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1. Hvaad er nanoteknologi? Bru
ug 5 linjer påå at besvare dette
d
spm. og
o forklar herrunder hvorffor ”nano”
ben
nyttes.
2. Næ
ævn et eksem
mpel på et nanoteknologissk produkt og
o forklar korrtfattet hvorffor det kan siges
s
at
værre nanotekno
ologisk.
n millimeter og uden bruug af ekspone
entiel notatio
on diameterren af en fodbold,
3. Anggiv i enheden
bredden af et hår, bredden af et DNA‐m
molekyle ca. diameter
d
af et
e vandmoleekyle og et oxxygenatom.
nyt gerne tallene i ”Nano
oteknologiskee Horisonterr”, s. 8, samt at radius forr et oxygenatom er ca.
Ben
60 p
pm.
4. Meget små stykkker guld (2‐3
3 nm store) kkan benyttess i katalysato
orer. Et enkeelt guldatom består af en
elekktronsky omkring en kerne beståendde af 79 proto
oner og 100‐‐125 neutronner. Naturliggt
foreekommendee guldatomerr har 118 neuutroner og er den eneste
e stabile isotoop af guld. Atomets
A
radius er 135 pm
m. Hvor man
nge guldatom
mer skal ligge
e i forlængelse af hinand en for at du har en
d‐”tråd” med
d længden ca
a. 2,5 nm?
guld
mmende gulddatomer er ca.
c 0,000327 ag (atto‐graam). Hvor ma
ange
5. Massen af naturligt forekom
guld
datomer skal der til for at
a man har 1,,00 g guld?
6. Man kan vha. ett Skanning Tunnel Mikrooskopet (STM
M) danne et billede
b
af en overflade. Dette
D
mikkroskop virkeer ved at en meget
m
spids nål bevægess hen over prøven (se figguren). Der er
e en
elekktrisk ladninggsforskel me
ellem nål og prøve, således at der vil gå en strøm af elektrone
er mellem
nål og prøve – jo tættere de
e er på
år der.
hinaanden, jo meere strøm gå
På d
den måde kaan højdeforskelle
ned
d til 0,02 nm på prøvens
oveerflade ”ses”. Kan man de
erved
se eet guldatom der ligger på
å en
elleers helt jævn overflade (h
hvis vi
ligee forestiller os
o at en sådan
oveerflade kunnee skabes)?
ordan er et carbon‐nanorrør
7. Hvo
opb
bygget? Endvvidere: Hvad
ben
nyttes de fx til
t og hvorforr?

