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Miniaturowe roboty wkrótce staną się rzeczywistością. I
to dzięki polskim naukowcom. Udało im się bowiem
odkryć specjalne cząsteczki, które mogą stać się
napędem nanorobotów.
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Zobacz także:

Nanoroboty, często występujące w powieściach i filmach science fiction,
mogą stać się rzeczywistością. Naukowcom z Instytutu Chemii Fizycznej
PAN udało się zaobserwować cząsteczki, które nadawałyby się na "silniki"
dla takich urządzeń.
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W czasie eksperymentów, polegających na obserwacji pod mikroskopem
cieniutkiej warstwy ciekłego kryształu na powierzchni wody odkryto, że
cząsteczki tego kryształu wirują w niezwykły sposób. Samo wirowanie - jak
tłumaczył prof. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN - to nic
nowego
. Obserwowano to zjawisko już wcześniej. Niezwykłe jest to, że udało się
zmusić pojedyncze molekuły do ruchu wirowego, który jest bardzo powolny
(jeden obrót trwa nawet kilka minut) i jednocześnie bardzo stabilny.
"Spowolnienie rotacji cząsteczek nie jest niczym niezwykłym w ciekłych
kryształach złożonych zwykle z tysięcy warstw. W naszych
doświadczeniach
mamy jednak warstwy monomolekularne i niemal gołym okiem możemy
obserwować efekty bardzo wolnego wirowania cząsteczek chemicznych" podkreślił prof. Hołyst.To zaskoczyło naukowców, ponieważ spodziewali
się, że tak cienka (grubości pojedynczej cząsteczki) warstwa cieczy
rozpylona na wodzie nie utrzyma "dyscypliny" i ruch obrotowy zostanie
szybko zaburzony przez fluktuacje termiczne.
Sekret tkwi prawdopodobnie w budowie cząsteczek. W doświadczeniu
wykorzystano związek chemiczny należący do grupy smektyków C*. Jak
wyjaśnił dr inż. Andrzej Żywociński z IChF PAN, normalnie tego typu
cząsteczki samoczynnie układają się w warstwy, które są wobec siebie
nieco obrócone. "My mamy tylko jedną warstwę, którą można sobie
wyobrażać jako las cząsteczek zgodnie nachylonych pod pewnym kątem" opisywał.
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