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Taskulaskimet ja MAOL:in taulukot ovat tentissa sallittuja. Kaavakokoelmat eiviit ole sallittuja.
Yhteensa 5 tehtavaa (kahdella sivulla).
Tehtiivii 1.
(9 p)
Selita seuraavat termit ja kasitteet
a) Reynoldsin luku
b) Keskimaarainen vapaa matka (mean free path)
c) Silikiiinen kaksoiskerros (electrical double layer)
d) Eriste ja sen maiirittely elektronivyiirakenteen kautta
e) Nanoskaala: milla fysikaalisella perusteellajokin partikkeli tulkitaan kuuluvan nanoskaalalle?
f) Kvanttikaivo
g) Fotoninja fononin erot
h) Valosilikiiinen ilmiii
i) Motiliteetti
Tehtavii 2.
(6 p)
Skaalausrelaatiot. Jokaista tarkasteltavaa fysikaalista suuretta kuvaa karakteristinen ulottuvuus D (dimensiot
metreja). Taman perusteella kuvaa, kuinka seuraavat suureet skaalautuvat ulottuvuuden subteen (siten esim.
pituus L skaalautuu muodossa L - D 1).
a) Reynoldsin luku
b) Ihmisen juoksuvoima suhteessa ihmisen kokoon
c) Virta
d) Lampiikapasiteetti
e) Pallon muotoisen nanopartikkelin dispersio, eli sen pinta-atomien ja partikkelin ytimessa olevien
atomien lukurnaarien suhde
f) V arattuun hiukkaseen vaikuttava silikiistaattinen voima
Tehtiivii 3.
(6 p)
van der Waals -vuorovaikutusta kuvataan toisinaan potentiaalilla
E(x) =

c:[(2r:dw) 12 _ 4 (2r:dw) 3J,

jossa x on etaisyys kahden partikkelin vfilillii, e > 0 on energiaa kuvaava pararnetri ja rvaw kuvaa partildcelien
kokoa. a) Laske van der Waals -voiman yhtalii. b) Maiiritii malcsimivoima attraktiiviselle
vuorovaikutukselle. c) Jos vertaat tata maksimivoimaa kahden varauksen (molempien varaus q = e, mutta
yksi on positiivinen ja toinen negatiivinen) vfiliseen attraktiiviseen voimaan, niin mika on se varauksien
valinen etaisyys, jolla tama toteutuu? d) Miksi yllii olevassa yhtiiliissa on attralctiiviselle vuorovaikutukselle
eksponentti 3 ja repulsiiviselle taas eksponentti 12?
Tehtava 4.
(3 p)
Pallomaisen partildcelin sade on Riso· Se muodostuu piene=ista pallomaisista partildceleista, joiden slide
on Rpiooi· Pieniii partikkeleita (slide Rpieni) on niin paljon, ettii niistii saa muodostettua suunnilleen pallomaista
partildcelia muistuttavan ison partildcelin (sade Rfa,). Oletarmue, etta iso pallo pysyy kasassa van der Waals
-vuorovaikutuksilla, mitkii sitovat pieniii palloja toisiinsa, jolloin ne sitoutuvat yhteen.
a) Laske ensin ison pallomaisen partikkelin dispersio eli sen pinnan suhde tilavuuteen.
b) Pienet pallot (slide Rpieni) vuorovaikuttavat keskeniiiin van der Waals -vuorovaikutuksilla, j oiden
maksimilcantarna on 3 x Rpieni· Tata suuremmilla etiiisyyksillii pienet pallot eiviit "tunne" toisiaan eli
ne eiviit pysty vuorovailrnttamaan van der Waals -vuorovaikutusten kautta. Las.lee ison pallon
pienin mahdollinen siide, joka mahdollistaa sen, ettii ison pallon keskimmiiisimpanii oleva pieni
pallo ei eniiii tunne (van der Waals-vuorovaikutuksilla) ison pallon pinnassa olevia pienia palloja.
Tehtavii 5.
(6 p)
Pallomainen partikkeli (sii!1e on R, tiheys on p) putoaa gravitaation ansiosta nesteessii, jonka viskositeetti
· on 17 ja tiheys on p,,. Voi=e olettaa, ettii p > p,,. Partikkeli liihtee liildceelle levosta ja sen nopeus kasvaa,
kunnes sen nopeus vakiintuu vakioarvoon v, jota kutsutaan terminaalinopeudeksi. a) Miiiirita yhtalii
nopeudelle v. b) Systeemi on liimpiitilassa T, joten putoavaan partikkeliin vaikuttaa myiis lampiitilan
aiheuttama terminen kohina. Kuinka suuri (tai pieni) tiiytyy partildcelin koon olla, ettii partildceli kelluisi
suunnilleen paikallaan, jolloin se pystyisi vastustarnaan termisen energian (kBT) avulla gravitaatiota?

