Διαβάδονηας και γράθονηας ζηις 3 διαζηάζεις:
Πολσμεριζμός και Μικροζκοπία 2 Φωηονίων
Είκαζηε όινη εμνηθεησκέλνη
κε ηελ έλλνηα ηνπ pixel,ην
κηθξόηεξν
ειεγρόκελν
ζηνηρείν
εηθόλαο
πνπ
παξνπζηάδεηαη π.ρ. ζηελ
νζόλε ελόο ππνινγηζηή ή
ελόο tablet. Η έλλνηα ηνπ
voxel σο ην κηθξνηεξν ειεγρόκελν ζηνηρείν όγθνπ, κνηάδεη θάηη ην
ηδηαίηεξα
εμσηηθό. To voxel είλαη έλα κηθξό ηξηζδηαζηαην
αληηθείκελν, πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί θαη λα θηλεζεί ηξηγύξσ θαηά
ηε ρξήζε lαsers θαη θαθώλ, εμ’αηηίαο ηνπ κε-γξακκηθνύ νπηηθνύ
θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάδεηαη απνξξόθεζε δύν θσηνλίσλ.
Μπνξνύκε λα αξρίζνπκε λα νλεηξεπόκαζηε ηηο ηξηζδηάζηαηεο
νζόλεο, όπνπ ζα κπνξνύκε λα γξάθνπκε θαη λα δηαβάδνπκε
πιεξνθνξίεο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο.
Δύν θσηόληα πξέπεη λα
βξεζνπλ ζην ίδην ζεκείν, ηελ
ίδηα ζηηγκή γηα λα ζπκβεί ε
απνξξόθεζε δύν θσηνλίσλ.
Απηή δηαδηθαζία πξνππνζέηεη
πςειήο έληαζεο θώο (κεγάιε
ζπγθέληξσζε θσηνλίσλ) πνπ
πξνζπίπηεη ζε ζπγθεθξηκέλεο
Εικόνα (άπο UCF-CHEM): Η αποππόθηζη ενόρ θωηονίος (ζηο κάηω
ζέζεηο από κηα εζηηαζκέλε
μέπορ ηος ξέζηπος) και αποππόθηζη δύο ηλεκηπονίων (ζηο πάνω
μέπορ ηος ξέζηπος) , ο κόκκινορ κύκλορ δείσνει ηο voxel
δέζκε laser. Η απνξξόθεζε
δύν θσηνλίσλ, ζηε ζπλέρεηα θαζνξίδεη ην voxel, σο κηά πεξηνρή
ηνπ ρώξνπ ηόζν κηθξή όζν έλαο θύβνο αθκήο ελόο
εθαηνκκπξηνζηνύ ηεο αθκήο ελόο θπβηθνύ ιίηξνπ.Μπνξνύκε λα
«δηαβάζνπκε» έλα voxel θνηηάδνληαο ην θώο πνπ εθπέκπεηαη από
ηε δηέγεξζε δύν θσηνλίσλ: ε βην-απεηθόληζε 2 θσηνλίσλ καο
επηηξέπεη λα δνύκε ηη ζπκβάηλεη ζην εζσηεξηθό βηνινγηθώλ ηζηώλ,
απνηππώλνληαο πνιύ κηθξά αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα
αλαθαηαζθεπαζηνύλ ζε 3 δηαζηάζεηο. Γηα λα «γξάςνπκε» ζηηο 3
δηαζηάζεηο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δηέγεξζε δύν
θσηνλίσλ, ώζηε λα μεθηλήζεη ν πνιπκεξηζκόο εληόο ηνπ voxel θαη
λα παξαρζνύλ πνιύ κηθξά θαη θαιά θαζνξηζκέλα αληηθείκελα.

Η βην-απεηθόληζε δύν θσηνλίσλ αμηνπνηεί επηηπρώο ην θσο ζην
παξάζπξν ζπρλνηήησλ δηαθάλεηαο ησλ βηνινγηθώλ ηζηώλ (εξπζξόππέξπζξν) θαη ήδε ερεη δηαπηζησζεί ζε πεηξάκαηα in vivo. Η
δηαδηθαζία ηνπ λαλν-πνιπκεξηζκνύ έρεη εθαξκνζηεί γηα ηελ
αλάπηπμε θσηνληθώλ θξπζηάιισλ, θαζώο θαη κηθξώλ θαη
πνιύπινθσλ δνκώλ πνπ εκθαλίδνπλ ελδηαθέξνλ ζε ηαηξηθέο
εθαξκνγέο όπνπ κπνξνύλ εύθνια λα εμαηνκηθεπηνύλ. Η έξεπλα
απηή εηζάγεη ηηο δύν ηερληθέο από πξνεγκέλα εξγαζηήξηα ζε
πνιιέο εθαξκνγέο θαη ζηελ αγνξά πνπ επηηάζζεη ηνλ ζρεδηαζκό
θαη βειηηζηνπνίεζε πιηθώλ θαη κεζόδσλ θαη απνηειεί ηνλ βαζηθό
ζηόρν ηνπ Nano2fun πξνγξάκκαηνο, ην «Νανοτημεία Μοριακών
Υλικών για λειτοσργικές εφαρμογές 2-Φωτονίων» είλαη έλα ΙΤΝ
πξόγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Eπηηξνπή ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο κε πεξηζζόηεξα από 3.5 εθαηνκκύξηα επξώ
γηα ηα επόκελα 4 ρξόληα. Η θαηλνηνκία κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ε
κεηαθνξά ηερλνινγίαο είλαη νη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
Nano2fun, έλα δηεπηζηεκνληθό πξόγξακκα πνπ δηεπζύλεηαη από
έλα δίθηπν 16 πξνεγκέλσλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηεξίσλ , ζε
παλεπηζηήκηα,δεκόζηα
θαη
ηδησηηθά
εξεπλεηηθά
θέληξα
θαηαλεκεκέλα
ζηελ Επξώπε, ηελ Ιλδία θαη ηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο,κε δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο ζηε κνξηαθή θαη ππεξκνξηαθή
ζύλζεζε , ζηελ νπηηθή θαζκαηνζθνπία θαη ηε θσην-θπζηθή, ζηε
δεκηνπξγία ζεσξεηηθώλ κνληέισλ, θαζώο επίζεο ζηελ ηερλνινγηθή
εθαξκνγή θαη ζηελ δηεύξπλζε ηεο θιίκαθαο ηεο .
Ο εγγελήο δηεπηζηεκνληθόο
ραξαθηήξαο ηεο έξεπλαο πνπ
εθηείλεηαη ζε έλα επξύ θάζκα
εηδηθνηήησλ κεηαμύ Χεκείαο θαη
Φπζηθήο
πξνζθέξεη
έλα
εμαηξεηηθά
πξνλνκηνύρν
πεξηβάιινλ γηα ηελ εθπαίδεπζε
λέσλ εξεπλεηώλ κέζσ ηεο
έξεπλαο, ζε δεκόζηνπο θαη
Εικόνα: Η ππώηη ζςνάνηηζη ηος Nano2Fun πος έλαβε σώπα
ηδησηηθνύο θνξείο, ζε έλα
ζηην Πάπμα ζηιρ 19-20 Σεπηεμβπίος, 2013
δσληαλό δηεζλέο πεξηβάιινλ
ζηελ πξνκεησπίδα ηεο έξεπλαο. 17 λένη επηζηήκνλεο ζα
πξνζιεθζνύλ ζην Nano2fun, νπνύ ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα
κάζνπλ από πξώην ρέξη, ηελ γεκάηε πξνθιήζεηο δνπιεηά ηνπ
εξεπλεηή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πξνεγκέλεο βαζηθήο
έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο κεηαθνξάο. Σπλνιηθά, νη επηζηήκνλεο
πνπ ζα πξνζιεθζνύλ, ζα εξγαζηνύλ γηα πεξίπνπ 500 κήλεο ζηελ
πξώηε γξακκή ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ , πνπ είλαη εμνπιηζκέλα

κε πξνεγκέλα όξγαλα. Θα έξζνπλ αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα έξεπλαο ζε αθαδεκατθά εξγαζηήξηα , ηδησηηθά θαη
δεκόζηα εξεπλεηηθά θέληξα ζηελ Επξώπε, ηελ Ιλδία θαη ηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη ζπλαληήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη
πξνγξακκαηηζκέλεο δύν θνξέο ην ρξόλν, όπνπ ζα γίλεηαη
ζπδήηεζε γηα ηελ πξόνδν ηεο έξεπλαο θαη ζα δηνξγαλώλνληαη
ζεκαηηθά ζρνιεία γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο ηνπ Nano2Fun ,
πνπ σζηόζν ζα είλαη αλνηρηά θαη ζε όια ηα άηνκα πνπ έρνπλ
ελδηαθέξνλ πάλσ ζην αληηθείκελν. Σηα ζρνιεία απηά ζα πξέπεη
λα δνζεί πξνζνρή, όρη κόλν ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα , αιιά θαη
ζην πσο νη λένη εξεπλεηέο ζα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο γηα ην
επηζηεκνληθό managment, ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο, ηελ επηθνηλσλία ζηελ επηζηήκε, ηελ εζηθή , θιπ. Ο
ζηόρνο είλαη ε εθπαίδεπζε ζε πνιιαπιέο πηπρέο ηεο έξεπλαο :
από ην πεδίν εξγαζίαο νη καζεηέο ηνπ Nano2Fun ζα κάζνπλ ηε
ζεκαζία ηεονκαδηθήο εξγαζίαο,ηα νθέιε ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο,
ηελ ζθηρηή θαη επνηθνδνκεηηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο βαζηθήο έξεπλαο
θαη ησλ εθαξκνγώλ. Επηπιενλ ζα εθηηκήζνπλ ηνλ πινύην ηνπ
πνιππνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεκαζία ηεο ηζνξξνπίαο
ησλ θύισλ, ώζηε πξαγκαηηθά λα απνηειέζνπλ ηε λέα γεληά ησλ
επηζηεκόλσλ πνπ εθπαηδεύνληαη ζηελ Επξώπε, αιιά θαη είλαη
έηνηκε λα αληηκεησπίζεη ηελ πξόθιεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο
ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν .

