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чески като „0” и „1”. В съвремен-
ните интегрални схеми, отдел-
ните bit-ове са приблизително 
25Х25  нанометра. Ако в бъдеще 
може да бъде използвана само 
една единствена молекула, то 
тогава плътноста на данните ще 
се увеличи 500 пъти. 

Изследователите се опитват 
да синтезират магнитни моле-
кули, които да могат да бъдат в 
две различни състояния. Каза-
но просто, в режим на комута-
ция (включване и изключване), 
молекулите функционират като 
bit-носители на информация. В 
момента изследователите син-
тезират молекули, които са в 
състояние да комутират „0” и 
„1” и да ги подреждат върху ма-
териален носител, така че да се 
запази трайно това важно ка-
чество на комутацията. 

Постигнали ли са и други 
учени подобен успех?

Естествено че изследователи-
те и учените във FAU не са един-
ствените в света, които работят 
по проблема на синтезирането 
на комутируеми молекули. 

Сериозен проблем обаче е, 
че тези молекули функционират 
като превключващи („0” и „1”)  
само когато са или в течен раз-
твор, или когато са охладени до 
минус 2000С. Естествено, че това 
не е практически приложимо. 
При тези условия синтезирани-
те молекули не могат да служат 
за съхранение на информация, 
т.е. като памети и бази  данни. 
Създадената система от изсле-
дователите и учените във  FAU 
обаче е с предимството, че ра-
боти при стайна температура. 

Каква е формата на съ-
ществуване на новите син-
тезирани комутируеми мо-
лекули?

В началото те са в разтвор, 
който се нанася върху „носещ” 
твърд материал за подложка, а 
накрая разтворът се изпарява. 

Тенденции

Все по-често говорим за необходимостта от под-
младяване на Федерацията, за привличане на млади 
хора в нейната орбита. Едва ли има по-добър начин 
за това от усилията да помогнеш на младите специа-
листи да намерят бъдещата си работа, да им предос-
тавиш възможност да контактуват с фирмите от своя 
бранш, да разберат условията и възможностите, кои-
то те предлагат. Именно това направи на 17 декември 
Съюзът по електроника, електротехника и съобще-
ния. Той организира Кариерен форум, на който дой-
доха млади хора, завършващи специалности в тези 
области, „Явно тук са най-мотивираните студенти“ 
както каза доц. Димитър Арнаудов, зам.-председател 
на СЕЕС при откриването на форума. Той  обяви десе-

представителите на фирмите, да доуточняват условия, 
да създадат първи контакти и наистина да се почувст-
ват необходими със своите знания. Един форум, който 
помага на завършващите да се ориентират по-добре 
на пазара на труда и наистина работи за каузата млади 
хора във ФНТС.

Но СЕЕС отбеляза на този 
ден и един юбилей – 50 години 
на издаваното от него списание 
Е+Е. Вече половин век без пре-
късване Е+Е е водещото научно 
списание на българските учени 
в областта на електрониката, 
електротехниката, телекомуни-

...юбилей на своето списание ...юбилей на своето списание 
кациите и компютърните технологии.   

В залата присъстваха научни работници, бивши 
членове на редколегията на списанието, рецензенти 
и студенти от тези специалности. Както каза в своето 
кратко слово главният му редактор и председател на 
СЕЕС, проф. Иван Ячев, „През всичките тези години то 
е било трибуна на хилядите електро и електронни ин-
женери за публикуване на техните научни и приложни 

постижения. Благодарение на ентусиазма и 
всеотдайността на авторите, на рецензен-
тите и на редакционните колегии списанието 
съхрани високото ниво на своите публикации 
и е отличен информатор както за нашите, 
така и за световните постижения.“

За юбилея бяха получени приветствия от ТУ 
София, РУ Ангел Кънчев, ТУ Варна и колегите от 
САИ, НТС по транспорта, ССКБ. След поднасяне 
на приветствията, някои от ветераните се вър-
наха назад във времето и споделиха свои спо-
мени за началото на списанието и хората, кои-
то са го създали и ръководили през годините. 
И както подобава на такова събитие, вечерта 
премина в уютната атмосфера на приятелски 
разговори и спомени на чаша вино.

СЕЕС в помощ на младите и с…СЕЕС в помощ на младите и с…
тината фирми, които бяха 
изпратили свои експер-
ти, за да представят тях-
ната дейност, условията и 
възможностите за рабо-
та. След презентациите 
младите хора имаха въз-
можност да разговарят с 

Вести от ФНТС

 Тогава остава един много тънък 
микрокристален слой. Опти-
малният случай би бил, разбира 
се, един слой, в който отделни-
те молекули са подредени дву-
мерно с правилни отстояния 
помежду си. По този начин ще 
може да се адресира и управля-
ва индивидуално всяка една от-
делна молекула..

Как точно действа кому-
тацията на синтезираните 
нови молекули?

Самата комутация настъпва 
при осветяване. Желаното със-
тояние на комутация на ново-
синтезираната молекура се осъ-
ществява чрез невидимо късо-
вълново UV- осветление. 

Кое е същественото при 
новосинтезираните молеку-
ли?

На учените се е отдала  въз-
можността да синтезират цял 
метален комплекс, в който един 
йон на желязото (Fe) е обхванат 
от части  на молекулата, съдър-
жащи сяра. Тези части на моле-
кулата вече могат да изменят 
свойствата на металния йон, 
към който са свързани. По този 
начин, чрез фотохимична реак-
ция могат да се комутират   със-
тоянията на железните йони. За 
едно технологично приложе-
ние, тази обратимост е от реша-
ващо значение. 

В състояние ли е изследва-
нето да адресира и комутира 
отделна молекула?

В момента изследователите 
не са стигнали чак толкова да-
леч. Най-напред е необходимо 
да  се синтезират структури с 
размери 50Х50 нанометра. Сега 
учените все още трябва да дока-
жат и покажат, че чрез светлина 
може да се постигне устойчиво 
и сигурно управление. Как може 
да се „прочете“ състоянието на 
молекулата и отново да се запи-
ше информация?

Колкото по-малка по разме-
ри е изследваната материална 
структура, толкова са по-голе-
ми разходите и по-сложно е 
да се управлява всеки отделен 
бит. В изследователската рабо-
та се използват микроскопски 
техники със специални качест-
ва, като например рентгенова 
микроскопия или специален 
растермикроскоп със силно 
изображение, за да бъде под-
брана подходящата магнитна 
информация. Всъщност, в мо-
мента се комутират наведнъж 
всички синтезирани молекули, 
които са върху голяма площ. За 
практическо приложение обаче 
не може да се разчита на микро-
скопска техника, а на техниче-
ско решение за управление на 
всяка отделна молекула 

 Колко дълго ще трябва да 
се чака, докато се  появи но-
вата памет в нашите съвре-
менни изчислителни устрой-
ства?

Това сигурно ще продължи 
още няколко години. Но, както 
на времето конструирането и 
развитието на първите памети 
стана бързо, така и сега не е из-
ключено да се повтори същото. 
Не е невероятно, само в тече-
ние на 20 години, молекулярни-
те бази данни да се превърнат в 
неделима съставна част на но-
вата информационна техника. 
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