujemy „zsyntezować” (jaką aplikację 
przewidujemy dla materiału)?

 Jaka powinna być struktura molekularna materiału?

 Synteza materiału testowego (ewaluacyjnego)

◦ Opracowanie procedury syntezy

◦ Realizacja syntezy

◦ Możliwie pełna charakterystyka otrzymanego materiału

◦ Ewentualna modyfikacja procedury syntezy

 Synteza formy docelowej materiału

◦ Opracowanie procedury syntezy na podstawie wyników 
otrzymanych dla materiału ewaluacyjnego

◦ Realizacja syntezy

◦ Charakterystyka otrzymanego materiału

◦ Ewentualna modyfikacja procedury syntezy



Subiektywna analiza potrzeb Subiektywna analiza potrzeb ––

czego potrzeba informatykowi?czego potrzeba informatykowi?

 Skutecznego systemu optymalizacji 

wielokryterialnej,

 Systemów pamięci asocjacyjnej



Szkła spinowe w mózgu?Szkła spinowe w mózgu?

 Szkło spinowe – rodzaj materiału magnetycznego, wykazujący lokalne 

uporządkowanie spinów (momentów magnetycznych), lecz nie posiadający 

wypadkowego momentu magnetycznego. 

 Momenty magnetyczne rozmieszczone są przypadkowo w sieci krystalicznej, a 

oddziaływanie spinów mają naturę wzajemnie się wykluczającą (frustracja).  Funkcja 

energii ma wiele minimów – układ nieskończenie zdegenerowany

 Oddziaływanie magnetyczne następuje przez elektrony przewodnictwa. 

 Układ skrajnie niestabilny, drobna zmiana może spowodować całkowitą 

rekonfigurację

 Badania biologiczne potwierdziły, że w ludzkim mózgu znajdują się podobne 

struktury odpowiedzialne m.in.  za rozpoznawanie i podejmowanie decyzji



Co jest wyjątkowego w tak Co jest wyjątkowego w tak 

chimerycznym układzie?chimerycznym układzie?

 Funkcja energii jest wielowymiarowa i nieskończenie 
zdegenerowana, pozwala na dowolne kształtowanie 
krajobrazu energetycznego układu

 Funkcja Hamiltona szkła spinowego (opisująca jego 
energię całkowitą) jest przyzwoicie zdefiniowana 
modelem Isinga

 Jak każdy układ fizyczny, podlega zasadzie minimum 
energii – stan stabilny odpowiada konfiguracji 
minimum energii

 Jeśli zatem zapiszemy dowolny problem 
optymalizacyjny w postaci podobnej do funkcji 
Hamiltona układu, to szkło spinowe znajdzie 
konfigurację odpowiadającą rozwiązaniu problemu 
(minimum energii)



Komputerowa symulacja szkła spinowego… Komputerowa symulacja szkła spinowego… 

Sieć Neuronowa typu HopfieldaSieć Neuronowa typu Hopfielda



Po co symulować szkło spinowe, Po co symulować szkło spinowe, 

skoro ono już istnieje?skoro ono już istnieje?

 Każdy problem optymalizacyjny wymaga 
odpowiedniego zapisu poprzez 
ukształtowanie krajobrazu energetycznego 
układu. Nie ma możliwości zmiany 
oddziaływań wymiennych w naturalnych 
szkłach spinowych

 Stany atomów w naturalnych szkłach 
spinowych są zapisane poprzez orientację 
spinów. Nie da się odczytać orientacji spinów 
w układzie atomów – zakaz Pauliego



Rozwiązanie Rozwiązanie –– powiększony model powiększony model 

szkła spinowegoszkła spinowego

Przedsięwzięcie ekstremalnie trudne…

Molekularna sieć Hopfielda



Na podobnej strukturze można Na podobnej strukturze można 

oprzeć inne urządzenieoprzeć inne urządzenie

 Super-gęsta pamięć magnetyczna

Wspólna matryca:

krzemionka porowata o porach prostopadłych do podłoża



Krzemionka porowata SBAKrzemionka porowata SBA--1515

 Relatywnie niski koszt syntezy

 Brak toksyczności

 Jednorodna porowatość

 Wytrzymałość mechaniczna

 Stabilność termiczna – nie traci struktury do temperatury 1200oC

 Ogromna powierzchnia właściwa

 Idealna matryca - MOŻLIWOŚĆ AKTYWACJI



Materiał ewaluacyjny IMateriał ewaluacyjny I--go stopniago stopnia

 Krzemionka może być aktywowana jonami metali I i molekułami 
Mn12 (grupa kotwicząca COO) oraz II (grupa kotwicząca POO2)

 Kluczowa jest pełna kontrola rozmieszczenia grup aktywnych

 Materiał ewaluacyjny wstępny – materiał aktywowany jonami metali 
oparty na matrycy krzemionkowej typu SBA-15

 Materiał ewaluacyjny zawierający miedź będzie jednocześnie 
materiałem bioaktywnym



Procedura syntezy materiału Procedura syntezy materiału 

proszkowego opartego na strukturze proszkowego opartego na strukturze 

SBASBA--1515



Transmisyjna mikroskopia Transmisyjna mikroskopia 

elektronowaelektronowa



Analiza elementarna EDXAnaliza elementarna EDX

Pierwiastek

Udział

masowy %

Udział

molowy %

C(K) 25.491 52.987

O(K) 19.217 29.989

Si(K) 11.256 10.006

P(K) 1.219 0.983

Cu(K) 2.283 0.897

Au(K) 40.534 5.138



Sondowanie struktury molekularnejSondowanie struktury molekularnej



Modelowanie MolekularneModelowanie Molekularne

Program: 

Gaussian 09

Optymalizacja geometrii:

B3LYP /6-31G (d,p)

Częstości ramanowskie:

B3LYP /6-31G (d,p)

Analiza wibracyjna:

Wizualizacja - GaussView 05

Analiza PED - VEDA



Spektroskopia Spektroskopia RamanaRamana –– zestawienie widm zestawienie widm 

teoretycznych i eksperymentalnychteoretycznych i eksperymentalnych



 Widmo SBA-prop-POO2Cu nie zawiera modów

wynikających z drgań grup hydroksylowych w 

grupie funkcyjnej;

 W widmie SBA-prop-POO2Cu występują mody 

związane z drganiami grupy propylowo-

fosforanowej z miedzią.



Materiał ewaluacyjny jest już Materiał ewaluacyjny jest już 

przebadanyprzebadany
 Znamy optymalny zestaw badań 

pozwalający na potwierdzenie struktury 

molekularnej

 Znamy newralgiczne punkty w procesie 

syntezy

 Wiemy, że możliwe jest otrzymanie 

związków o założonej kompozycji 

molekularnej



Uporządkowane cienkie warstwy krzemionkowe o Uporządkowane cienkie warstwy krzemionkowe o 

porach prostopadłych do podłożaporach prostopadłych do podłoża



MMetoda zmodyfikowanego roztworu etoda zmodyfikowanego roztworu 

StöberaStöbera

• Uzyskaliśmy krzemionkową warstwę z 

porami prostopadłymi do substratu

• Nie są uporządkowane

• Gęstość jednostek 8·1010 /mm2

• Jest dobrze, ale może być lepiej…



MMetoda EASA (etoda EASA (ElectrochemicallyElectrochemically

AssistedAssisted SelfSelf--AssemblyAssembly))

Prawie idealnie!



Metoda EASA działa!Metoda EASA działa!
 Metoda w pełni powtarzalna

 Względnie łatwa do realizacji

 Idealnie heksagonalnie rozlokowane pory – upakowanie 

13·1010 jednostek w 1 mm2 !

 Drożne kanały prostopadłe do podłoża o średnicy 2 nm

 Grubość warstwy porowatej 90 nm



Aktywacja matryc krzemionkowych pojedynczymi jonami i molekułami Aktywacja matryc krzemionkowych pojedynczymi jonami i molekułami 

magnetycznymi magnetycznymi ––zastosowanie warstwy kotwiczącejzastosowanie warstwy kotwiczącej



Cienkie warstwy aktywowane jonami miedzi i srebra Cienkie warstwy aktywowane jonami miedzi i srebra 

na spodzie porówna spodzie porów



Materiały dla supergęstych pamięci Materiały dla supergęstych pamięci 

magnetycznychmagnetycznych



Aktywacja matryc krzemionkowych Aktywacja matryc krzemionkowych 

warstwami krystalicznymiwarstwami krystalicznymi



Możliwe jest uzyskanie warstwy Możliwe jest uzyskanie warstwy 

magnetytu wewnątrz porów magnetytu wewnątrz porów 



Materiał jest trwale magnetyczny!Materiał jest trwale magnetyczny!



NanokrystalityNanokrystality wewnątrz porówwewnątrz porów
Wielkość krystailtów:

Fayalite: 4.7nm

a-Fe:  5.4 nm

Fe2O3: 4.2 nm

Magnetite: 6.2 nm



Dynamika reakcjiDynamika reakcji



Na ile realne jest praktyczne Na ile realne jest praktyczne 

zastosowanie prezentowanych zastosowanie prezentowanych 

technologii?technologii?



Proszek SBAProszek SBA--15 zawierający zakotwiczone 15 zawierający zakotwiczone 

jony miedzi znalazł zastosowanie.jony miedzi znalazł zastosowanie.

Dziwne materiały 
antybakteryjne… 

im mniejsza dawka grup aktywnych, 
tym materiał bardziej zabójczy dla 
mikroorganizmów 
chorobotwórczych (e-coli)



BiobójczeBiobójcze działanie aktywnego tlenudziałanie aktywnego tlenu



PodsumowaniePodsumowanie
 Pokazano, że możliwa jest precyzyjna kontrola dystrybucji 

grup funkcyjnych wewnątrz krzemionkowej matrycy –

kontrola odległości pomiędzy aktywnymi centrami

 Krzemionka typu SBA-15 zawierająca zakotwiczone jony 

miedzi wykazuje silne własności bakteriobójcze

 Możliwe jest uzyskanie funkcjonalnej krzemionki porowatej 

w postaci zarówno proszków, jak i cienkich warstw o 

ułożeniu porów prostopadle i równolegle do substratu

 Możliwa jest aktywacja cienkich warstw zarówno wewnątrz 

ścian krzemionki jak i na dnie kanałów

 Możliwe jest uzyskanie warstw krystalicznych wewnątrz 

kanałów krzemionkowych, w tym warstwy magnetytu



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę!!

lukasz.laskowski@kik.pcz.pl


