Norsk Fysikklærerforening
I samarbeid med Skolelaboratoriet,
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FYSIKK-OLYMPIADEN 2020 - 2021
Andre runde: 2. februar - 2021
Varighet: 3 klokketimer
Hjelpemidler: Vedlagt formelark, lommeregner
Oppgavesettet består av 3 sider og det er 7 oppgaver.
Fysikk-OL-komiteen ønsker å legge ut på våre nettsider
(https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/fysikk-ol/ ) navnene på elever som får
50 % eller mer av full poengsum på OL-runde 2. Hvis det viser deg at du er blant disse som får
≥50 % - er det greit at navnet og resultatet ditt står på nettsiden?
Skriv øverst på arket: Navn, fødselsdato, e-postadresse, skolens navn, og JA eller NEI til navn og
resultat på nettside.
Lykke til!

Oppgave 1 (4 poeng)
En ball er festet til et tak og en vegg med masseløse snorer som vist på figuren. Vi kutter snor B.
Hva blir forholdet mellom snordraget i A rett etter at snora er kuttet og før den ble kuttet?

Oppgave 2 (4 poeng)
Vi ønsker å utføre et strikkhopp med en strikk som består av n gummistrikker
med lengde 50 cm som kobles i serie, se figuren. Hver enkelt strikk oppfører
seg som en masseløs fjær og adlyder Hookes lov slik at kreftene som virker på
hver enkelt strikk er F = kx , der k = 450 N/m er fjærkonstanten til én strikk
og x er lengden én strikk blir strukket. Du har masse m = 75 kg og hopper fra
høyden h = 30 m over bakken. Hvor mange strikker trenger du for å komme
nærmest mulig bakken uten å slå nedi?
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Oppgave 3 (4 poeng)

Et 200 nm tykt oljelag ligger på en helt flat overflate. Koherent, hvitt lys fra solen skinner rettvinklet
ned på overflaten og reflekteres deretter rett opp igjen. Noe lys blir reflektert mellom luften og oljelaget
samt mellom oljelaget og overflaten. Hvilken bølgelengde vil være sterkest i lyset som reflekteres
tilbake? Anta at hvitt lys består av fotoner jevnt fordelt mellom bølgelengdene fra 400 nm til 800 nm
og at lysfarten i olja er c = c0 /1,427 der c0 er lysfarten i vakuum.

Oppgave 4 (4 poeng)

Figuren viser en krets der U =6,0 V, R1 = 3,0 Ω og R2 = 2,0 Ω. R er en motstand der resistansen
Ω
er avhengig av strømmen slik at R = 0,20 A
I. Finn strømmen gjennom batteriet.

Oppgave 5 (4 poeng)
Hvor mye solenergi i form av lys treffer jorda hvert år? Om mennesker bruker 2,2347 · 1013 kWh
elektrisk energi hvert år, hvor mange prosent av solenergien som treffer jorda måtte man ha fanget for
å dekke menneskers energibehov? Overflatearealet av en sfære er 4πr2 . Solas radius er 6,95 · 108 m og
overflatetemperatur 5780 K. Jordas radius er 6,378·106 m og avstanden fra jorda til sola er 1,5·1011 m.

Oppgave 6 (4 poeng)
En fjær med fjærkonstanten 3,85 N/m er trykt sammen 8,0 cm. Fjæra blir først holdt i ro på et
horisontalt underlag mellom to klosser, A og B. Kloss A har massen 0,25 kg og kloss B har massen 0,50
kg. Mellom klossene og underlaget er det friksjon. Den statiske (hvilefriksjon) friksjonskoeffisienten er
0,12 og den dynamiske (glidefriksjon) er 0,10. Så slipper vi begge klossene samtidig.
Hva blir maksimumfarten til hver av klossene?
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Oppgave 7 (4 poeng)

11. november 2020 kunne NRK avsløre at det nye redningshelikopteret, SAR Queen, kun kan lande
på 6 av de 21 norske akuttsykehusene som dagens Sea King-helikoptre lander på. Landingsforbudet til
SAR Queen er gitt på grunn av voldsom vind fra rotorene. Beregn hastighet på luftstrømmen under
de to helikoptrene. Oppgi hvilke antagelser du gjør. Gode antagelser gir også poeng.
Nødvendig informasjon om helikoptrene:
Sea King SAR Queen
Diameter rotor
18,90 m
18,59 m
Masse inkl. drivstoff, besetning og en pasient 9100 kg
14600 kg
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Lufttettheten ved havoverflata er ρ = 1,2 kg/m .

3

