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Luennoitsija: Ilpo Vattulainen
Taskulaskimet ja MAOL:in taulukot ovat tentissa sallittuja. Kaavakokoelmat eivat ole sallittuja.
Yhteensa 5 tehtavaa.
Tehtava 1.
(9 p)
Selitii seuraavat termit j a kiisitteet
a) Eristeja sen elektronivyorakenoe lp
b) Kvanttipiste 1p
c) Nanoskaala: millii fysikaaliseJla perusteella jokin partkkeli/systeemi tulkitaan kuuluvan
nanotasolle? 1p
d) Aalto-partikkeli-dualiteetti (wave-particle duality) lp
e) V alosiihkoinen ilmio 1p
f) Keskustele nanosysteemeissii tyypilliset sidokset ja niiden viiliset erot (kovalenttinen sidos,
vetysidos, ionisidos, metallisidos, peptidisidos, van der Waals -sidos jne.) 4 p
Tehtlivli 2.
(6 p)
Partikkeli (siide on R, tiheys on p) on nesteessa, jonka viskositeetti on 17, tiheys p., ja lampotila T.
Partikkeli liihtee liikkeeJle levosta. Kuinka suuri tiiytyy partikke!in koon olla, ettii partikkeli keJluisi
paikallaan, pystyen siten vastustamaan termisen energian (kBTJ avulla gravitaatiota?
Tehtlivli 3.
(6 p)
Skaalausre!aatiot. Jokaista tarkasteltavaa fysikaalista suuretta kuvaa karakteristinen ulottuvuus D
(dimensiot metrejii). Tamiin perusteeJla kuvaa, kuinka seuraavat suureet skaalautuvat ulottuvuuden
suhteen (siten esim. pituus L skaalautuu muodossa L -D').
a) Lampokapasiteetti
b) Hooken Jain mukainen (harmoninen) voima
c) Pintaa pitkin liikkuvaan makroskooppiseen (ei siis nanokokoiseen) kappaleeseen kohdistuva
k:itkavoima
d) Massa
e) Pallomaiseen varattuun kappaleeseen kohdistuvan siihkokentiin aiheuttama voima
f) Reynoldsin luku
Tehtliva 4.
(3 p)
Pallomaisen partikkelin siide on R~,. Se muodostuu pienemmistii pallomaisista partikkeleista, joiden
siide on Rpiom· Oletamme, ettii niiitii pieniii partikkeleita (siide Rp,,,,;) on sen verran paljon, ettii niistii saa
muodostettua suunnilleen pallomaista partikkelia muistuttavan isomman partikkelin (siide R,.,).
Oletamme, ettii iso pallo pysyy kasassa van der Waals -vuorovaikutuksilla, mitkii sitovat pieniii palloja
toisiinsa niin voimakkaasti, ettii ne sitoutuvat yhteen eiviitkii irtoa ympiirillii olevaan ilmafaasiin.
• Laske ensin ison pallomaisen partikkelin dispersio eli sen pinnan suhde tilavuuteen.
• Pienet pallot (siide R,,,,,;) vuorovaikuttavat keskeniiiin van der Waals -vuorovaikutuksilla, joiden
maksimikantama on 3 x Rpieni· Tata suuremmilla etaisyyksillii pienet pallot eivat enaa "tunne"

toisiaan eli ne eiviit eniiii pysty vuorovaikuttamaan van der Waals -vuorovaikutusten kautta.
Laske silloin ison pallon pienin mahdollinen siide, joka mahdollistaa sen, ettii ison pallon
keskimmiiisimpiinii oleva pieni pallo ei eniiii tunne (van der Waals -vuorovaikutuksilla) ison
pallon pinnassa olevia pieniii palloja.
Tehtlivli 5.
(6 p)
Kaksi esseetehtiiviiii.
• Keskustele, kuinka biologisissa eliivissii systeemeissii biologia aistii nanoskaalan ilmiot. Anna
esimerkkejii ja tuo esille niiden nanoskaalan fysiikkaa.
• Keskustele teemasta quantum confinement eli siitii, kuinka tutkittavan systeemin kokoa
rajoittamalla voidaan muokata kvanttitasoja. Mika tamii ilmio on, kuinka se tapahtuu, missii se
tapahtuu, mitii siitii seuraa, mitii siitii voidaan oppia, ja kuinka sitii voitaisiin hyodyntiiii?

