
Fysikkolympiaden 2011 
 
Fin innsats av norske elever: 4 av 5 fikk ”Honorable Mention” Den internasjonale finalen i den 42. 
fysikk-olympiaden ble avviklet i Bangkok i Thailand 10.– 17. juli 2011. Det er i alt 86 medlemsland 
som kan delta med inntil 5 elever som ikke skal ha fylt 20 år før 30. juni. I år var det 363 deltakere fra 
84 land. De fem deltakerne fra Norge var: Vidar Skogvoll (Trondheim katedralskole), Jonas Kylling 
(Spjelkavik vgs.), Trond Andersen (Ås vgs.), Håkon Johnsen (Voss gymnas) og Nikolai Martyshenko 
(Sandefjord vgs). De to lederne, Øyvind Guldahl og Torbjørn Mehl, hadde som viktigste oppgaver å 
delta i diskusjonen om utformingen av oppgavene, oversette dem til norsk og rette de norske 
elevenes besvarelser. 
 
Den internasjonale finalen er et stort arrangement som Thaiene avviklet på en utmerket måte. 
”Smilets land” levde virkelig opp til sitt rykte. Både studenter og ledere ble tatt godt vare på av lokale 
guider. Våre fem gutter fikk nok en opplevelse de vil huske resten av livet. Å treffe så mange 
ungdommer fra hele verden med felles interesse for fysikk er en stor opplevelse i seg selv. I tillegg til 
det fysikkfaglige blir det tid mye annet. For eksempel busstur til kysten syd for Bangkok, 
Kongepalasset i Bangkok, middag med innlagt thaidans mm. 
 
Selve konkurransen går over to dager. Først en dag med teorioppgaver, og så en dag med 
eksperimentelle oppgaver. Det ble delt ut 54 gullmedal jer, 68 sølvmedaljer og 93 bronsemedaljer. 
Omtrent 50 % av deltakerne får en medalje. Den beste tredelen av de øvrige får hederlig omtale 
(Honorable Mention, HM). Også i år dominerte de asiatiske landene den øverste delen av 
resultatlista. Taiwan tok 5 av de 7 første plassene. 9 av de 10 nasjonene som fikk 3 eller flere 
gullmedaljer var asiatiske: Taiwan (5), Kina (5), Korea (5), Singapore (4), Thailand (3), India (3), Hong 
Kong (3), Kazakstan (3), Japan (3) og Slovakia (3). 
 
Vi hevdet oss imidlertid godt i nordisk sammenheng. At hele fire av våre deltakere oppnådde  
hederlig omtale må vi være godt fornøyde med. Finland fikk 3 bronse og 2 HM, Danmark 2 bronse og 
1 HM, Norge 4 HM og Island 1 HM. Sverige fikk denne gangen verken medalje eller HM. Det var 
særlig på de eksperimentelle oppgavene vi mistet mange poeng fordi våre elever mangler rutine og 
nøyaktighet. Her teller alle detaljer: mange nok målinger, riktig bruk av enheter, nøyaktighet i 
grafiske framstillinger, riktig antall siffer osv.  
 
I den første av de teoretiske oppgavene skulle et av lagrangepunktene i jordbanen beregnes. Det vil 
si et punkt (600 foran eller bak jorda i jordbanen) der en romsonde kan ligge stabilt under påvirkning 
av kreftene fra sola og jorda. Resten av oppgaven dreide seg om banen til LISA (Laser Interferome- 
ter Space Antenna), tre romsonder som skal sendes opp i formasjon 200 bak jorda i jordbanen, som 
er designet for å kunne registrere gravitasjonsbølger.  
 

Den andre oppgaven gjaldt elektriske krefter mellom et proton og en dipol. Et proton som 
nærmer seg et nøytralt atom vil polarisere dette og dermed bli trukket inn mot atomet. 
 

Den andre konkurransedagen fikk studentene to eksperimentelle oppgaver å løse på 5 timer. Den 
første oppgaven gjaldt et prinsipp som kan brukes til å lage et digitalt skyvelære (avstandsmåler). To 
kamformete plater danner en kondensator der kapasitansen varierer når den ene plata forskyves 
over den andre. Kapasitansen skulle bestemmes ved å måle frekvensen i en svingekrets. 
Sammenhengen mellom frekvensen og forskyvningen skulle en så finne grafisk. 
 
 



Den andre eksperimentelle oppgaven var om en fysisk pendel. I et metallrør var det festet en kule 
med ukjent masse på et ukjent sted. Ved å måle svingetida for røret med ulike plasseringer av  
rotasjonsaksen, skulle en beregne posisjonen til kula og forholdet mellom massene til stanga og kula. 
Til slutt skulle tyngdens akselerasjon beregnes med tre siffers nøyaktighet. Alle oppgavene med 
løsninger og resultatlister finnes på http://www.ipho2011.org/index.php/ Her finnes også statutter, 
medlemsland og annen informasjon om den internasjonale fysikkolympiaden. 
 
Mer informasjon om fysikkolympiaden finnes på http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/ 
skolelab/fysikk-ol/ 
 
Neste fysikkolympiade finner sted i Estland fra 15. til 24. juli 2012. Uttaket begynner med første 
runde i begynnelsen av november. Deretter kommer andre runde 2. februar og norsk finale 30. mars 
2012. 
 

Øyvind Guldahl 


