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Taskulaskimet ja MAOL:in taulukot ovat tentissli sallittuja. Kaavakokoelmat eivlit ole sallittuja.
Yhteensli 5 tehtlivlili (yhdellli sivulla).
Tehtlivli 1.
(9 p)
Selitii seuraavat termit ja kasitteet
a) Elektroforeesi
b) Keskimiiiiriiinen vapaa matka (mean free path)
c) Siibkiiinen kaksoiskerros (electrical double layer)
d) Peptidisidos
e) Nanoskaala: millii fysikaalisella perusteellajokin partikkeli tulkitaan kuuluvan nanoskaalalle?
f) Kvanttipiste
g) Fotonin ja fononin erot
h) Valosiibkiiinen ilmiii
i) Aalto-partikkeli -dualiteetti
Tehtavli 2.
(6 p)
Skaalausre]aatiot. Jokaista tarkasteltavaa fysikaalista suuretta kuvaa karakteristinen ulottuvuus D (dimensiot
metrejii). Tiimiin perusteella kuvaa, kuinka seuraavat suureet skaalautuvat ulottuvuuden subteen (siten esim.
1
pituus L skaalautuu muodossa L - D ).
a) Siihkiistaattinen vuorovaikutusvoima
b) Ihmisen juoksuvoima suhteessa ihmisen kokoon
c) Virta
d) Gravitaatiovoima
e) Hoo ken lain mukainen harmoninen voima
f) Varattuun hiukkaseen vaikuttava siihkiistaattinen voima
Tehtlivii 3.
(6 p)
Kaksi esseetehtiiviiii (3 p + 3 p).
• Keskustele, kuinka biologisissa eliivissii systeemeissii biologia aistii nanoskaalan ihniiit. Anna
esimerkkejii ja tuo esille niiden nanoskaalan fysiikkaa.
• Keskustele · teemasta quantum confinement eli siitii, kuinka tutkittavan systeemin kokoa
rajoittamalla voidaan muokata kvanttitasoja. Mikii tiimii ilmiii on, kuinka se tapahtuu, missii se
tapahtuu, mitii siitii seuraa, mitii siitii voidaan oppia, ja kuinka sitii voitaisiin hyiidyntiiii?
Tehtlivli 4.
(3 p)
Tiediit, ettii iiljyssii olevien surfaktanttimolekyylien koko on 2 mn. Liihdet patikointiretkelle Inarijiirvelle,
minkii koko (ala) on 1084 km2 . Haluat peittiiii Inarijiirven iiljyllii siten, ettii koko pintaa peittiiii viihintiiiin
yhden molekyylin kokoinen kerros. Kuinka suuren rinkan tarvitset, jotta kaikki tarvitsemasi iiljy mahtuu
siihen?
Tehtlivli 5.
(6 p)
Pallomainen partikkeli (siide on R, tiheys on p) putoaa gravitaation ansiosta nesteessii, jonka viskositeetti
on '7 ja tiheys on Pn· Voirmne olettaa, ettii p > p,. Partikkeli liihtee liikkeelle levosta ja sen nopeus kasvaa,
kunnes sen nopeus vakiintuu vakioarvoon v, jota kutsutaan terminaalinopeudeksi. a) Miiiiritii yhtiilii
nopeudelle v. b) Systeemi on liimpiitilassa T, joten putoavaan partikkeliin vaikuttaa myiis liimpiitilan
aiheuttama terminen kohina. Kuinka suuri (tai pieni) tiiytyy partikkelin koon olla, ettii partikkeli kelluisi
suunnilleen paikallaan, jolloin se pystyisi vastustamaan terrnisen energian (k8 T) avulla gravitaatiota?

