
Tentamen i Fysik för BD, SK 1113 090527 
Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Uppgifterna är inte 

ordnade i svårighetsgrad. Tänk på att även en ansats på ett tal kan ge delpoäng.  
3,0p på A-delen erfordras för godkänt = betyg D. 

För högre betyg fordras dessutom poäng på B-delen  
 

Tema : Mineralogiska undersökningsinstrument 
A1 
Ett sätt att karaktärisera bergmaterial är att se hur materialet fungerar som isolator. Man placerar då en tunn 
skiva av det mellan plattorna i en plattkondensator som hålls vid konstant spänning (10 V). 
När materialet sätts dit ökar laddningen med 143%. Vad är materialets dielektricitetskonstant, εr  (Alltså det 
som i boken kallas K eller permittivity)? 
A2 
Vid separation av magnetiskt och ickemagnetiskt material används ofta fält från korta spolar runt det 
löpande band där man matar fram materialet. Hur stort blir fältet från två plana, korta spolar placerade så att 
deras axlar sammanfaller? Radien är 2,0 dm och de är placerade 2,2 dm från varandra. Antalet varv per 
spole är 200 och strömmen är 2,4 A. Beräkna fältet i den punkt som ligger mitt emellan spolarna. 
Fätbidragen från bägge spolar är riktade åt samma håll. 
A3 
Vid många materialtester vill man sönderdela materialet till pulver. Detta kan man göra med ultraljud som 
fokuseras med en sfärisk reflektor. Ultraljudet har frekvensen 240 kHz och sänds ut från en plan cirkulär yta 
med diameter 8 mm. Vilken spridningsvinkel får ljudet (innan det kommer fram till reflektorn)? 
A4 
Ett mikroskop är ju standard som metod att optiskt inspektera ett mineral. Antag att man vill att 
objektivförstoringen ska vara 8 ggr, och att både objektivet och okularet har en fokallängd på 20 mm. 
Hur stort blir avståndet mellan objekt (inte objektiv) och okular?  
A5 
När man mikroskoperar mineral är den vanligaste metoden (förutom att bara subjektivt titta) att mäta 
dubbelbrytning. Man har då två polarisationsfilter som bägge kan vridas. För en kristall varierar ljuset som 
går igenom mellan vitt och svart när man vrider polaroiden och för en annan varierar det i många olika 
färger. Vilken av kristallerna har störst dubbelbrytning? Motivera! (Enbart rätt svar ger inga poäng). 
 
 
B1 
Samma som A2 men plotta fältet som funktion av läge utefter symmetriaxeln mellan spole 1 och spole 2. 
Graderade axlar. 
B2 
Samma som A3, men frågan är nu hur liten fläck man samlar ihop ljudet till med en reflektor som har 
diameter 80 mm och placeras på avstånd 300 mm från sändaren. Krökningsradien är 100 mm (motsvarar en 
fokallängd på 50 mm). 
B3 
Hur stor blir synfältet ( i mm ) i mikroskopet i A4 om både objektiv och okular har diameter 12mm? Det blir 
vinjettering i systemet. Räkna synfält som det område varifrån hälften avljuset kommer igenom. 


