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Multivetenskaplig forskning (eller läroplan) är en rad olika
traditionella discipliner som engageras sekventiellt för att
lösa disciplinära problem för att dra nytta av flera discipliner
Tvärvetenskap är en forskningsverksamhet eller vetenskaplig
gren som innefattar kunskaper, metoder, terminologi och
expertis från skilda vetenskapsgrenar. Kallas även
mångvetenskap om många olika vetenskapsgrenar är
inblandade.
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Ett tvärvetenskapligt
tillvägagångssätt utvecklar
processer, färdigheter och
begrepp från två eller flera
discipliner samtidigt, med
gemensamma teman eller
undersökningsmetoder för
att bilda tvärvetenskapliga
kopplingar.

Tvärvetenskaplig forskning/läroplan gör det möjligt för flera discipliner att
konvergera till ett komplext problem samtidigt med hjälp av flera
undersökningsmetoder för att lösa problemet.
Exempel: lösning av komplexa system för klimatmodeller som tar hänsyn till
samspelet mellan strålningsbalansen och den vertikala transporten av vattnets
värme i luftmassor genom konvektion

Nanovetenskap är både tvärvetenskapligt
och mångvetenskapligt

Nanovetenskap är studiet av grundläggande relationer mellan
fysiska egenskaper och fenomen och materialdimensioner på
nanometerskalan
Nanoteknik innefattar design, tillverkning och tillämpningar av
nanostrukturer och nanomaterial samt grundläggande förståelse
för fysiska egenskaper och fenomen av nano- material och
nanostrukturer
Definition: ”Nanoteknik handlar om material och system vars
strukturer och komponenter uppvisar nya och signifikant
förbättrade fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper,
fenomen och processer på grund av deras nanoskala”
www.nano.gov

Nanovetenskaps är en världsomspännande aktivitet

Framväxten av nanovetenskap och nanoteknik
Forskning om nanometerskala är inte ny nanopartiklar har använts i århundraden

Vad är nytt?
- Det har skett en revolution i förmågan att avbilda,
konstruera och ändra i system på nanometerskalan
- Kombinationen av förmågan att se och ändra i
(manipulera) materia på nanoskalan och en ökad
förståelse av atomära interaktioner

Det elektromagnetiska spektrumet
Materiens typiska längdskalor:
1 nm=10-9 m, 1Å=10-10m
1 nm = 10 H atoms or 5 Si atomer på rad
Astronomer: Extreme Ultraviolet (30-250 eV), många atomära absorptionsresonanser
Biologi, mikroskopi, avbildning: “Vattenfönster” mellan C och O (284-543 eV)
Nanoteknologi, litographi: utnyttjar kortare våglängder, nm
Synchrotron radiation
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“Nanovetenskapens farfar”

Richard Feynman förutsåg
enorm potential i att studera
strukturens fysik på
nanometerskalan i hans tal:
”Det finns gott om plats längst ner”
vid California Institute of Technology
(Caltech), 29 december 1959.
Nobelpris i fysik 1965 (QED).

“But I am not afraid to consider the final question as to whether,
ultimately - in the great future - we can arrange the atoms the way
we want; the very atoms, all the way down! What would happen
if we could arrange the atoms one by one the way we want them
(within reason, of course; you can’t put them so that they are
chemically unstable, for example).
What could we do with layered structures with just the right layers?
What would the properties of materials be if we could really arrange
the atoms the way we want them? They would be very interesting to
investigate theoretically. I can’t see exactly what would happen, but I
can hardly doubt that when we have some control of the arrangement
of things on a small scale we will get an enormously greater range of
possible properties that substances can have, and of different things
that we can do.”
R. Feynman: There’s Plenty of Room at the Bottom

Nano-manipulation av enstaka atomer med STM

35 xenon atoms on a Ni(110) surface
to form three letters formed by a
STM tungsten tip. 5Å in height
Pulsed bias voltage, low temp. (4K), UHV

Corral of Fe atoms in a circle on
Cu showing electron wave patterns.

http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/corral.html

Moores Lag inom nanoteknologi
Nanoteknik drivs av krympning av dimensioner i halvledarindustrin
stöds av tillgängligheten av karakteriseringstekniker på nanometernivå.
Den fortsatta minskningen av dimensioner har följt Moores lag från 1965:
måtten på en enhet halveras var 18: e månad.
Dagens transistorer ligger i nanoskala-området.

Gordon E.
Moore’s
Law:
plot of transitor
size vs. year.
Transistor size has
decreased by 2
every 18 months
since 1950
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Ändring av egenskaper på nanoskalan
Små dimensioner:
1. Miniatyrisering -> mer funktionalitet i ett visst utrymme
2. Nanometer skala -> andra egenskaper än bulk, mikrometer
skala har fortfarande bulk egenskaper
Exempel på egenskapsändringar:
- Nanokristaller har låga smältpunkter
- Minskade gitterkonstanter, ökat antal. av ytatomer
- Stor ytenergi som påverkar termisk stabilitet
- Ferroelektrisk och ferromagnetiska material kan tappa
magnetismen på nanoskalan på grund av lägre Curie-temp.
- Bulkhalvledare blir isolatorer på nanoskala
- Au nanokristaller är katalytiska vid låg temperatur

Ytarea
Percentage of surface atoms changing
with palladium cluster diameter

(1.2 nm, 76 %, 55 atoms)

Antal ytatomer
Yt/bulk förhållande = ––––––––––––––––––––
Antal bulk atomer

(2.5 nm, 45 %, 561 atoms)
(3.37 nm, 35 %, 1415 atoms)

Nanostrukturer har en mycket stor
bråkdel av ytatomer per enhets
volym

(63 µm, ≈0 %, ≈1016 atoms, Pd bulk)

Þ System i nanostorlek har enorma ytor, är termodynamiskt instabila och vill
därför växa i storlek

Uppskattning av ytanergin

Exempel: skapa en ny yta genom att bryta ett rektangulärt fast ämne i
två bitar. På den nyskapade enkelytan är varje atom belägen
i en asymmetrisk miljö och rör sig mot det inre på grund av att
bindningarna bryts. En extra kraft måste appliceras för att dra
ytatomerna tillbaka till sin ursprungliga position. Energin som krävs för
att dra tillbaka en atom till sin ursprungliga position = Nbe/2. Nb = antal
brutna bindningar, e = bindningsstyrka, antas vara densamma för alla
atomer. Ytenergin på en fast yta kan uppskattas till: g=0.5NberA där, rA
= ytatoms densitet (#atomer/ytarea).

Ytenergi
Atomer och molekyler på en fast yta har färre närmsta grannar
än i bulk och har ”dinglande” bindningar exponerade för ytan.
Þ Ytatomerna eller molekylerna är utsatta för en inåt-riktad kraft
och bindningsavståndet mellan ytatomerna och underytan
är mindre än bulkens inre.
Þ Minskningen i bindningslängd är större när partiklarna är små.
Den extra energi som ytatomerna har kallas ytenergin, fria ytenergin eller
ytspänningen.
Definition: dG=gdA
Fria ytenergin per enhetsyta (ytenergy): Gs=g=(dG/dA)T,P,ni
Det är den energi som behövs för att skapa en ny enhetsytarea (A= ytarea).

Ytenergi kontra ytarea
1 cm3 kub av Fe atomer har en procentandel av ytatomer på
10-5 %. Indelning i 10 nm kantkuber ger 10% ytatomer.
Ytarean och ytenergin är försumbara när kuberna är stora men blir
betydande för mycket små partiklar.
När partiklarna ändras från cm-storlek till nm-storlek, ökar ytan
ytan och ytenergin med 7 storleksordningar.
Således ökar ytenergin med den totala ytarean som beror på materialets dimension.
Förändringar i storlek leder till stora förändringar i materialens fysikaliska och
kemiska egenskaper. En av de stora utmaningarna vid tillverkning och bearbetning av
nanomaterial är att övervinna ytenergin och förebygga
att nanostrukturerna växer för mycket i storlek.
På grund av den stora ytenergin är nanostrukturerade material
termodynamiskt instabil
Drivkraften för tillväxt: minskning av den totala ytenergin.

Uppskattning av total ytarea och ytenergi
Exempel: beräkna ytarean och ytenergin för en 1 g kub NaCl med en sida på

0,77 cm som delas upp i mindre kuber.
Antag att ytenergin = 2.10-5 J/cm2 och kantenergin = 3.10-13 J/cm.
1 kube med 0.77 cm sida:
Total volume=0.46cm3
Total surface area=0.77x0.77x6=3.6cm2
Total edge=0.77x12=9.3 cm
Total surface energy=3.6x2.10-5=7.2.10-5 J/g
Total edge energy=9.3x3.10-13=2.8.10-12 J/g

Kvantstorlekseffekter
Kvant-instängning förekommer när storleken på nanostrukturer är mindre än
elektronens deBroglie-våglängd. Det bildas elektriska dipoler vid ytan och diskreta
elektroniska energi nivåer
=> Starka förändringar i elektriska och optiska egenskaper.

Mindre storlek
=> ökat bandgap

Bandgap
Bandgapet anger den minsta mängd
energi i elektronvolt som krävs för att
föra en elektron från de högsta
ockuperade tillstånden till de lägsta
icke-ockuperade tillstånden i ett
material.
Bandgapet mäter alltså avståndet i
energi mellan ledningsbandets botten
och valensbandets topp.
För metaller finns inget bandgap
eftersom banden överlappar varandra.
Bandgapet förklarar elektriska
egenskaper som låg ledningsförmåga
och optiska egenskaper som t.ex.
genomskinlighet.

I ett fast material skapar det stora antalet
möjliga elektrontillstånd ett kontinuum av
tillåtna energier, d.v.s. band av energier.
Valensbandet fylls av materialets
valenselektroner.
Ledningsbandet är tomma elektrontillstånd som elektronerna kan överföras
till (exciteras) genom t.ex. temp. ökning
eller bestrålning av fotoner

Optisk absorptions-spektroskopi
• Bandgapsbestämning och
konstruktion av nanostrukturer
• Kemisk karakterisering
• Informationsdjup ≈ 50 nm för
synligt ljus, yt-prob
E=hc/l där hc=1239.842 eVnm

Ökat bandgap leder till blå skift mot
kortare våglängder, dvs högre
energier.
Absorptions-spektra ger diskreta
elektroniska övergångs-absorptionstoppar

CdSe nanocrystals

Fotoluminescens
Optisk emissions-spektroskopi
Fosforescens (lång livslängd t = 10-4-10s),
Fluorescens (snabb livstid, < 1 msek)
Photon-in-foton-out
Karaktärisering av bandgap och storleken på
nanostrukturer
Kemisk känslighet, nanogram-koncentrationer

CdSe

48.0 Å

39.4 Å

Vibrationsspektroskopier
Molekylära och kristallvibrationer: 1012-1014 Hz
Information om kemisk bindning
1. Infraröd spektrokopi (FTIR)
Intensitet-tid interferometer -> (FFT) ->
IR-spektrum med intensitets-frekvens
2. Ramanspektroskopi
Rayleigh linje, stokes (lägre frekvens) och anti-stokes
(högre frekvens) spridningslinjer, laser excitation, kemiska
bindningslängder, strukturell karakterisering

62.1 Å

30.3 Å
Increased
bandgap

Ljusdioder (Light Emitting Diodes, LEDs)
• Baserat på elektroluminescenseffekten
• Kristall-halvledare med direkta bandgap,
vanligtvis GaAs
• Elektron rekombinerar (slås samman) med hål
och avger fotoner
• Beroende på design kan våglängder från IR till
synlig för UV släppas ut
• Förspänningen beror direkt på den utsända
våglängden.
Röd: 2,1 V
Violett: 4,0 V
• Vita lysdioder är en kombination av tre dioder
• Fördelar framför andra ljuskällor:
Låg energiförbrukning, lång livslängd, robust,
liten storlek och snabbomkoppling

Blå LEDs gav 2014 års Nobelpris till Isamu Akasaki, Hiroshi Amano
and Shuji Nakamura

Det elektromagnetiska spektrumet
Komplementära färger: absorption av grönt ljus (520 nm) => uppträder rött
(650 nm), absorption av rött ljus (650 nm) => nanopartiklar uppträder blå
(450 nm)

Synchrotron radiation
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Ändrade optiska egenskaper på ytor
Yt-plasmon-resonans (RPR)
Uppstår när storleken på en metallisk nanokristall är mindre än våglängden.
Samhängande excitation av fria elektroner (gas) i ledningsbandet
=> longitudinell elektron-laddningsdensitet i fas
Induced
polarization

Dipolar oscillation
with period T
nanoparticle

Ädelmetaller har
resonanser i det
synliga våglängds
området

Red shift

Ytplasmonresonans

Maxwells ekvationer med dipol-oscillator ger:
Utsläcknings-tvärsnitt:
sext(w)=(9wem3/2 V/c).e2(w)/{[e1(w)+2em]2+e2(w)2}
där V=volume på nanopartikeln
w=ljusets vinkelfrekvens
c=ljusets hastighet
em=dielektrisk funktion för omgivande medium
e(w)=e1(w)+ie2(w)=dielektrisk funktion för
nanopartikeln
Resonansvillkor: e1(w)=-2em
Högre ordningens moder vid lägre energier
(röd skift) är viktigare för större partiklar
eftersom det inkommande p-polariserade ljuset
inte kan polarisera hela partikeln
=> röd skift för större partiklar

Plasmon bandwidth

Biosensorer baserade på yt-plasmon-resonans
1. Reflectance vs. wavelength
2. Reflectance vs. angle of incidence

Reflected
Light Rp

SP-wave excited by
p-polarized light

The refractive index
changes close to the
surface
43-45o
incidence
angle

n=1.5

sp wave

SPR is used to determine:
• Molecular binding
• Quantification of viruses
• Small volumes of liquids

SPR är principen för Biacores biosensorer,
www.biacore.com, part of GE Healthcare Life Sciences, Uppsala

Au thickness
(50 nm)
optimized by
simulations

Yt-plasmon-resonans i optiska fibrer
Silver of gold film

Surface Plasmon Wave

Cladding

Core

78.5-90o

Sensed medium

Yt-plasmon-resonans i nanopartiklar
Au och Ag nanokristaller av
olika form och storlek
Kollektiv longitudinell
svängning av ledningselektroner:
Används i biosensorer
Elliptiska partiklar visar olika
färger beroende på
polarisation
Olika våglängder sprids på olika
sätt
Solnedgång, röda kyrkofönster
Komplementära färger: absorption av grönt ljus (520 nm) => uppträder
röd (650 nm), absorption av rött ljus (650 nm) => nanopartiklar uppträder
blå (450 nm)

Kärna-skal nanopartiklar for cancer behandling

UV

IR

Nanoscale optics

Yt-plasmon-resonans som funktion av Au tjocklek på
en 120 nm SiO2 (kiseldioxidglas) kärna. Två gånger
större än ett virus. Mindre än våglängden av ljuset =>
Nanoskalsoptik, stark absorption.
Laservärmning, termisk förstöring av dåliga celler
Potentiellt mycket effektiv behandling och ökning av
överlevnad
www.nanospectra.com

Säkerhetsaspekter och forskningsetik inom nanovetenskap
Det finns stora förhoppningar om nanomedicin.
Men är nanovetenskap enbart bra för
mänskligheten?

Exempel:
Nanopartiklar av TiO2 används som UV
filter i solskydd men tillräckligt små <10 nm
TiO2 nanopartiklar kan diffundera genom cellväggarna och förstöra
DNA:t. Nanodamm liknar asbestdamm och bilföroreningar och
stannar i luften snarare än att falla till marken. Ackumuleras i cellerna
Zeoliter i tvättpulver är svåra att ta bort och orsakar extra damm
Nanovetenskap i militära tillämpningar som radar och laserabsorbering
material i de optiska och mikrovågsvåglängdsregionerna
EU -projekt: Säker produktion och användning av nanomaterial, Nanosafe1&2:
www.nanosafe.org

Ingen säkerhetslagstiftning om nanomaterial ännu

Polarsken (norrsken och sydsken)
När partiklar från solvinden når
magnetosfären accelereras de av
jordens magnetfält ner mot
polerna.
I atmosfären kolliderar de med
molekyler och atomer som
exciteras. När de exciterade
atomerna och molekylerna sedan
återgår till sitt normala tillstånd
och avger den extra energin sänds
ljus ut i olika färger i polarskenet.

Gulgrönt är vanligast; 557,7 nm från atomärt syre, O, och bildas på ungefär
100–140 km höjd.
Karminrött kommer också från syreatomer, O, och bildas på höjder över cirka
200 km.
Violett alstras av kvävejoner N2+ på höjder över 85 km.
Blått kommer från kvävemolekylen N2 vid cirka 110 km höjd. Endast de mest
energirika kosmiska partiklarna når så långt ner i atmosfären, vilket sällan sker.

Rayleigh-spridning förklarar varför himlen är blå
Täthetsvariationer i den
övre tunna atmosfären

Blått ljus
sprids mest

Solnedgång medför lång
väg genom atmosfären med
moln och sotpartiklar

Refraktion under horisonten

Starkt våglängdsberoende vid Rayleigh spridning av bundna elektroner
i atmosfären
UV resonancer i O2 och N2 vid 8.6 eV och 8.2 eV.
Röd (1.8 eV, 700 nm), grön (2.3 eV, 530 nm), blå (3.3 eV, 380 nm)
Polariseringseffekter, solglasögon, fotografi och regnbågar
35

Solspektra med absorptionsband

De närmare 600 absorptionslinjerna i solen uppstår genom
ljusets absorption i atomer och molekyler vid våglängder som
är karakteristiska för varje grundämne t.ex., natrium, väte,
magnesium, joniserat kalcium och CH-radikaler.

I det synliga området 390
nm – 770 nm är
solspektrum ett kontinuum
med överlagrade mörka
linjer eller band bildade i
fotosfären. I kortvågigt
ultraviolett ljus försvinner
kontinuet, och spektrum
består av emissionslinjer
som uppkommer i den heta
koronan och kromosfären.
De mörka banden, de s.k.
Fraunhoferska linjerna,
upptäcktes i solens
spektrum av Joseph von
Fraunhofer 1814 och i
andra stjärnors spektra
1823.

Solspektrum
Spektra från olika
våglängdsområden
ger komplementär
information
Studier av solspektra
och dess
spektrallinjer ger
information om
förhållandena i solatmosfären såsom
temperatur, tryck,
magnetfält,
gasflöden och
grundämnessammansättning.

