IFT-posten

Nr. 1/2006 – 20.03.06

Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen

http://www.ift.uib.no/IFT-posten/

FRA INSTITUTTLEDER

NYHETER
Mohnpris til to fysikkvinner
Gode nyheter går rundt fort, og derfor vet
sikkert alle allerede at to av de utdelte Mohnpriser gikk til kvinner innen fysikk. Danske
Bodil Holst får to millioner årlig i fire år av
Bergens forskningsstiftelse (BFS), fakultet
bidrar med tilsvarende summer. Holst er
assisterende professor ved Universitetet i Graz i
Østerrike. Der har hun blant annet jobbet med
en prototyp av et atommikroskop, med ny og
helt unik teknologi. Holst vil, hvis hun tar i mot
tilbudet, ta med seg prototypen til Universitetet i
Bergen. Det kan bli et svært nyttig verktøy i
forbindelse med flere prosjekter under
universitetets nye nanoforsknings-program.
Renate Grüner er nybakt Ph.D fra Universitetet i
Bergen og nybakt førsteamanuensis II ved IFT.
Hun skal bruke én Mohn-million til å bygge opp
et tverrfaglig forskningsmiljø rundt Haukeland
Universitetssykehus' nye PET-skanner.

Kjære kolleger og studenter,
Årets første IFT post beretter om viktig
bedriftbesøk ved IFT. Det er ingen tvil om at
besøket fra Statoil ble en stor suksess for hele
UiB og vår ledelse gav strålende tilbakemelding
for den delen av besøket som ble lagt til vårt
institutt. Takk til alle som bidrog og spesielt til
studentene som bidrog så positivt og aktivt.
At 2 av Mohn stipendene i skrivende stund ser
ut til å realisere seg ved (delvis) vårt institutt er
også en fantastisk hendelse. Potensialet som
Bodil og Renate representerer for instituttet er
ganske formidabelt. Jeg tror det vil gi positive
ringvirkninger for en rekke av de eksisterende
forskningsgruppene.
Mange har vel ellers merket seg at vi har fått ny
overingeniør i mikroelektronikk, Viviana
Raimundo som starter ved instituttet 1. Mars.
Viviana kommer opprinnelig fra Ecuador og har
senest mastergrad i mikroelektronikk fra UiO.
Vi ønsker henne velkommen og håper hun vil
trives – og tatt vare på – ved IFT.
Hilsen Jan Petter

Utlysning av universitetsstipendiatstillinger
Som allerede kunngjort på e-post skal vi snart
utlyse 4 universitetsstipendiatstillinger, 2 av
disse skal utlyses helt åpent innen instituttets
forskingsspektrum slik at vi får inn de beste
kandidater. Vi venter med utlysningen til etter
neste fakultetsstyremøte 05.04., siden vi
forventer at det blir vedtatt at kandidater som
har levert inn oppgaven ved søknadsfristen kan
kvalifisert få søke stillingen.
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Besøk fra Statoil
17. mars fikk instituttet besøk fra Statoil
ledelsen ved konsernsjef Helge Lunde og UiB
ledelsen med rektor Sigmund Grønmo i spissen.
Helge Lunde snakket med studentene og fikk
omvisning i noen laboratorier. Etterpå tok han
en øl i h-baren og gav intervju til journalister.
Hans inntrykk av besøket kan oppsummeres i
følgende sitat før han satt seg inn i taxien: ”her
var det utrolig mange livlige studenter”.

Møte med Schrødingers katt
Fredag 24. februar kom Gry Molvær på besøk
til UiB. Interessen var stor, og ansatte ved MNfakultetet fylte opp auditoriet i Jahnebakken 5.
Arrangementet var i regi av
formidlingsavdelingen og fakultetet, og
medierådgiver Mia Kolbjørnsen benyttet
anledningen til å presentere hva
formidlingsavdelingen står for. Kolbjørnsen
oppfordret de vitenskapelige til å sende inn tips
om saker/forskning. Har dere en god sak eller
to, så kan dere sende de til: tips@uib.no.
Seminaret med Gry Molvær gav et innblikk i
hvordan de jobber i redaksjonen, hvordan de
opplever møtet med forskerne og hva som er
gode saker for Schrödingers katt. Seminaret
med Molvær gav mange gode tips til å formidle
den gode forskningen og fagfeltet vi driver med.

Åpning av museet
I forbindelse med allmøte 09.mars åpnet Halvor
Hobæk museet i glassburet. Museet innholder
undervisnings- og forskningsutstyr som minner
oss om den rivende teknisk utvikling verden og
IFT har gjennomgått i det siste 50 år. SATdetektor, elektriske måleinstrumenter,
oscilloskoper, mikro-datamaskiner og montrene
om romfysikkhistorien vekker fysikkens fortid
til live. Kombinasjonen av spennende
utstillingseksemplarer og gløgg stimulerte
interessante diskusjoner om bruk av gammel
forskningsutstyr.

”…vi vil heller ha en god formidler
som vet nok, enn en dårlig
formidler som vet alt.” (Gry
Molvær)

OMBYGGINGER VED
INSTITUTTET

Flere ombygninger skjer på instituttet:
Undervisningsrom i 3. etasje få snart nye bord
og rom 306 som skal huse Cosmic Muon
Telescope er i ferd med å ombygges.
I slutten av mars får sørsiden av nordfløyen nye
vinduer og i påskeferiene skal kjøkkenet og
kantinen oppgraderes.

Realdamerfest
I januar organiserte realdamer en strålende fest
med masse god mat og interessant
underholdning. Det blir vist en film om kvinner
i europeisk forskning og prorektoren Anne Gro
Salvanes holdt tale. En afrikansk trommegruppe
fikk rask opp stemningen og det gikk ikke lang
tid før folk kom seg ut på dansegulvet. I
høydepunktet av kvelden la Anna Lipniacka
hånd på trommene.
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MØTER - SEMINARER

TIDSFRISTER

Fellesseminarer arrangeres normalt hver annen
fredag fra kl. 14.15 i Aud. B i Auditoriefløyen.
Sjekk på hjemmesiden.
Etter fellesseminarene blir det forfriskninger i
h-bar i regi av ansatte ved instituttet.

3. apr: NordForsk: nettverk, kurs,
såkornprosjekter
19. apr: Marie Curie Reintegration grants
26. apr: NFR:
-Mobilisering for FoU-relatert innovasjon
(MOBI)
1. juni: NFR:
-Frittstående prosjekter innen naturvitenskap og
teknologi (FRINAT)
-Programmet for romforskning
(ROMFORSKNING)
-Fri prosjekt- og rekrutteringsstøtte innen miljøog utviklingsforskning (FRIMUF)

I EGEN SAK

I IFT-posten kan bare det omtales som
redaktøren får vite. Så hvis du har nyheter som
du mener kunne være interessant til alle, så si
ifra!

Vi minner på h-bar som er åpen hver fredag,
uavhengig av fellesseminar. H-bar åpner kl.
19:00. Nesten hvert annen fredag blir det også
organisert quiz i h-bar. Dersom det ikke blir
arrangement i h-bar vil dette bli varslet.

NYTILSATTE

Begynt ved Institutt for fysikk og teknologi fra 07. desember 2006:
Etternavn
Fornavn
Stillingskategori
Seksjon
Husebø
Jarle
Stipendiat
Petroleum- og prosessteknologi
Snekvik
Kristian
Stipendiat
Romfysikk
Grüner
Eli Renate
Førsteamanuensis II
Elektronikk og målevitenskap
Liu
Shunping
Stipendiat
Petroleum- og prosessteknologi
Reimundo Viviana
Overingeniør
Teknisk-administrativ

Ansatt dato
01.01.2006
15.01.2006
15.01.2006
23.01.2006
01.03.2006

Vi ønsker alle nytilsatte velkommen!

SLUTTET

Arne Klovning gikk i pensjon 31.12.2006, men han kan treffes fremdeles på instituttet siden han
fortsetter å samarbeide med subatomærgruppen.
Øystein Grutle fra verkstedet sluttet 31.12.2006.
Vi takker begge to for sammenarbeid!

3

MASTERKANDIDATER 7. desember – 20. mars 2006
Kandidat
Anne Lorentze
Sørvik
Stian H. Stavland
Vidar Spord
Tor Kristian
Bjørnebøle
Hans-Erik Rodvelt

Oppgavetittel
Eksperimentelt studie av oljeutvinning i utvalgte
kjernemateriale med ulike karbonat poreklasser
Bruk av ultralyd til fraksjonsmåling og fluidkarakterisering i
Subsea Online Fluid Analyser
Oil in water using simple harmonic vibrations
The operating principle and efficiency of fuel cells
compared to heat engines along with favorable applications
Small-scale cyclic hydrogen production methods for use in
small buildings and spacecrafts: A thermodynamic
comparison between solar-electolytic and solar-thermo
production of hydrogen
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Veileder(e)
Arne Skauge
Bjørn
Kvamme
Bjørn Tore
Hjertaker
Jan Vaagen
Jan Vaagen,
Kjartan
Olafsson

VITENSKAPELIG PRODUKSJON

Det er registrert 31 nye publikasjoner via ISI-database mellom 07. desember 2005 og 20. mars 2006. Disse
er:
Forfatter
Kosinski, P
Eigen, G; Ofte, I; Stugu,
B et al.
Nielsen, KP; Zhao, L;
Stamnes, JJ; Stamnes, K;
Moan, J
Nystrand, J
Bablok, S; Conner, ES;
Hartung, G; Keidel, R;
Kofler, C; Krawutschke,
T; Lindenstruth, V;
Rohrich, D
DELPHI Collaboration
DELPHI Collaboration
Caillat, J; Sisourat, N;
Dubois, A; Sundvor, I;
Hansen, JP
Randeberg, E; Olsen, W;
Eckhoff, RK
BABAR Collaboration
BABAR Collaboration
BABAR Collaboration
BABAR Collaborat

BABAR Collaboration
BABAR Collaboration

Erga, SR; Aursland, K;
Frette, O; Hamre, B;
Lotsberg, JK; Stamnes, JJ;
Aure, J; Rey, F; Stamnes,
K
Aksnes, A; Stadsnes, J;
Ostgaard, N; Germany,
GA; Oksavik, K;
Vondrak, RR; Brekke, A;
Lovhaug, UP, K;
Stamnes, JJ; Moan, J

Tittel
On shock wave propagation in a branched
channel with particles
Measurements of neutral B decay branching
fractions to K-S(0)pi(+)pi(-) final states and
the charge asymmetry of B-0 -> K*+pi(-)
The importance of the depth distribution of
melanin in skin for DNA protection and
other photobiological processes
Photoproduction of heavy vector mesons at
the LHC
Front-End-Electronics Communication
software for multiple detectors in the
ALICE experiment

Production of Xi(0)(c) and Xi(b) in Z
decays and lifetime measurement of Xi(b)
Charged particle multiplicity in three-jet
events and two-gluon systems
Orientation effects in He2+-H-2(+)
collisions at intermediate collision energies

Utgiver
SHOCK WAVES
PHYSICAL REVIEW D
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF
PHYSICS
CZECHOSLOVAK JOURNAL OF
PHYSICS
NUCLEAR INSTRUMENTS &
METHODS IN PHYSICS
RESEARCH SECTION AACCELERATORS
SPECTROMETERS DETECTORS
AND ASSOCIATED EQUIPMENT
EUROPEAN PHYSICAL
JOURNAL C
EUROPEAN PHYSICAL
JOURNAL C
PHYSICAL REVIEW A

A new method for generation of
synchronised capacitive sparks of low
energy
Search for lepton flavor violation in the
decay tau(+/-)-> e(+/-)gamma
Study of the X(3872) and Y(4260) in B-0 > J/psi pi(+)pi K--(0) and B--> J/psi pi(+)pi
K--(-) decays
Search for rare quark-annihilation decays,
B--> D-s((*)-)phi
Measurement of the (B)over-bar lifetime
and the B-0(B)over-bar(0) oscillation
frequency using partially reconstructed
(B)over-bar(0)-> D*+ l-(v)over-bar(l)
decays
Study of e(+)e(-)-> p(p)over-bar using
initial state radiation with BABAR
Measurement of the inclusive electron
spectrum in charmless semileptonic B
decays near the kinematic end point and
determination of vertical bar V-ub vertical
bar
UV transmission in Norwegian marine
waters: controlling factors and possible
effects on primary production and vertical
distribution of phytoplankton

JOURNAL OF
ELECTROSTATICS

Height profiles of the ionospheric electron
density derived using space-based remote
sensing of UV and X ray emissions and
EISCAT radar data: A ground-truth
experiment

JOURNAL OF GEOPHYSICAL
RESEARCH-SPACE PHYSICS
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PHYSICAL REVIEW LETTERS
PHYSICAL REVIEW D
PHYSICAL REVIEW D
PHYSICAL REVIEW D,

PHYSICAL REVIEW D
PHYSICAL REVIEW D

MARINE ECOLOGY-PROGRESS
SERIES

Forfatter
Svandal, A; Kvamme, B;
Granasy, L; Pusztai, T;
Buanes, T; Hove, J
Buanes, T; Kvamme, B;
Svandal, A
Semenov-Tian-Shansky,
K; Vereshagin, A;
Vereshagin, V
Randeberg, E; Eckhoff,
RK
Skjold, T; Arntzen, BJ;
Hansen, OR; Storvik, IE;
Eckhoff, RK
BABAR Collaboration

Eigen, G; Ofte, I; Stugu,
B et al.
Zschocke, S; Csernai, LP;
Molnar, E; Nyiri, A;
Manninen, J
Dubois, A; Caillat, J;
Hansen, JP; Sundvor, I;
Fremont, F; Sobocinski,
P; Chesnel, JY; Gayet, R;
Fu, J; Fitzpatrick, MJ;
Smith, WF; Reading, JF
Kvamme, B; Kuznetsova,
T; Aasoldsen, K
Bertulani, CA; Klein, SR;
Nystrand, J

Tittel
The phase-field theory applied to CO2 and
CH4 hydrate

Utgiver
JOURNAL OF CRYSTAL
GROWTH

Computer simulation of CO2 hydrate
growth
S-matrix renormalization in effective
theories

JOURNAL OF CRYSTAL
GROWTH
PHYSICAL REVIEW D

Initiation of dust explosions by electric
spark discharges triggered by the explosive
dust cloud itself
Simulation of dust explosions in complex
geometries with experimental input from
standardized tests
Measurement of branching fractions and
resonance contributions for B-0 ->(D)overbar(0)K(+)pi(-) and search for B-0 >(DK+)-K-0 pi(-) decays
Search for the W-exchange decays B-0 ->
Ds(*)-Ds(*)+
Impact of nucleon mass shift on the freezeout process

JOURNAL OF LOSS
PREVENTION IN THE PROCESS
INDUSTRIES
JOURNAL OF LOSS
PREVENTION IN THE PROCESS
INDUSTRIES
PHYSICAL REVIEW LETTERS

Classical and quantal methods in atomic
and molecular collisions

NUCLEAR INSTRUMENTS &
METHODS IN PHYSICS
RESEARCH SECTION B-BEAM
INTERACTIONS WITH
MATERIALS AND ATOMS

Molecular simulations as a tool for
selection of kinetic hydrate inhibitors
Physics of ultra-peripheral nuclear
collisions

MOLECULAR SIMULATION

Koga, T; Watanabe, K;
Breathing intolerance index - A new
Sano, M; Ishikawa, Y;
indicator for ventilator use
Bach, JR
Peng, WM; Hoffmann,
Neutrally buoyant tracer in gas cleaning
AC; Dries, HWA;
equipment: a case study
Regelink, M; Foo, KK
Thomas, R; Zschocke, S;
Evidence for in-medium changes of fourKampfer, B
quark condensates
BaBar collaborators fra IFT: Eigen, G; Ofte, I; Stugu, B
Delphi collaborators fra IFT: Eigen, G, Lipniacka, A, Stugu, B
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PHYSICAL REVIEW D
PHYSICAL REVIEW C

ANNUAL REVIEW OF
NUCLEAR AND PARTICLE
SCIENCE
AMERICAN JOURNAL OF
PHYSICAL MEDICINE &
REHABILITATION
MEASUREMENT SCIENCE &
TECHNOLOGY
PHYSICAL REVIEW LETTERS

PHD-KANDIDATER

Fra 07. desember 2005 og frem til 20. mars har instituttet hatt 4 doktordisputaser. Her følger en kort
presentasjon av doktorandene og deres avhandlinger.

Særpartiklar i kjernekollisjonar
Kristin Fanebust Hetland disputertefredag 9. desember 2005 for dr.scient-graden
ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Production of strange particles in
lead-lead interactions at 158 A GeV/c».
Avhandlinga skildrar produksjonen av særpartiklar, dvs. partiklar som inneheld
særkvarkar, i kollisjonar mellom to blykjernar ved svært høge energiar. Slike
kollisjonar blir studerte på Det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk,
CERN, ved Geneve i Sveits. Arbeidet er ein del av eit internasjonalt
forskningsprosjekt der målet er å auke kunnskapen om korleis materie oppfører
seg ved høg temperatur og tettleik.
Ved normal temperatur og tettleik vil kvarkar vere bundne saman i partiklar som inneheld to eller tre
kvarkar. Eit proton er til dømes bygd opp av tre kvarkar. På grunn av eigenskapane til den sterke
kjernekrafta som bind kvarkane saman, vil ikkje kvarkar kunne eksistere som frie partiklar under desse
tilhøva. Ved svært høg temperatur og tettleik er det venta ein faseovergang til ein materie der kvarkar og
gluon, formidlarane av den sterke kjernekrafta, kan sjåast på som frie partiklar. Materie i ein slik tilstand
vert kalla kvark -gluonplasma. Ein trur at Universet var i ein slik tilstand kort tid etter Big Bang. Kvarkgluonplasma kan også finnast i kjernen til enkelte nøytronstjerner med svært høg tettleik. Ved å la tunge
kjernar med svært høge energiar kollidere med kvarandre, vert temperaturen og tettleiken høg nok til at
ein kan studere ein faseovergang i laboratoriet.
Eit plasma som vert produsert i kollisjonar mellom tunge kjernar har ei svært kort levetid som gjer at ein
ikkje kan måle plasmaet direkte. For å kunne påvise ein faseovergang til eit kvark-gluonplasma, studerer
ein difor eigenskapane til partiklane som kvarkane dannar når plasmafasen er forbi. Ein ventar til dømes
at produksjonen av særpartiklar vil vere større i kollisjonar der ein faseovergang til kvark-gluonplasma
har funne stad enn i kollisjonar der det ikkje er ein slik faseovergang. I avhandlinga vert det presentert
resultat frå WA97- og NA57 eksperimenta på CERN som viser ein auka produksjon av særpartiklar i
tungionekollisjonar samanlikna med kollisjonar der ein ikkje forventar ein faseovergang. Saman med
resultat frå andre eksperiment tyder dette på at ein faseovergang til eit kvar-gluonplasma har funne stad i
desse kollisjonane.

Hva gjør havet grønt?
Endre Marken disputerte mandag 19. desember 2005 for PhD.-graden ved
Universitetet i Bergen med avhandlingen: “A bio-optical model for Norwegian
coastal waters: Measurements of the volume scattering function and absorption
by marine particles”.
Avhandlingens hovedtema er optisk karakterisering av norsk kystvann med sikte
på å lage bedre algoritmer for analyse av satellittbilder. Optisk fjernmåling fra
satellitt er viktig i marin overvåkning, bl.a. fordi den gjør det mulig å detektere
skadelige algeoppblomstringer. I satellitten måles reflektert lys fra havet ved
forskjellige bølgelengder eller farger, og avhandlingen omhandler metoder for å
analysere havfargen. Slike analyser krever raffinerte bio-optiske modeller som
knytter lysgangen fra solen via havet opp til satellitten til konsentrasjonen av
alger. Havfargen varierer med vannets innhold av alger, organisk oppløst materiale og uorganiske
partikler. Havfargen avhenger også av hvilke typer alger vannet inneholder. Noen alger gjør havet grønt,
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mens andre kan gjøre det rødt. For å kunne tolke havfargen er det viktig å kjenne havets optiske
egenskaper, som er knyttet til algers evne til å spre og absorbere lys.
I en treårsperiode har man målt optiske egenskaper i Bjørnafjorden utenfor Bergen og laget en modell
som knytter dem til konsentrasjonen av alger. Videre har man målt vinkelfordelingen for spredt lys fra
forskjellige typer alger. Målingene tyder på at alger sprer mindre lys bakover enn tidligere antatt, og de
viser store forskjeller mellom ulike algetyper, hvilket betyr at analyser av havfargen kan brukes til å
skjelne mellom dem.
Arbeidet er utført ved Institutt for Fysikk og Teknologi i samarbeid med Institutt for Biologi ved
Universitetet i Bergen. Deler av det teoretiske arbeidet er utført ved Stevens Institute of Technology,
USA og ved Laboratoire Oceanographie de Villefranche, Frankrike.

Beskrivelse av relativistiske kjernekollisjoner
Karolis Tamosiunas disputerte mandag 19. desember 2005 for PhD-graden ved
Universitetet i Bergen med avhandlingen:”Kinetic Description of the Final
Stages in the Relativistic Nuclear Collisions”.
Doktoravhandlingen omhandler kinetiske prosesser i sluttfasen av en kollisjon
mellom tunge atomkjerner. Slike kollisjoner kan produseres ved RHICakseleratoren i USA og SPS-akseleratoren på CERN i Geneve. I disse
eksperimentene får atomkjernene fart nær lyshastigheten. Temperaturen i et slikt
system kan bli 150.000 ganger temperaturen i solens indre. I en slik kollisjon kan
materien gjennomgå en faseovergang til kvark-gluon-plasma, der protoner og
nøytroner fra atomkjernene “smelter” til kvarker og gluoner. Man tror at
universet gjennomgikk en slik fase noen millisekunder etter Big Bang.
Det er en viktig teoretisk utfordring å finne ut hvilke prosesser som fant sted umiddelbart etter
kollisjonen. Eksperimenter kan bare gi informasjon om forholdene før kollisjonen, samt hvilke partikler
som registreres etter at kollisjonen er avsluttet. Teoretiske beregninger må ta utgangspunkt i slutttilstanden og regne baklengs i tid for å oppnå forståelse om den nye materiefasen.
Teoretisk modellering består av tre faser: Starttilstanden, hydrodynamisk utvikling og utfrysing.
Avhandlingen beskriver hendelsesforløpet når kvark-gluon-plasmaet avkjøles, tettheten avtar, og nye
partikler dannes. Disse prosessene beskrives av relativistisk kinetisk teori, som kan beregne fordelingen
av bevegelsesmengde for de målte partikler.

Hydrat -is som kan brenne
Atle Svandal disputerte onsdag 22. februar for PhD graden ved Universitetet i
Bergen med avhandlinga: "Modeling hydrate phase transitions using mean-field
approaches".
Blandingar av gass og vatn kan under spesielle forhold av trykk og temperatur
danne eit isliknande stoff som vert kalla hydrat. Stoffet består av ein
krystallstruktur der vassmolekyl dannar små hulrom med plass til eit
gassmolekyl. Mange forskjellige gassar kan saman med vatn danne hydrat, men
to spesielt interessante gassar er CO2 og metan(naturgass).
Historisk har hydrat vore relatert til problemer med plugging av utstyr og
gassrøyr for olje- og gassindustrien. Men i dei siste åra har fokuset skifta meir
over til kva moglegheiter hydrat representerer. Det finns store mengder metan på hydratform i reservoar
og på havbotnen. Ein reknar med at dette tilsaman utgjer meir enn dobbelt så mykje energi som alle
andre kjende førekomstar av fossilt brensel, medrekna kol. Ved å pumpe ned CO2 gass i desse
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reservoara vil det teoretisk vere mogleg å utvinne metangass samstundes som ein lagrar klimagassen
CO2. For at ei slik utvinning skal vere effektiv treng me finne ut meir om korleis hydrat oppfører seg
under ei slik omdanning. Avhandlinga har difor vore eit studie av korleis metan- og CO2-hydrat veks og
smeltar under ulike forhold. I samarbeid med ei ungarsk forskargruppe er det utvikla ein modell for
danning og vekst av hydrat på micro-nivå. Datasimuleringar av denne modellen har vore ein sentral del
av studiet. Resultater frå disse simuleringane viser blandt anna kor viktig transporten av gassmolekyler i
væska er for veksthurtigheiten.
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