
Att odla kristaller

Alla elektroniska prylar i v̊ar vardag fungerar tack vare att man använder

halvledarmaterial. Länge har man kunnat göra halvledarkomponenterna

mindre och mindre, vilket i sin tur har gjort datorer mindre och effekti-

vare. Snart kan man dock inte fortsätta göra saker mindre, s̊a därför behövs

andra tillvägag̊angssätt. En lösning är att bygga p̊a höjden i s̊a kallade

nanotr̊adar. Nanotr̊adar är små och avl̊anga kristaller som kan användas i

elektriska och optiska komponenter. I labbet kan man med specifika metoder

växa tr̊adarna, ungefär som plantor, men man måste välja olika parametrar

rätt för att det ska bli bra. I det här projektet har viktiga steg mot integra-

tionen av nanotr̊adar i olika applikationer tagits.

Inom datorvärlden har de beräknande delarna blivit allt mindre och mindre de senaste

åren, vilket har gjort datorer snabbare och snabbare. Vid n̊agon punkt g̊ar det dock inte

att göra saker mindre, och d̊a f̊ar man istället se p̊a andra lösningar och möjligheter. Det

är därför nanotr̊adar har blivit av intresse p̊a sistone. Istället för att ha komponenter som

ligger plant p̊a en yta, kan man effektivisera platsen och ha strukturer som st̊ar upp̊at

istället. Det är lite samma princip som att man bygger skyskrapor för att f̊a plats med

mer människor p̊a samma yta.

Man kan likna de här nanotr̊adarna med plantor som växer ifr̊an frön. Det man gör är

att man börjar med en bit jord (ett substrat) och sedan sätter man frön (nanopartiklar)

där p̊a. Allt detta har man i en kammare, där man strömmar in näring till fröna (olika

gaser). Nanopartiklarna kommer samla in gaserna, och göra om dem till en kristall under

sig. Allts̊a stannar partikeln p̊a toppen när tr̊aden växer. Till slut har man en nanotr̊ad

som är en tusendels millimeter l̊ang och tjock som en tusendels h̊arstr̊a.

Beroende p̊a vilka gaser man skickar in, vilket substrat och vilken nanopartikel man

använder, kommer nanotr̊aden att se olika ut b̊ade p̊a in- och utsidan. Den kommer

ocks̊a ha olika egenskaper i slutändan. Problemet är att det inte alltid är s̊a lätt att

f̊a ”fröet” att växa, och därför m̊aste man prova olika värden p̊a parametrar, som till

exempel temperatur, innan det blir bra.

I det här projektet användes kombinationer av substrat, nanopartiklar och gaser som kan

göra att nanotr̊adarna lättare kan användas tillsammans med andra material som redan
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används i elektriska komponenter. Dessa kombinationer har inte använts innan, och d̊a

m̊aste man leta noga för att hitta parametrar som fungerar bra. Därför var den största

delen av det här projektet en optimeringsprocess för att se till att nanotr̊adarna växte fint.

Figur 1: En jämförelse mellan växten av en planta och en nanotr̊ad. Övre bilden är tagen

fr̊an http://www.bhmmedia.com/2017/03/28/5-tips-help-grow-practice/.

Det viktiga är sedan att sätta jättem̊anga av dessa pyttesm̊a tr̊adar tillsammans och f̊a

dem att samarbeta. Om man gör det kan de användas inom m̊anga olika applikationer

inom elektronik och optik. Till exempel, som sades tidigare, kommer man i framtiden att

kunna göra snabbare och bättre datorer. En annan viktig applikation är i solceller, där

tr̊adarna kan användas för att konvertera solenergi till elektricitet.

Mest relevant för de material som har använts i det här projektet är möjligheten att

använda tr̊adarna för att detektera olika gaser i atmosfären. Flera av dessa gaser är

växthusgaser, s̊a nanotr̊adarna kan ge bättre och billigare detektion av dessa. Detta kan

vara nyttigt för framtiden när lösningar i bekämpningen av den globala uppvärmningen

ska tas fram.

Mycket forskning bedrivs för att lyckas inkorporera nanotr̊adar i elektriska komponenter.

Det är allts̊a bara en tidsfr̊aga innan nanotr̊adar kommer att bidra till utveckling och

effektivisering av m̊anga olika applikationer.
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