Μονοατοµικό κοτετσόσυρµα
και ιπτάµενοι βάτραχοι
Το Νόµπελ Φυσικής του 2010
της ∆ρ. Χαράς Αθανασάκη - Μιχαηλίδου

«Γραφένιο, η µαγεία του επίπεδου άνθρακα»
Το Νόµπελ Φυσικής για το 2010 απονεµήθηκε στους καθηγητές του Πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ, Αντρέ Γκέιµ και
Κονσταντίν Νοβοσέλοφ, ρωσικής καταγω-

Το κρυσταλλικό πλέγµα των ατόµων άνθρακα στο µονοατοµικού πάχους γραφένιο

γής, για το διαχωρισµό και µελέτη των ιδιοτήτων του γραφενίου, µιας νέας µορφής άνθρακα.
Το άτοµο του άνθρακα είναι η βάση των
οργανικών ενώσεων. Όλες οι µορφές της
ζωής περιέχουν άνθρακα. Το διαµάντι είναι
καθαρός άνθρακας, το κάρβουνο και η καπνιά αποτελούνται από άνθρακα.
Το γραφένιο είναι ένα διδιάστατο πλέγµα
από µια µόνο στιβάδα ατόµων άνθρακα,
διατεταγµένα σε κανονικά εξάγωνα, όπως οι
κηρήθρες ή το κοτετσόσυρµα. Είναι το βασικό δοµικό υλικό µερικών αλλοτροπικών
µορφών άνθρακα, όπως ο γνωστός µας
γραφίτης, τα εξωτικά φουλλερένια (βραβείο
Νόµπελ χηµείας το 1996) και οι νανοσωλήνες άνθρακα.
Ο γραφίτης αποτελείται από διαδοχικές
στρώσεις γραφένιου, χαλαρά συνδεδεµένες. Κανείς δεν πίστευε ότι θα µπορούσαµε
να αποµονώσουµε µια µονοατοµική στιβάδα γραφένιου και ότι αυτή θα ήταν σταθερό υλικό. Όταν γράφουµε στο χαρτί µε
ένα µολύβι, ο γραφίτης αφήνει ως αποτύπωµα επάλληλες στιβάδες γραφενίου, δεδοµένου του απειροελάχιστου πάχους που
έχει ένα άτοµο. Για να διαχωρίσουν µια
µόνο στιβάδα, οι Γκέιµ και Νοβοσέλοφ,
χρησιµοποίησαν κοινό σελοτέιπ (!). Στη συνέχεια τοποθέτησαν τη µεµβράνη γραφενίου σε υπόστρωµα πυριτίου που, ευτυχώς,
είχε το κατάλληλο πάχος ώστε να δουν φαινόµενα συµβολής.
Το γραφένιο είναι διαφανές, εύκαµπτο,
καλός αγωγός του ηλεκτρισµού και της θερµότητας, µεγάλης αντοχής και έχει ήδη χρησιµοποιηθεί πειραµατικά σε εφαρµογές

Χ. Αθανασάκη - Μιχαηλίδου:Καθηγήτρια στο Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών - athan@staff.teicrete.gr

ειδησεογραφία

Αιτία για το άρθρο που διαβάζετε
υπήρξε η περιέργεια.
Πώς γίνεται ο ίδιος επιστήµονας που τιµάται φέτος µε βραβείο Νοµπελ Φυσικής,
να κατέχει συγχρόνως και Ιγκ Νόµπελ, το
βραβείο παρωδία, που απονέµεται από τα
Χιουµοριστικά «Χρονικά της Απίθανης
Έρευνας» για επιστηµονικές εργασίες, συνήθως σουρεαλιστικές, «που κάνουν τον
κόσµο πρώτα να γελάσει και µετά να σκεφτεί»;
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ενηµέρ ωση

ε ιδησεογραφία
φυσικός που του απονέµεται το Νόµπελ. Νεότερός του ήταν µόνον ο
Μπράϊαν Τζόζεφσον, που πήρε το Νόµπελ Φυσικής το 1973 σε ηλικία 33
χρόνων, για τις θεωρητικές του προβλέψεις σχετικά µε την υπεραγωγιµότητα που επαληθεύτηκαν από το
οµώνυµο «φαινόµενο Τζόζεφσον»
Ο Αντρέ Γκέιµ, 52 ετών, έχει τη µοναδικότητα να είναι κάτοχος όχι µόνον
του Βραβείου Νόµπελ, αλλά και του
αντιβραβείου «Ιγκ Νόµπελ» Τα Ιγκ Νόµπελ (λογοπαίγνιο µε το Ignoble) αποΣαν µεταξωτό ύφασµα, τσαλακωµένη µεµ- νέµονται «για να γιορτάσουν το
βράνη από γραφένιο πάνω σε πλακίδιο πυ- ασυνήθιστο, να τιµήσουν τη φαντασία
ριτίου. Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του
κοινού για την επιστήµη, την ιατρική και
µεγέθυνση 5000 φορές
την τεχνολογία».
Το βραβείο απονεµήθηκε το 2000
όπως εύκαµπτες οθόνες αφής ή τρανζίστορ
στον Αντρέ Γκέιµ και στον Βρετανό φυσικό
µεγάλης ταχύτητας. Οι µοναδικές του ιδιόκαθηγητή σερ Μάικλ Μπέρρυ.
τητες είναι βέβαιο πως θα οδηγήσουν σε
Xρησιµοποίησαν µαγνήτες για να ανυεξίσου εκπληκτικές εφαρµογές. Το ίδιο ή
ψώσουν και να κρατήσουν αιωρούµενα διάπερισσότερο σηµαντικοί είναι οι δρόµοι
φορα διαµαγνητικά αντικείµενα, µεταξύ των
που ανοίγονται στην έρευνα της σύγχρονης
οποίων ένα ζωντανό βάτραχο (!) σε µια ιδιοφυσικής, κβαντικής και ρελατιβιστικής.
φυή επίδειξη των νόµων της φυσικής.
«Κβαντική ηλεκτροδυναµική στο ίχνος ενός
Βλέποντας την επιστήµη σαν παιχνίδι, ο
µολυβιού» είναι µια παραστατική περιΓκέιµ έφτασε στο σηµείο να δηµοσιεύσει to
γραφή.
2001 εργασία του στο περιοδικό Physica B
Ο Α. Γκέιµ, όταν του ζητήθηκε να περιόπου εµφανίζει ως συν-συγγραφέα, τον
γράψει µε απλά λόγια το γραφένιο, είπε:
H.A.M.S. ter Tisha, δηλαδή το χάµστερ του
“Φανταστείτε ένα φύλλο χαρτί ένα εκαµε το όνοµα Tisha!
τοµµύριο φορές λεπτότερο από το συνηθιΤο 2007, η εργασία του για το “gecko
σµένο. Φανταστείτε ότι αυτό το υλικό έχει
tape”
θεωρήθηκε πρωτοποριακή στον
αντοχή µεγαλύτερη από το διαµάντι και µετοµέα της νανο-βιολογίας. Γκέκο είναι ένα
γαλύτερη αγωγιµότητα από τον χαλκό. Φανταστείτε µια µηχανή που χωράει
στο γραφείο σας, αλλά που µπορεί
Κατά την αναγγελία του βραβείου Νοµπελ, δόθηκε η
να απαντήσει σε εκείνα τα ερωτήµατα της φυσικής που αναζητούµε
ακόλουθη περιγραφή:
στο CERN. Αυτό είναι το γραφένιο.
Γραφένιο επιφάνειας ενός τετραγωνικού µέΑκούγεται σαν µαγεία; Πράγµατι,
τρου έχει τόση αντοχή ώστε να σηκώσει το
µερικές φορές και εγώ δεν µπορώ
βάρος µιας γάτας τεσσάρων κιλών. Αυτό το
να το πιστέψω.”
Οι Νοµπελίστες
Ο Κονσταντίν Νοβοσέλοφ, 36
χρόνων, είναι ο δεύτερος νεότερος
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δίχτυ γραφενίου έχει βάρος ένα χιλιοστό του
γραµµαρίου, όσο δηλαδή µια τρίχα από το
µουστάκι της γάτας!
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«Προσπαθούµε να είµαστε περίεργοι
για τα πάντα, και το πιο σπουδαίο, να το
διασκεδάζουµε», λέει ο Νοβοσέλοφ. «Ο
Αντρέ ξεκίνησε αυτή την συνήθεια, τις νύχτες της Παρασκευής να δοκιµάζουµε νέα
πειράµατα, να εφαρµόζουµε τρελές ιδέες.
Το γραφένιο ήταν µια από αυτές»
Όταν ρωτήθηκε τι θέλει να πει στον
κόσµο για τη δουλειά του, ο Νοβοσέλοφ

Το γραφένιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό
και εύκαµπτο.
απάντησε: «Ότι η επιστήµη πρέπει να είναι
διασκέδαση και ότι δε χρειάζονται πάντοτε
δαπανηρά πειράµατα πολλών εκατοµµυρίων για να βρίσκεσαι στην πρωτοπορία της
έρευνας»

ειδησεογραφία

είδος σαύρας που έχει την ικανότητα να
προσκολλάται και να κινείται σε εντελώς
λείες, ακόµη και κατακόρυφες επιφάνειες.
Ο Γκέιµ κατασκεύασε µια ισχυρή κολλητική ταινία, που µιµείται µε µικροϊνες τα
πόδια της σαύρας.
Όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις του
αλλά και από την επιστηµονική του διαδροµή, ο Γκέιµ διατηρεί µια παιγνιώδη διάθεση και µια ασίγαστη περιέργεια για την
επιστήµη. Συνηθίζει να ασχολείται διαδοχικά µε διαφορετικά αντικείµενα, χρησιµοποιώντας µε καινούργιους συνδυασµούς
τον υπάρχοντα εξοπλισµό και τις υπάρχουσες γνώσεις του. Περιγράφει αυτόν τον
τρόπο δουλειάς ως ανάλογο µε τις κατασκευές lego. «Τα τουβλάκια και τα εξαρτήµατα βρίσκονται µπροστά σου. Είναι ο
εξοπλισµός, η µεθοδολογία, οι γνώσεις
σου. Τα συνδυάζεις µε τρόπο που κανείς
άλλος δεν έχει σκεφτεί, για να κατασκευάσεις κάτι καινούργιο». Του αρέσει να δοκιµάζει νέες «τρελές» ιδέες, που οι
περισσσότερες βέβαια οδηγούν σε αδιέξοδο. Όταν όµως «τα πειράµατα της Παρασκευής» στέφονται µε επιτυχία, έχει
χτυπήσει φλέβα χρυσού.

Σχόλια
Η αρχική µου περιέργεια µε οδήγησε να
ανακαλύψω δυο σπουδαίους επιστήµονες,
που προσεγγίζουν την επιστήµη χωρίς αγγυλώσεις και ψεύτικη σοβαροφάνεια. Θεωρούν την έρευνα ένα παιχνίδι και αναζητούν
τη διασκέδαση στη δουλειά τους που τη χαρακτηρίζει η δηµιουργικότητα και οι πρωτότυπες, τολµηρές προσεγγίσεις.
Επειδή περιµένουµε τις προτάσεις για το
νέο σχολείο και το νέο Πανεπιστήµιο, ελπίζω να θυµηθούµε πως για να αγαπήσουν
τα παιδιά τη γνώση, πρέπει να τους κεντρίσουµε την περιέργεια, και να τους αποκαλύψουµε τη διασκέδαση που κρύβει η
επιστήµη και τη µαγεία της επιστηµονικής
ανακάλυψης.

Στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης διεξάγεται
έρευνα για ενσωµάτωση χηµικά τροποποιηµένου γραφενίου σε οργανικά φωτοβολταϊκά. ∆είτε τα δύο άρθρα από τον Ε. Κουδουµά και τον Ε. Κυµάκη στο πρώτο τεύχος
του παρόντος περιοδικού. Επίσης την πρόσφατη εργασία: E.Kymakis et al.“Spin coated
grapheme films as the transparent electrode in organic photovoltaic devices” στο διεθνές
συνέδριο για Transparent Conductive Materials.
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