
Hva skjer

Fysikkolympiaden 2012

Finalen i den internasjonale fysikkolympiaden i år
foregikk i Estland fra 15. til 24. juni. Selve konkur-
ransen ble avholdt i Tartu, og det var her deltak-
erne var innkvartert. Tartu er byen hvor Estlands
eldste universitet ligger. Kanskje derfor kalles byen
for landets intellektuelle hovedstad. Estlands fak-
tiske hovedstad er Tallinn, og det var her lederne
var innkvartert.

Nytt av året var at i forkant av reisen til Estland
ble deltakerne samlet i Oslo og fikk et todagers opp-
hold med oppgaveregning og gjennomgang av teori
p̊a Blindern. Deltakerne fra Norge var i år: H̊akon
Tasken fra Valler vgs., Oda Lauten fra Lillestrøm
vgs., Tiantian Zhang fra St. Hallvard vgs. i Dram-
men, Anders Strømberg fra Vestby vgs. og Marius
Leiros fra Oslo Katedralskole. Sammen med dem
reiste lederne Joakim Bergli fra Fysisk institutt ved
UiO, og Torbjørn Mehl fra Nesodden vgs.

Selve konkurransen gikk over to dager. De andre
dagene ble deltakerne guidet rundt. Det var alt fra
å besøke lokale severdigheter, som gamlebyen, mu-
seumsbesøk og foredrag av Sir Harold Kroto (nobel-
prisvinner i kjemi 1996), til en avsluttende fotball-
turnering landene imellom. Vertslandet stilte med
lokale guider som tok godt vare p̊a b̊ade deltakere
og ledere. De fleste var studenter fra det lokale uni-
versitetet. Det norske laget ble fulgt av en estisk
jente som skulle starte studier ved NTNU i høst.

Hvert land kan ha med inntil 5 deltakere. Selv
om vi reiser som et lag, er olympiaden en individuell
konkurranse best̊aende av en teoretisk og en eksperi-
mentell del. Den teoretiske delen best̊ar av tre opp-
gaver som gir maks. 30 poeng. Den eksperimentelle
delen har to oppgaver og gir maks. 20 poeng.

Teorioppgaven startet med at man skulle finne
ut hvordan man med minst mulig energi kan kaste
en ball opp til toppen av en sfærisk bygning. Dette
krever ikke at man kan s̊a mye fysikk, men er
slett ikke et enkelt problem å løse. Videre måtte
elevene studere luftstrømmer rundt flyvinger, over-
flatespenning og ladning p̊a vanndr̊aper, og mag-
netiske feltlinjer fanget i superledende rør. Den
siste oppgaven handlet om mekaniske og termody-
namiske prosesser som skjer n̊ar en gassky trekker
seg sammen i den tidlige fasen i dannelsen av en
stjerne.

Den eksperimentelle oppgaven hadde to
deler. Den første handlet om å måle den mag-
netiske permeabiliteten til vann. Vann er svakt dia-
magnetisk, som betyr at det frastøtes av magneter.
Deltagerne skulle plassere en sterk magnet rett un-
der en vannflate og observere at det dannes en liten
grop p̊a overflata fordi vannet rett over magneten
presses til siden. Formen p̊a overflata ble målt ved
å sende en laserstr̊ale mot overflata og finne ut hvor
den reflekterte str̊alen traff en skjem. Denne opp-
gaven tester elevenes nøyaktighet og praktiske fer-
digheter samt behandling av eksperimentelle data.

I den andre delen av oppgaven fikk elevene en
boks som inneholdt et ukjent ikke-lineært kretsele-
ment i parallell med en kondensator, sammen med
en strømkilde og et spesialbygget multimeter. Opp-
gaven var å finne egenskapene til det ikke-lineære el-
ementet (en tunelleringsdiode). Her er det elevenes
kreativitet og forst̊aelse av hvordan det gitte ut-
styret kan brukes til å finne de ønskede størrelsene
som blir satt p̊a prøve.

I år var oppgavene særdeles vanskelige. Det er
hevdet at årets oppgavesett var det vanskeligste p̊a
20 år, noe den hovedansvarlige for de teoretiske opp-
gavene nesten var enig i: ” . . . the conclusion is: the
claim that we had the most difficult problem set for
the last 20 years is slightly exaggerating: the prob-
lems in Beijing, 1994, were even more difficult, at
least in relative terms . . . ” Jaan Kalda, Academic
Committee of IPhO-2012

Vanskelige oppgaver rammer nok de norske delt-
agerne hardt siden det betyr at mange av spørs-
målene involverer begreper som er p̊a grensen eller
utenfor pensum i norsk skole. Fysikkolympiadens
pensumliste inneholder ganske mange ting som er
ukjente for norske elever. Selv med en ukes kurs i
forbindelse med den norske finalen og to dagers kurs
før avreise, er det vanskelig å lære seg å mestre alle
de nye begrepene.

Imidlertid klarte H̊akon Tasken (Valler vgs.) å
finne en elegant løsning p̊a den første teoretiske opp-
gaven som var en av de vanskeligste, men som ikke
krever kunnskaper utover vanlig skolepensum. Han
var dermed blant de deltagerne som fikk høyest po-
engsum p̊a denne oppgaven. For igjen å sitere ar-
rangørens oppsummering:

”This is an interesting case, because in order to
be able to solve this problem, only a moderate physi-
cal education is needed. This is evidenced by the fact
that among the best solvers of Part 1A, there are
several students whose overall results were not so
good; one can only hypothesize that had they passed
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a full course of physics covering all the Syllabus of
IPhO, they would have been able to get gold medals.”
Jaan Kalda, Academic Committee of IPhO-2012
(http://www.ipho2012.ee/statistics/)

Ledernes oppgave er ikke bare å ledsage
elevene fra hjemland til finalested og tilbake. Un-
der oppholdet er lederne med p̊a diskusjon av opp-
gavesettene og oversetter disse til norsk. Etter hver
prøve rettes oppgavene av b̊ade lederne og lokale
sensorer, og man møtes for å bli enige om poeng-
givingen. N̊ar alle oppgaver er rettet og deltagerne
rangert, f̊ar de 8 % beste gullmedalje. Grensen for
sølv er 25 %, bronse 50 %, mens grensen for å f̊a
hederlig omtale er 67%.

Selv om det ikke ble noen plassering for norske
deltagere denne gangen, var det en veldig positiv
opplevelse for deltagerne. De følte seg intellektuelt
p̊a høyde med de beste, men at de burde jobbet
enda litt hardere med studering og lekselesing – en
erfaring de ville ta med seg videre inn i studentlivet.

Alle oppgavene med løsninger og resultatlis-
ter finnes p̊a: http://www.ipho2012.ee/home/ Her
finnes ogs̊a statutter, medlemsland og annen in-
formasjon om den internasjonale fysikkolympiaden.
Mer informasjon om fysikkolympiaden finnes p̊a:
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/
skolelab/Fysikk-OL/

Neste fysikkolympiade finner sted i København
fra 7. til 15. juli 2013.

Torbjørn Mehl og Joakim Bergli
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