
Hva skjer

Fysikkolympiaden 2014

Den 45. Internasjonale fysikkolympiaden ble avvik-
let i juli 2014 i Kazakhstans hovedstad, Astana.
Hver av de 86 deltakende nasjonene kan ha med
inntil fem deltakere. Selve konkurransen g̊ar over
to dager. Først én dag med tre teoretiske oppgaver
som til sammen gir inntil 30 poeng, og s̊a én dag
med eksperimentelle oppgaver som gir inntil 20 po-
eng.

Det norske laget

Deltakerne fra Norge var i år: Kristoffer Engedal
Andreassen fra St. Olav vgs. i Stavanger, Eivind
Eide fra Oslo Katedralskole, Peter Flydal fra Kris-
telig gymnasium i Oslo, Audhild Høg̊asen fra Lille-
hammer vgs. og Anders Johansson fra Valler vgs. i
Bærum.

Uttakingen av laget begynner høsten før finalen,
der alle elever i videreg̊aende skoler inviteres til å
delta. Denne gangen var det omtrent 1300 elever
med i denne første runden. De 60–70 beste av disse
blir invitert til andre runde med litt vanskeligere
oppgaver. De 20 beste fra andre runde f̊ar s̊a et
én-ukes kurs p̊a Fysisk institutt p̊a Blindern, som
avsluttes med uttaking av de fem som skal repre-
sentere Norge i finalen. Dette siste kurset er helt
nødvendig da pensum i finalen omfatter en god del
mer enn det som undervises i norske videreg̊aende
skoler.

Ledernes oppgaver

De medfølgende lederne var i år Thomas Fr̊ag̊at fra
Jessheim vgs. og Øyvind Guldahl fra Persbr̊aten
vgs.

Dagen før hver prøvedag samles lederne fra de
deltakende nasjonene for å diskutere de foresl̊atte
oppgavene og oversette dem til eget spr̊ak. Disku-
sjonen og finpussing av oppgavetekstene tar alltid
lang tid, og mesteparten av natta g̊ar med før alt er
klart.

Etter hver prøvedag rettes oppgavene av b̊ade
ledere og lokale sensorer før disse til slutt møtes
for å bli enige om poengene. De 8 % beste f̊ar
gullmedalje, de neste 17 % f̊ar sølvmedalje, de neste

25 % f̊ar bronsemedalje og de neste 17 % f̊ar hederlig
omtale. Den nederste tredelen f̊ar ingen plassering.

Vanskelige oppgaver

At oppgavene i år var uvanlig vanskelige, ser vi
av poenggrensene. 9,15 poeng (av 50 mulige) var
nok til å f̊a hederlig omtale. En av v̊are deltakere,
Eivind Eide, oppn̊adde dette med sine 11,5 poeng.
Gullmedaljene startet p̊a ca 28 poeng, og beste
deltaker (fra Kina) fikk 41,6 poeng. Tidligere år
har flere deltakere f̊att 50, eller tett oppunder 50
poeng.

Den første oppgaven finalistene fikk, besto
av tre deler. Den første, Del A, var en klassisk
mekanikkoppgave som vi gjengir her.

En liten puck med masse m blir forsiktig plassert
p̊a innsiden av en tynn, hul sylinder med masse
M og radius R. Sylinderen ligger p̊a et horison-
talt plan, og pucken er til å begynne med plassert
i høyden R over planet, som figur 2 viser. Finn
kraften F mellom pucken og sylinderen i det øye-
blikket pucken passerer det laveste punktet i banen.
Anta at det ikke er noen friksjon mellom pucken og
den indre flaten av sylinderen, og at sylinderen rul-
ler p̊a planet uten å gli. Tyngdeakselerasjonen er
g.

Del B var om en vibrerende s̊apeboble, og Del
C var en sammenkopling av to svingekretser med
kondensatorer og spoler.

Den andre oppgaven dreide seg om van der
Waals tilstandslikning og hvordan den beskriver
b̊ade gassfase og væskefase.

Den tredje oppgaven handlet om elektriske
utladninger i gasser og hva som skal til for å opp-
rettholde en kontinuerlig utladning.

Den eksperimentelle oppgaven var bl.a.
en undersøkelse av fenomenet dobbeltbrytning ved
hjelp av to kryssede polarisasjonsfiltre.

Alle oppgavene med løsninger finnes p̊a
http://ipho2014.kz/

Utvide pensum?

Finaleoppgavene har ofte inneholdt elementer som
ligger utenfor, eller p̊a kanten av, det oppsatte pen-
sum for finalen. Slike oppgaver er ofte allikevel blitt
godkjent. En komité har arbeidet med dette, og la
n̊a fram et forslag til nytt pensum med en lang rekke
tillegg og presiseringer. Diskusjonen om dette vil
fortsette de kommende årene.
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I mange land er fysikkolympiaden forbundet
med mye prestisje, og de flinkeste fysikkelevene f̊ar
langvarig spesialopplæring med sikte p̊a denne fi-
nalen. Det kan være en fare for at pensum og opp-
gaver i for stor grad tilpasses disse elevene.

Ikke bare fysikk

Finalen i fysikkolympiaden er uansett en stor opp-
levelse for deltakerne. Det legges bevisst opp til
sosiale aktiviteter der elevene f̊ar anledning til å bli
kjent med ungdom med samme interesser fra hele
verden. V̊are deltakere gir likelydende uttrykk for
sine opplevelser. Audhild Høg̊asen sier det p̊a denne
måten:

”Jeg hadde en helt fantastisk tur til Astana,
Kazakhstan. Det internasjonale miljøet p̊a IPHO
var helt unikt, og vi ble kjent med studenter fra
hele verden. Vi tok en tur med elveb̊at med laget
fra Australia, spilte Set med Israel, spiste p̊a pizze-
ria med Nederland (pizza med hestekjøtt, vel å
merke!), prøvde ut spanskkunnskapene med Mex-
ico og utvekslet flagg-pins med Pakistan. Vi spilte
fotball mot Canada, beundret de mange enorme
bildene av president Nazarbajev med Nepal, lærte
bort norske sanger til Portugal, forsøkte å snakke
engelsk med Russland (uten hell) og danset gagnam
style med Sør-Korea. Å f̊a være del av et slikt inter-
nasjonalt miljø var spennende, og ekstra spesielt i
disse dager med mye uro rundt om i verden. Å sitte
midt blant nærmere 400 andre studenter og prøve
seg p̊a utfordrende oppgaver var ogs̊a en stor opp-
levelse. For ikke å glemme halvtimen før konkur-
ransen startet, da de fleste satt alvorlig i egne tanker
utenfor prøvelokalet, mens vi fra den norske laget
satte i gang med ”En elefant kom marsjerende”-
sangen med tilhørende dans for å lette p̊a nervene.
Dette ble for øvrig tatt godt i mot, og flere deltagere
fra ulike land slang seg med. Denne reisen ga meg
ny kunnskap (om fysikk, spr̊ak, kultur, religion og
kortspill!), nye venner, en (enorm) haug med bilder
og uforglemmelige minner.”

Neste fysikkolympiade (IPhO 46) skal arran-
geres i. Mombay i India 5.-12. juli 2015.

Øyvind Guldahl
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Figurtekster

Figur 1. De norske deltakerne (fra venstre): Peter Flydal, Aud-

hild Høg̊asen, Kristoffer Engedal Andreassen, Anders Johansson

og Eivind Eide.

Figur 2. En hul sylinder med masse M og radus R ruller uten

å gli p̊a et horisontalt underlag. Den lille massen m glir uten

friksjon p̊a innsiden av sylinderen.
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