
            

                   
 

Prøv at regne disse opgaver 

 
 

Hvis du kan regne halvdelen af følgende opgavesæt, så er fysikolympiaden måske noget for dig! 
 

1. Red sprites 

 

 

Red sprites er optiske fænomener 
i den øvre del af atmosfæren (40-
90 km oppe). En sprite er resulta-
tet af store elektriske udladnin-
ger, som sættes i gang af kraftige 
tordenvejr nær ved jordoverfla-
den. Først i starten af 90’erne var 
man i stand til at fotografere 
sprites. I 2012 lykkedes det for 
første gang at fotografere sprites i 
Danmark. 

For at kunne danne en sprite, skal lynet fra tordenskyen være meget 
kraftigt. I et bestemt lyn fra en tordensky, der højere oppe i atmo-

sfæren fører til dannelsen af en sprite, er strømstyrken 3,0 ∙ 10� A, og 
lynet varer 0,10 s. 
 
a) Hvor mange elementarladninger passerer igennem lynet? 
 
Effekten af den dannede sprite er 25 GW, og spriten lyser op i 2 ms. 
 
b) Hvor meget energi omsættes i spriten? 
 
2.  Radioaktivt kalium i mennesket 
Et bestemt menneske indeholder 150 g kalium, hvoraf den radio-

aktive isotop K�	

�  udgør 0,012 %. 

 

K�	

�  har en halveringstid på 1,28 ∙ 10	 år. 
 
a) Bestem aktiviteten af radioaktivt kalium i dette menneske. 
 
I K�	

�  sker størstedelen af henfaldene ved en ��-proces, en mindre 

del ved elektronindfangning, og en ganske lille del af ved positron-
udsendelse. 
 
b) Opskriv reaktionsskemaerne for de tre henfaldstyper. 
 

3.  Resistorkobling 
På figuren herunder ses en kobling af resistorer. Pilen viser en 
ledning, som deler den blå resistor, så den øverste del kan varieres 
kontinuert mellem 0 Ω og 30 Ω. Antag at den øverste del af den blå 
resistor har resistansen x, så vil den nederste del have resistansen  

30 Ω−�. 

 
 
a) Bestem den maksimalt mulige resistans mellem punkterne A og B. 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Cykelløb 
En cykelrytter B kører ad en lige, vandret vej med en hastighed på 
9,0 m/s, da han ser en forankørende rytter, A, 50 m længere fremme. 
A bevæger sig med den konstante hastighed 11,0 m/s.  
    B accelererer nu med konstant acceleration, indtil han efter 130 se-
kunder indhenter og passerer A. 
 
a) Find B’s acceleration og hans hastighed, når han passerer A. 
 

5. Hjertet 
Når et menneskes hjerte under et hjerteslag trækker sig sammen, er 
overtrykket i de udadgående arterier omkring 16 kPa. Hvert minut 
driver hjertet 5,0 L blod rundt i blodkredsløbet.  
 
a) Vurdér den gennemsnitlige effekt, som hjertet leverer.  
 
6. Tsunami 

En såkaldt grundtvandsbølges fart afhænger kun af vanddybden h og 
tyngdeaccelerationen g, men ikke af bølgelængden.  
    Antag, at en grundtvandsbølges fart i en simpel model kan skrives 

som � = ℎ� ∙ ��, hvor a og b er tal uden enheder. 
 
a) Bestem, ved at se på enhederne, hvad konstanterne a og b må 
være. 
 
En tsunami kan betragtes som en grundtvandsbølge.  
 

 
 
b) Beregn en tilnærmet værdi for udbredelsesfarten af en tsunami på 
et sted, hvor havdybden er 4 km.  
 

7. Hoppende bold  
En lille bold hopper lodret på en 
sådan måde, at den ved hvert stød 
mod underlaget mister en fast 
brøkdel e af sin lodrette fart. 
    Antag, at bolden slippes fra hvile 
i højden H.  
 
a) Vis, at den efter det n’te stød 
mod underlaget når højden 
�� = ����. 
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