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План на изложението 

• Кратка история на нанонауката 

• Как размерът влияе на свойствата 

• Кое в наносвета е различно от нашия макросвят 

• Основни области на настоящи и перспективни приложения на 
нанонауката 

• Няколко думи за настоящата школа 



Наноразмери в природата 

• Неорганични – образуват се в 
следствие на пожари, 
избухвания на вулкани, 
микробни процеси и др. 

• - железен оксид; 

• - алуминосиликати; 

• - метали; 

• - други; 

 
 

• Органични  

• - протеини; 

• - полизахариди (нишесте, 
целулоза) 

• - ДНК, РНК; 

• - вируси  

 



Листата – пример за наноструктури в 
природата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• СЕМ снимка на структурата на 
повърхността на листо. В 
средата са показани устицата. 
Белите образувания са 
силициев оксид (SiOx)  



Примери за нанотехнологии  в миналото 

• Преди повече от 4500 г. азбестови нишки са използвани за 
усилване на глинени съдове (съвременна аналогия – 
въглеродни нанотръбички  се използват за подобряване на 
механични свойства на полимери). 

 

• Оптичните свойства на наночастици са известни от векове – 
чашата на Ликург, глазура за керамика с метални наночатици. 

 

• Колоидни разтвори, емулсии, пени и други отдавна се изучават 
и прилагат в различни технологии и всекидневния живот. 



Чашата на Ликург IV век (Британския музей)   

• Чашата на Ликург изглежда различно в замисимост от това дали е 
осветена отзад или отпред (т.е на преминала или отразена светлина). 
Причината е, че в нея има вградени златни частици. Чашата на Ликург 
е пример за нанотехнологии, но също и за това, че нанотехнологиите 
не са изобретение на нашето време. 



Нанонауката в съвремието 

• Няколко открития в миналия век са ключови за развитието на 
нанотехнологиите (изброявам ги хронологично) 

• 1. Рентгеновите лъчи (Нобелова награда за Рентген 1901) и 
приложението им за рентгеноструктурен анализ (НН Макс гон Лауе 
1914 г. и баща и син Брег 1915) 

• 2. Откриването на кванта на енергията (светлината) – фотон   (НН 
Планк 1917 г. Айнщайн (за обяснението на външния фотоелектричен 
ефект) – 1921 г.) 

• 3. Откриването на вълновата природа на електроните (НН Луи де 
Бройл – 1929) 

• 4. Квантовата механика – съвършено нов поглед върху микросвета и 
особено приложенията й във физиката на твърдото тяло (НН 
Хайзенберг 1932, Шрьодингер и Дирак 1933 г.) 

 



Нанонауката в съвремието 

• 5. Изобретяването на електронния микроскоп от Макс Кнол и Ернс 
Руска през 1931 (НН за Руска през 1986 г.) 

• 6. Изобретяването на транзистора (НН Шокли, Бардийн, Братейн 1956 
г.) 

• 7. Разгадаването на молекулярната структура на ДНК (НН по медицина 
Крик И Уотсън 1962) 

• 8. Откриването на лазера (НН Таунс, Басов и Прохоров 1964) 

• 9. Нелинейни оптични явления и спектроскопия (НН Блумберг и Шолоу 
1981) 

• 10. Направата на сканиращ тунелиращ микроскоп (НН Бининг И Рорер 
1986 г.). Открива се ерата на микроскопски техники на близко поле. 

• 11. Изследвания в областта на полимери и специално течни кристали 
(НН де Жен 1991) 

• 12. Откриване на нови структури и материали на базата на въглерод: 
фулерен, въглеродни нанотръбички, графен (НН Гейм и Новоселов 
2010) 

 



Великото предсказание 

• През 1959 г. в реч пред 
Американското физическо 
дружество Фейман произнася 
знаменития си доклад 
(http://calteches.library.caltech.edu/47
/2/1960Bottom.pdf) озаглавен: 

 

• There is plenty of room at 
the bottom 

• (Има много място на дъното) 

 

• Тези думи стават мотото на 
нанонауката и 
нанотехнологиите 

 

http://calteches.library.caltech.edu/47/2/1960Bottom.pdf
http://calteches.library.caltech.edu/47/2/1960Bottom.pdf


Как размерът влияе на свойствата 

• Свойства, които често се променят: оптични (поглъщане, цвят), 
електрични, магнитни (точка на Кюри), механични (твърдост), 
химични (реактивност, скорост на реакции) 

• Пример – ZnO. Използва се за защита от UV радиация в 
слънцезащитните кремове. Когато частиците са големи кремът 
изглежда бял (долу ляво); частиците блокират UV светлината и 
разсейват видимата. Когато частиците са с наноразмери кремът 
изглежда безцветен (долу дясно), UV светлината се блокира, а 
видимата светлина не се разсейва 

 

 



Как размерът влияе на свойствата 

• Гравитационните сили стават пренебрежими и единствени сили, които 
са от значение са електричните взаимодействия. 

• Светът на малките размери се подчинява на квантовата механика, а не 
на класическите закони. 

• Повърхността силно нараства спрямо обема. В резултат много от 
свойствата на нанообектите се променят. 

• Случайното движение на молекулите започва да играе по-голяма роля 

• При взаимодействие със светлината или друго лъчене размерите 
оказват решаващо значение върху интерференцията и дифракцията. 

• Поведението на течностите става различно поради повърхностни и 
капилярни ефекти. Тези явления се изучават и се използват за 
практически приложения от нанофлуидиката 



Важни явления в наносвета, които квантовата 
механика може да обясни, а класическите 
закони - не 

• Дискретността на енергията (квантовите точки, например). 

• Дуалността на материята: частица и вълна  (тази дуалност 
обяснява, например, действието на електонния микроскоп). 

• Квантовото тунелиране – съществуването на крайна вероятност 
една частица да премине през потенциална бариера дори 
енергията й да е по-малка от височината на бариерата (това 
обяснява електричните свойства на полупроводниковите 
хетероструктури). 

• Принципа на неопределеност и фундаменталното му влияние 
върху физичните измервания. 



Области, в които се очаква нанотехнологиите 
да окажат най-голямо въздействие 

• Добив на енергия от възобновяеми източници 

• Здраве и медицина 

• Информатика, електроника и компютри 

• Всекидневния живот 

 



Нанотехнологии за добиване на енергия 

• Фотоволтаика – досега главно кристален Si: скъп материал, 
ефективността на превръщане на енергията е малка – до 20%. 
Енергията от тези източници е все още многократно по-скъпа от 
традиционните. 

• Нови материали – основани на възможностите  за контрол на 
структурата, както и на оптичните и електричните  свойства на 
органичните и неорганичи материали на нанониво. Особено 
перспективни са т.н. хибридни материали, основани на 
съчетанието на органични и неорганични материали (в едно от 
упражненията ще синтезирате такива материали) 

• Друга перспектива – използването на т.н. локални плазмони в 
наночастиците, за да се увеличи поглъщането на светлината  



Нанотехнологии за добиване на енергия 

• Друг обект на изследване и конструиране са малки автономни 
източници на енергия, които не се нуждаят от презареждане. 

• Приложения в медицината, но не само. 

• Например енергията за пейсмейкър може да идва от 
наногенератор на базата на нанокристали от ZnO, материал, 
който е едновременно полупроводник и пиезоелектрик. Този 
наногенератор черпи енергия от движенията на човешкото 
тяло. Ражда се ново понятие – пиезотроника. 

• Наноструктурирани пиезоматериали могат да помогнат в 
превъщането на механичната енергия в природата в 
електричество – например люлеенето на мост може да се 
използва като източник на електрична енергия за осветление на 
моста.  

 

 



Нанотехнологии за добиване на енергия 

• Изкуствена фотосинтеза - всички изкопаеми източници на 
енергия, които използваме са резултат на фотосинтезата, която 
превръща слънчевата енергия във въглеводороди. 

• Нанотехнологии в термоелектричеството – директно 
превръщане на разликата в температурите в електричество. 
Такива материали трябва да имат голям коефициент на Зеебек, 
голяма електропроводност и малка топлопроводност. 
Проблемът е, че добрите електопроводници обикновено са и 
добри топлопроводници. Надеждите са, че някои слоисти 
полупроводникови наноматериали показват намалена 
топлопроводност или чрез разсейване на фонони или чрез 
тяхното залавяне. 



Нанотехнологии в медицината 

• Основните области на приложение на нанотехнологиите в 
медицината са (Nanomedicine,Nanotechnology in Medicine, P.BOISSEAU,B.LOUBATON Comptes Rendusde l‘Académie 

des Sciences 2011) 

 

• Локално доставяне на лекарства 

• In vitro и in vivo диагностики, включително визуализация 

• Регенеративна медицина 

• Имплантирани прибори 
 

 

• Типичен пример – използване на магнитни наночастици; 
 

•  Локално доставяне на лекарства 

• Контрастни агенти 

• Локални радиатори при терапия на онкологични заболявания 



Нанотехнологии в информатиката, 
електрониката и компютрите 

 

 

 

• Ще има специална лекция на доц. Веселин 
Дончев 



Нанотехнологии във всекидневния живот 

• Самопочистващи се повърхности – прозорци, тигани 

 

• Материи, които не се цапат, не пропускат вода, но “дишат” и 
други специални материи  

 

• Нанотехнологии в храни – “зелена” майонеза, например, където 
зеления цвят се дължи изключително на оптични ефекти, а не 
на оцветители. Също могат да помогнат срещу фалшифициране 
на продукти. Например в зехтина могат да се вкарат минимално 
количество безвредни молекули, които са нещо като 
холограмата на банкнотите и помагат да се различи истинския 
от подправения продукт.  

 



За тази школа 

• Тази школа стана възможна от една страна 
благодарение на ентусиазма и безкористния труд на 
много колеги, които отделиха време и усилия, за 
което безкрайно им благодаря, а от друга на пълното 
съдействие, което оказаха ръководството на 
Физическия факултет на СУ и Министерството на 

образованието и науката.  

 



Благодаря за вниманието 


