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Български Център на  
жените в технологиите (BCWT)  

BCWT е Националният контакт на ECWT 

BCWT стимулира сътрудничество при научни 
изследвания, обмен на добри практики и 
създаване на нови ресурси в ИКТ 

Една от целите:  

Да трансформира представата за жените, 
работещи в областите на науката, 
иновациите и  технологиите 

 



 
ЖЕНИТЕ и ТЕХНОЛОГИИТЕ 

Творчество и посветеност   

 



План на изложението 

Бионанотехнологии   

     дефиниция/лаборатории/производство 

Сърцевина (модели) 

   елемент    сложен обект 

   от числата на Бернули до суперкомпютъра 

   наноматериали нови свойства и процеси 

Биокомпютър  

    едно приложение на бионанотехнологиите 



Бионанотехнологии  

 

• дефиниция 

• хора 

• лаборатории 

• производство 



БИО + НАНО + ТЕХНОЛОГИИ 

БИО 

Цялата флора и фауна на ниво  “клетка” 

НАНО  1/1 000 000 000 

На нано-ниво био-обектите съдържат едни и 
същи ‘блокове’: ДНК, белтъци, захари, 
мазнини (наредбата ги прави различни) 

ТЕХНОЛОГИИ 

Комбинации от блокове (елементи):  нови 
обекти и/или нови свойства 



Кои са играчите? 

инженери (от молекулни и генни инж. до ИКТ) 

физици (от атомна физици до астрофизици)  

биолози 

биохимици  

биотехнолози 

лекари 

оценители на риска 

 



Цели 

• да  разработят нови физични и биологични 
устройства  

• да контролират  процесите в материята 

 

Как? 
чрез въздействие върху подредбата на 

блоковете (елементите) и скоростта на 
процесите на наноравнище. 



Кой е противникът? 

 

 

ВРЕМЕТО 



ВРЕМЕТО  

Синтез на материала – бавни/бързи процеси 

  

Характеризиране 

 

Използване 

 

Стареене 

 



Кой помага? 

ВЪОБРАЖЕНИЕ 
 

ЕКИПНОСТ 



ВЪОБРАЖЕНИЕ 
подобни   форми ? функционалност 

• Фотонен кристал 
титаниев диоксид 
сфера 1-50 mm 

 

• Коки-бактерии 
сферични бактерии 

 



 
ЕКИПНОСТ  

 
• Криостати и стерилизатори 

• Лаборатория за наноматериали и 
полимери 

• Лаб. за растеж на клетки от бозайници 

• Лаб. за растеж на прокариотни  клетки 

• Лаб. оптични и флуорецентни микроскопо 

• ДНК лаб. (DNA patterning/microarray area)  

• Лаб. Био/атомен силов микроскоп (BioAFM)   

 



Atomic Force Microscope (AFM) 



 
BioAFM   (Asylum) 

 



У нас 

Лабораторията по атомно-силова микроскопия СУ 

 

Студентската изследователска лаборатория по 
нанотехнологии в СУ 

 

Лаб. нанотехнологии и соларни технологии, БАН 

 

AMG Technology, Ботевград 

 



 
Производство 

AMG Technology  
 Products 

MEMS with integrated 
actuators and 
piezoresistive readout 

Application-matched 
MEMS 

Devices with Micro Hot 
Plates 



План на изложението 

Бионанотехнологии   

     дефиниция/лаборатории/производство 

Сърцевина (модели) 

   елемент    сложен обект 

   от числата на Бернули до суперкомпютъра 

   наноматериали нови свойства и процеси 

Биокомпютър  

    едно приложение на бионанотехнологиите 



Моделиране, Производство и  Характеризиране са 
неразделни за наномащабни устройства (симулации) 

Characterization 

Simulation 

Fabrication 

Applications Courtesy: NASA 



Симулации (ние сме тук!): 
елемент (С атом) – тръба + натиск + .. 

eлементи (С,Н, О, Cl) – молекули (кирални/не) 



 
Експеримент (някой трябва да гледа ) 

 
• С атомен силов 

микроскоп се виждат 
единични, двойни,.. 
Връзки в молекула  

 

Септември 2012: учени 



Витраж (Париж) 



Графен – ИКТ Флагшип 
Адсорбция H2S/графен 

 (няма по просто ... на PhysOn) 



Атомна подредба/самоорганизация 



Ада (Ейда) Лъвлейс (1815 – 1852) 
първа програма за машината на Бабидж |Super comp 



Елементи: числа на Бернули (1842 г.) 

B0 = 1     B1 = ±1⁄2    B2 = 1⁄6 

B3 = 0     B4 = −1⁄30   B5 = 0   

B6 = 1⁄42 B7 = 0        B8 = −1⁄30 

 

 Комбинации от тези числа – верни суми: 

1 + 2 + ... + n = ½(B0n2 + 2B1 n1) 

12 + 22 + ..+ n2 = 1/3 (B0n3 + 3B1n2 +3B2 n1) 



Графен – едностенна тръба - биосензор 



Някои въглеродни нанотръби 
израстват като трева  



Биокомпютър 



Биокомпютри 
чрез  РНК-молекулно взаимодействие се 

програмират молекули да навлизат в клетките 



Непознатите познати 
 

Да си отваряме очите да видим 

 

Да имаме въображение да си представим 
невидимото 

 

Да намерим начин да споделим наученото 



 

Благодаря за вниманието! 

 

anap@phys.uni-sofia.bg 


