
Hva skjer

Fysikkolympiaden 2013

I år er det 100 år siden Niels Bohr lanserte sin atom-
modell som kunne forklare hvordan linjespekteret
fra glødende hydrogengass oppst̊ar. Det er derfor
naturlig at det var Danmark som arrangerte den
internasjonale finalen i fysikkolympiaden i år. Det
foregikk i Bohrs hjemby, København, 7. til 15. juli.

Hvert av de 83 deltakende landene kan ha inntil
fem deltakere. Vi reiser som et lag, men olympiaden
er en individuell konkurranse med en teoretisk og en
eksperimentell del. Selve konkurransen g̊ar over to
dager. Først en dag med tre teoretiske oppgaver
som til sammen gir inntil 30 poeng, og til slutt en
dag med to eksperimentelle oppgaver som til sam-
men gir inntil 20 poeng.

Det norske laget

Uttakingen av det norske laget begynner høsten før
finalen, der alle elever fra videreg̊aende skoler kan
delta. Denne gangen var det omtrent 1000 deltakere
med i første runde. De 60 beste av disse blir invitert
til å delta i andre runde med litt vanskeligere opp-
gaver. Deretter siles de ca. 20 beste ut til en tredje
runde, et en-ukes kurs p̊a Fysisk institutt p̊a Blin-
dern, og en siste prøve der delegasjonen p̊a fem til
finalen tas ut. Dette siste kurset er helt nødvendig
da pensum til finalen omfatter en god del mer stoff
enn det som undervises i norske skoler. De to siste
dagene før avreise samles deltakerne p̊a Blinder ig-
jen for å finpusse sine fysikkunnskaper.

Deltakerne fra Norge var i år: Carl Andreas
Julsvoll fra Oslo Handelsgymnasium, Gert Magne
Kahrs Knutsen fra Sandnes vgs, Aasmund Hausken
Sande fra Valler vgs, Arnoldas Seputis fra Sandnes
vgs, og Tobias Torben fra Spjelkavik vgs.

Ledernes oppgaver

De medfølgende lederne var i år Øyvind Guldahl
fra Persbr̊aten vgs. og Torbjørn Mehl fra Nesodden
vgs.

Dagen før hver prøvedag samles lederne fra de
deltakende nasjonene for å diskutere de foresl̊atte
oppgavene og oversette dem til eget spr̊ak.
Diskusjonen tar alltid lang tid, og denne gangen var
det ogs̊a mye tekst som skulle oversettes. Mange av

lederne brukte derfor mesteparten av natta før alt
var klart.

Dagen etter teoriprøven var deltakerne p̊a ut-
flukt blant annet til Tivoli der de fikk boltre seg med
berg-og-dalbane-fysikk mens lederne diskuterte seg
fram til en endelig utforming og oversetting av de
eksperimentelle oppgavene.

Etter hver prøvedag rettes oppgaven av b̊ade
lederne og lokale sensorer før man til slutt møtes
for å bli enige om poengene. N̊ar alle oppgavene
er rettet og deltakerne rangert, f̊ar de 8 % beste
gullmedalje, de neste 17 % f̊ar sølvmedalje, de neste
25 % f̊ar bronsemedalje og de neste 17 % f̊ar hederlig
omtale. Den nederste tredelen f̊ar ingen plassering.

Teorippgavene

Den første teorioppgaven dreide seg om et meteorit-
tnedslag i Danmark i 2009 som ble fanget opp av
et videokamera i Sverige. Blant annet p̊a grunnlag
av disse bildene skulle deltakerne beregne meteorit-
tens fart, og finne ut om den ville smelte før den
traff bakken. Oppgaven behandlet ogs̊a beregning
av alderen til en meteoritt ved hjelp av radioaktive
nedbrytningsprodukter. Til slutt skulle det bereg-
nes hvor mye et gitt meteornedslag kunne endre jor-
daksens retning og jordas rotasonsfart.

Den andre oppgaven dreide seg om en nyop-
pdaget effekt der lys brukes til å sette opp elek-
triske resonans-svingninger i nanopartikler av sølv
oppløst i vann. Sølvpartiklene blir s̊a varme at det
dannes vanndamp som unnslipper som små bobler
uten at det 20 grader varme vannet varmes nevn-
everdig opp. Mye av denne oppgaven l̊a klart uten-
for norsk skolefysikk, og falt spesielt vanskelig for
v̊are deltakere.

Den siste teorioppgaven var om Grønlandsisen,
dens form, indre bevegelse og dens gravitasjonelle
virkning p̊a havet rundt. En høyst klima-aktuell
oppgave som mange dessverre fikk for liten tid til
å fordype seg i. Arbeidsmengden p̊a disse prøvene
er vanligvis svært stor, og de som ikke har rutine
nok og ikke arbeider rasjonelt og effektivt, vil f̊a for
liten tid.

De eksperimentelle oppgavene

Utgangspunktet for den første eksperimentelle opp-
gaven var dansken Ole Rømers bestemmelse av lys-
farten i 1675 ved observasjon av Jupiters måner.
Dagens oppgave var å bestemme lysfarten i en op-
tisk kabel og i vann. Lysfarten i vakuum er definert
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lik 299 7824̇58 m/s, s̊a egentlig var det brytningsin-
deksen (forholdet mellom lysfarten i stoffet og lys-
farten i vakuum) som skulle finnes. Dette ble gjort
ved å bruke lys fra en laser-avstandsmåler. Dette
fikk v̊are elever rimelig godt til, til tross for at bry-
tningsindeks ikke er nevnt i norske læreplaner.

Den andre eksperimentelle oppgaven var et
studium av solceller. Først skulle strømmen gjen-
nom cellen bestemmes som funksjon av avstanden
til lyskilden. Dette er et forsøk som mange elever
har utført p̊a skolen. Denne gangen riktignok med
et oppsett som tillater større nøyaktighet. Cellenes
karakteristikk, det vil si spenningen som funksjon
av strømmen gjennom cellen, skulle s̊a bestemmes.
Utfordringen her var å velge stort nok spenning-
somr̊ade og tegne en nøyaktig graf p̊a millimeterpa-
pir. Deretter skulle et kar med vann settes mellom
lyskilden og solcellen, idet vannhøyden skulle vari-
eres. Overraskelsen her var at effekten fra cellen fak-
tisk ble større ved visse vannhøyder enn uten vann
p̊a grunn av refleksjoner og brytning i vannet. Es-
sensielt her er at lyskilden gir svært lite infrarødt
lys som absorberes i vannet (LED-lys).

Ingen av v̊are deltakere oppn̊adde plassering
denne gangen, noe som ikke er helt uvanlig for
norske deltakere med bare to år med fysikk i skolen.

Alle oppgavene med løsninger og resultatlis-
ter finnes p̊a http://ipho2013.dk/ Her fins ogs̊a
statutter, medlemsland og annen informasjon.
Mer informasjon om fysikkolympiaden finnes p̊a
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/
skolelab/fysikk-ol/

Ikke bare fysikk

Finalen i fysikkolympiaden er en stor opplevelse for
deltakerne. Det legges bevisst opp til sosiale ak-
tiviteter der elevene f̊ar anledning til å møtes og bli
kjent med ungdom med samme interesser fra hele
verden. En av v̊are deltakere, Gjert Magne Kahrs
Knutsen, sier det p̊a denne måten:

”Det beste med den internasjonale fysikk-
olympiaden (IPhO) m̊a være det faktum at hun-
drevis av spennende ungdommer fra hele verden,
alle med interesse for fysikk, møtes for å – i tillegg
til å konkurrere – sosialisere og danne vennskap.
I tillegg til å f̊a kulturell innsikt understrekes det
at interessen for fysikk og vitenskap er universell
og uavhengig av landegrenser. En viktig erfaring
gjort i IPhO er at selv om man er blant landets
beste i fysikk, s̊a er man langt ifra blant de beste
i verden. Denne erfaringen gir en inspirasjon til

å jobbe videre med faget, og å være med s̊a mange
flinke ungdommer gir motivasjon til å bli enda bedre
i fysikk. Alt i alt har det vært en fantastisk og
utrolig kjekk opplevelse, samt en nyttig erfaring, å
ha deltatt i IPhO!”

[Hvor og n̊ar skal neste fysikkolympiade finne
sted?]

Øyvind Guldahl

∞

Figurtekst

Figur 1. De norske deltakerne (fra venstre): Tobias Torben, Gert

Magne Kahrs Knutsen, Carl Andreas Julsvoll, Arnoldas Seputis

og Aasmund Hausken Sande.
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