IFT POSTEN – 18.12.2009

Fra Instituttledelsen
Året 2009 har vært et begivenhetsrikt år for instituttet. Av vitenskapelige høydepunkt vil jeg
nevne en publisert artikkel med forside oppslag i Nature fra romfysikk og at LHC
aksleratoren på CERN nå er operativ. Den første artikkel med målinger fra ALICE detektoren
er faktisk allerede sendt inn. Under dokumenteres for øvrig en høy aktivitet i alle grupper.
I 2009 mottok nanofysikkgruppen en 12Mkr utstyrsbevilgning fra Trond Mohn. Dette legger
grunnen for et nytt laboratorium som vil bli operativt i 2010. Da starter også to nye sentre for
fornybar energi, kun noen få eksempler på at vi også går mot et nytt svært aktivt vitenskapelig
år 2010.
Med 54 mastergrader og 14 doktorgrader avlagt i år er instituttet også et av universitetets mest
produktive på studiesiden. Dette er både gledelig selv om det er trist at vi nå har nådd et så
høyt aktivitetsnivå at det nesten ikke er plass til mer studenter, ansatte og utstyr på huset.
15. mai markerte instituttet sitt 60 års jubileum med 6 festforedrag og en minneverdig feiring
på Fløien folkerestaurant.
Instituttet er under internasjonal evaluering i regi av forskningsrådet dette året. Det er grunn
til å tro at denne vil gi mye god omtale av vår aktivitet samtidig som det også vil gis gode råd
om hvordan instituttet bør utvikle og fornye seg i det neste 10 året: Noe av det første som vil
skje i det nye decenniet er tilsetting av ny instituttleder. Jeg vil oppfordre alle til å ta godt i
mot vedkommende og være med å dra lasset i samme retning til felles beste!
En riktig god jul ønskes til studenter og ansatte ved instituttet og til andre lesere av IFTposten utenfor instituttet!
Jan Petter

2009 i tall og bilder
Tall & fakta
I løpet av året er det publisert omkring 110 artikler (av ca. 2000 i hele IFT/FI historien). Det
er utdannet 14 PhD studenter og 54 MSc studenter. Instituttet kan også vise til om lag 50
oppslag av formidlingskarakter.
Ved utgangen av 2009 teller den ansatte staben 33 fast vitenskapelige ansatte, 2
føsteamanuensis II, 3 forskere, 2 forsker II, 15 postdoktorer, 44 stipendiater og 20 tekniskadministrativt ansatte. Samlet sett utgjør dette 119 ansatte på huset, som også ”bebos” av
omtrent like mange studenter.
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Økonomisk går instituttet ut av året med god økonomisk balanse, mest sannsynlig et lite
overskudd som bærer bud om et forhåpentligvis mindre økonomisk stramt 2010.
Sluttet : Av faste tilsatte har Halvor Hobæk, Svein Njaastad og Johan Stadsnes gått over i
pensjonistenes rekker. For øvrig har 2 postdoktorer og 10 stipendiater sluttet.
Begynt: Roald Langøen er startet i fast stilling på verkstedet og det er tilsatt 6
postdr./forskere, 14 stipendiater og 2 f-aman.II. Heidi Sandaker er blitt instituttets tredje
forsker med støtte fra Bergen Forskningsstiftelse.
Følgende har fylt 60 år i 2009: Laszlo Cernai, Karen-Margrete Hovland og Leif-Egil Sandnes
IFT-posten gratulerer også : Kåre Njøten og Kåre Slettebaskken som har vært ansatt i 40 år i
2009.
Bilder

Foredrag fra 60 års jubileet: http://web.ift.uib.no/AMOS/IFT-60-aar/Foredragene/
Bilder fra foredrag og festmiddag: http://web.ift.uib.no/AMOS/IFT-60-aar/
Bilder fra høsten 2009:
http://web.ift.uib.no/IFT_Photo/Irene_Heggstad/
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Årsberetning fra teknisk & administrasjon
Administrasjonen

2009 har ikke bydd på store endringer i administrasjonen. Staben har vært stabil i flere år, og
vi syns at vi har et godt og etter hvert rutinert ”lag”.
For vårt institutt har bruk av e-handelapplikasjon i BasWare vært nytt i år. Dette betyr at
bestillinger skal skje gjennom UiB sitt elektroniske bestillingssystem, og ikke direkte til
leverandør slik som før. Systemet er direkte koblet mot fakturasystemet til UiB. Vi er godt i
gang med dette, men vi har av forskjellige grunner fremdeles en del bestillinger som går
utenom dette systemet.
Studenttilstrømningen til instituttet er svært god særlig innenfor PTEK-fagene, både på
bachelor- og masternivå. I forbindelse med ”krisepakken” fra Regjeringen i vår fikk Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet 50 nye studieplasser på bachelornivå, mange av disse
studieplassene ble lagt til PTEK. Dessuten hadde vi rekordstort opptak til master i høst (72
nye masterstudenter). Det er likevel ikke til å legge skjul på at dette byr på utfordringer på
flere områder, både når det gjeld plass, kapasitet på kurs, veiledning, administrasjon,
lærekrefter m.m. Det følger et visst beløp med disse ekstra studieplassene, og vi må sørge for
at disse midlene vert brukt på en optimal måte for å kunne håndtere denne økningen i
studenttall. Fremdeles er undervisningskapasiteten særlig i petroleumsteknologi en utfordring,
men ved bruk at eksterne krefter har kabalen gått opp også i år.
Økende forskingsaktivitet sammen med økt studenttall medfører nødvendigvis at vi blir flere
på huset, og vi må finne løsninger for å kunne skaffe kontor- og laboratorieplass til alle. Dette
kan ofte være en utfordring, og det må gjerne tas beslutninger som ikke nødvendigvis er
populære.
Også i år har det foregått en del oppussing og ombygging. Det kan blant annet nevnes at
korridorene har fått malt både tak og vegger, slik at disse har blitt mye lysere og triveligere.
Av andre ombyggings- og oppussingsprosjekt kan nevnes klargjøring av rom for etablering av
nye laboratorier, maling av mekanisk verksted, deling av rom for etablering av flere
kontorplasser, og flere lesesalsplasser.
Ved inngangen til 2009 så den økonomiske situasjonen for instituttet nokså vanskelig ut.
Imidlertid har det gått mye bedre enn fryktet – også i år vil vi overføre et overskudd til neste
år. Dette er riktignok for det meste øremerkede midler som ikke kan omdisponeres, men alt i
alt vil regnskapet for 2009 se bra ut. For 2010 ser det ikke ut til å bli vesentlige endringer.
Fakultetets budsjett gir ikke rom for vesentlige tildelinger ut over de forpliktelser som alt
finnes, men med det vi får tildelt i rammen for 2010 kan vi fortsatt holde ”stø kurs”.
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Til sist kan nevnes at Hanne for tiden har en 3 måneders permisjon, og Lene gjør en flott jobb
som vikar.
Grete Ersland

Mekanisk verksted

Mekaniske deler til akustisk teknologi for
vannmonitering av hydratdannelse i rør.

Blandebeholder for støv og
til syklonforsøk.

2009 har vært et godt år for verkstedet. Arbeidsmengden frem til september var slik at
oppdragsgiverne aksepterte ventetiden. Nå er den litt lang og flere grupper venter i køen.
Hele verkstedslokalet er dette året pusset opp og malt. Etter en periode på 6.mnd. utleid fra
Adecco, ble Roald Langøen fast ansatt fra 1.mai, noe vi er svært glade for.
Dette er det de forskjellige gruppene har fått utført hos oss:
Akustikk; Noe nytt og forskjellig eldre laboratorieutstyr er endret / ombygget og pusset opp.
Holdere til akustisk monitorering av hydratdannelser.
Elektronikk og målevitenskap; Mindre student / laboratoriumarbdeider samt byttearbeid med
Tor de Lange (avtale med Geofysisk inst.).
Nanofysikk; For denne gruppen har vi laget laboratorieutstyr og mange smådeler i
eksisterende oppstillinger.
Optisk fysikk; Her har vi laget holder for optisk detektor samt mindre laboratoriearbeider.
Petroleum og prosessteknologi; Pusset opp brukt - og laget mye nytt laboratoriumutstyr,
Mange steinprøver har det og blitt. Laget og begynt monteringen av 2 trykkammer til bruk
med høye trykk og varme. Laget forskjellige prøve / laboratorium utstyr til støveksplosjoner.
For testing av kapslinger til bruk i områder der det potensielt kan oppstå eksplosiv atmosfære
lager vi utstyr og endrer deler der lekkasjespaltene skal varieres. Vi holder på med 2
forskjellige syklon prosjekter for væske. Støvriggen i kjelleren blir endret til nye støvforsøk.
Romfysikk; Laget instrumentbokser, loddejigger og utstyr til utvikling av instrument til ASIM
satellitt. Sluttarbeid og testing av raketteksperiment.
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Subatomær fysikk; Laget instrumentbokser og laboratorieutstyr med bl.a. forskjellige
lysledere og sintilatorer. Tåkekammeret er endret/ pusset opp.
Kåre Slettebakken.

Teknisk gruppe (E-lab)

Den tekniske gruppen (E-lab) består nå av 8 personer etter at Svein Njaastad pensjonerte seg i
sommer. Forskningsgruppene har fått hjelp i den utstrekning vi har hatt kapasitet til dette. Av
større ting kan nevnes:
For romfysikkgruppen har vi vært mye engasjert i instrumentet ASIM MXGS som skal
monteres på Den internasjonale romstasjon -ISS. Det gjelder dokumentasjon og
bygging/testing av utlesningssystemene for detektorene.
For gruppen i subatomær fysikk har vi utviklet programvare til ALICE detektorer, laget testsetups til prosjekter fra ALICE og ATLAS og gitt hjelp til oppbygging av to setups for PET
og CALICE prosjektet.
Vi har utviklet LabVIEW-programmer til flere eksperimenter, så som goniometeret og 2Driggen i eksperimenthallen (reservoar).
Den tekniske gruppen har bistått med å holde apparatur etc. i orden på alle
studentlaboratoriene, og har også deltatt i undervisningen på Phys-117 og Phys-114. Av de
mer trivielle tingene kan også nevnes: Registrering/merking av nytt utstyr, hjelp til
hovedfagsstudenter med produksjon og montering av elektroniske kretskort, og flytting og
omrokkeringer i disse fortetningstider. De radioaktive isotopene/avfallet fra reservoargruppen
blir nå mye sikrere oppbevart. Gruppen yter IT-støtte til hele instituttet samt innkjøp av ITutstyr. Datanettet på instituttet ble i år splittet opp i 4 for å få en bedre ytelse.
Det tekniske personalet var sammen med administrasjonen og besøkte University of Oxford
og Rutherford Appleton Laboratory i England i september.
Den tekniske gruppen ser optimistisk på neste år da vi har utlyst to ledige ingeniørstillinger,
og i tillegg kommer det ingeniører til ASIM-prosjektet.
Overingeniør Rachid Maad har nettopp disputert for doktorgraden.
Kåre Njøten

5

Årsberetning fra forskningsgruppene
Akustikk

Fotografi av eksperimentell kompositt-transduser laget av Mathias Sæther under hans mastergradsarbeid, under veiledning
av Halvor. Til venstre: piezoelektriske stavelementer før innstøping; til høyre: elektrisk ledningsføring. Formålet var å
designe og konstruere en bredbånds transduser med stabil åpningsvinkel over et stort frekvensområde.

Akustikkgruppen består pr. desember 2009 av 2 vitenskapelig tilsatte, prof. Per Lunde
(gruppeleder) og førsteamanuensis Magne Vestrheim, samt prof. emeritus Halvor Hobæk.
Fra oktober 2009 er avdelingsleder Audun Pedersen ved CMR tilsatt som førsteamanuensis II,
finansiert av Michelsensenteret. Post doc. Lars Gimmestad Johansen avsluttet sitt 4-års
engasjement i august. I løpet av 2009 har vi uteksaminert 1 PhD-kandidat (Lucio Calise) og 7
mastergradskandidater, og det er for tiden 6 PhD-kandidater og 2 mastergradskandidater i
gruppen. Halvor som gikk over i pensjonistenes rekker 30. juni, feiret sin nye frie stilling
med 14 dagers sykkeltur i Danmark og Tyskland i august-september, men har etter det vært å
treffe på instituttet omtrent daglig. Halvor var for øvrig invitert foredragsholder til vårmøtet i
Acoustical Society of America i Portland, USA, i mai i år. Med ekstern økonomisk
finansisering fra Helse Vest, Havforskningsinstituttet og Michelsensenteret, i 5 år fra 2010,
har en lykkes med å få Halvors professorat i eksperimentell akustikk videreført, der vi håper å
ha en nytilsatt på plass etter sommeren neste år.
Gruppens hovudsamarbeidspartnere lokalt har over en årrekke vært CMR,
Havforskningsinstituttet (HI), Nansenseteret og Helse Vest. Gruppen deltar aktivt i et senter
for forskningsbasert innovasjon (SFI) "The Michelsen Centre for industrial measurement
science and technology". Med studenter som arbeider ute i disse institusjonene har det vært
mulig å ta inn flere PhD-og master-kandidater enn vi ellers ville kunne gjort, med det
laboratorieareal og -utstyr som gruppen disponerer. Per Lunde har II-stilling som
vitenskapelig rådgiver ved CMR, og var frem til juli 2009 nestleder i Michelsensenteret.
Gruppens forskningsområder har i 2009 hovedsakelig vært konsentrert omkring
(a) Fiskeriakustikk. På dette området har vi over en årrekke samarbeidet tett med HI om
forskning og forbedring av metoder for overvåking og regulering av nasjonale marine
ressurser (fisk, krill, plankton, osv.).
(b) Ultralyd strømningsmåling av olje og gass. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med
CMR og industripartnere i Michelsensenteret, og vårt forskningsarbeid konsentreres om
ultralyd-metoder for mer nøyaktig fiskalmåling i forbindelse med internasjonalt salg av
olje og gass. Arbeidet er med på å danne grunnlag for norske inntekter fra olje- og gass-
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industrien (avregningsmåling, inklusiv energimåling), som står for mer enn 30 % av den
norske stats totale inntekter.
(c) Ultralyd piezoelektrisk transduserteknologi, inklusiv endelig-element modellering av
transdusere og forplantning av lydfelt fra slike transdusere i komplekse medier (fluider og
isotrope/anisotrope elastiske/anelastiske materialer). Deler av dette arbeidet gjøres i
samarbeid med CMR og Michelsensenteret.
Gruppen deltar også aktivt i NCE Subseas Hydroakustikkgruppe, og var i oktober (ved Per
Lunde) representert i arrangementskomiteen for "27th International North Sea Flow
Measurement Workshop", som i år var lagt til Tønsberg.
PhD-kandidatene arbeider innen forskjellige områder. Tonje Nesse Forland studerer
akustiske refleksjonsegenskaper og målstyrke fra ryggbeinet til fisk uten svømmeblære (f.eks.
makrell), under veiledning av Halvor, i samarbeid med HI. Kjetil Daae Lohne arbeider
eksperimentelt og teoretisk/numerisk med elastiske bølgeledere for å optimalisere
ultralydsignaler i forbindelse med nye målemetoder for olje og gass, under veiledning av
Magne og Per, i samarbeid med CMR. Remi Kippersund arbeider med bølgeledermetoder og
array-transduserteknologi for å detektere hydratavsetning i olje- og gassledinger, under
veiledning av Per, i samarbeid med CMR. Murugendran Kanagasundram arbeider med
invertering av akustiske ekko fra krill med tanke på størrelsesfordeling, under veiledning av
Halvor, i samarbeid med HI og Høgskolen i Bergen. Høsten 2009 fikk vi to nye PhDkandidater i gruppen: Magne Aanes viderefører Lohnes arbeid eksperimentelt og
teoretisk/numerisk innen elastiske bølgeledermetoder, inklusiv endelig-element-modellering i
2D og 3D elastiske medier, under veiledning av Per og Magne, i samarbeid med Institutt for
geovitenskap (Tor Arne Johansen), CMR og Michelsensenteret. Espen Storheim viderefører
tidligere arbeid vedr. utvikling av en høy-presisjons lydhastighetscelle for energimåling av
naturgass, under veiledning av Per og Magne, i samarbeid med CMR og Michelsensenteret.

Gruppen er en av initiativtakerne til å etablere et nytt SFI, " MarMed - Norwegian Centre for
Marine and Medical Acoustics", i samarbeid med CMR, HI, Helse Vest, Inst. for
indremedisin / UiB og nasjonale / internasjonale industribedrifter / universiteter. Det blir
arbeidet med en SFI-søknadskisse for innsending til Forskningsrådet 21. desember. I denne
forbindelse har en også etablert kontakt med prof. Mathias Fink ved École supérieure dee
physique et de chemie industrielles de la ville de Paris, som i november var invitert
foredragsholder innen "Time reversal acoustics" ved temadagen "Akustikk i Bergensregionen
- Hvor går vi?", i regi av NCE Subsea og Michelsensenteret.
Per Lunde
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Elektronikk & Målevitenskap

Mikroelektronikk-delen av gruppen har i 2009 vært involvert i prosjekter innen subatomær
fysikk, romfysikk og MEMS for mikrobølgeapplikasjoner. Det er uteksaminert 2
mastergradstudenter og 1 phd-student. Et viktig resultat Ketil Røeds doktorgradsarbeid er at
løsningene som er tatt i bruk tillater anvendelse av konvensjonelle programmerbare logiske
kretser i strålingsutsatte miljø. Resultatet vil kunne ha betydning for valg av
utlesningselektronikk for framtidige oppgraderinger av LHC og nye eksperiment i
høyenergifysikk.
En vesentlig del av aktiviteten i 2009 har vært knyttet til utvikling av ASIM-instrumentet, i
samarbeid med romfysikkgruppen. Vårt ansvar har vært utviklingen av
utlesnings¬elektronikken. Arbeidet med bygging av det endelige instrumentet er ventet å
begynne rett etter årsskiftet.
Asle Festø presenterte sin seks bits, 6-18 GHz, RF-MEMS impedanstuner på den europeiske
mikrobølgekonferansen EuMc 2009 i Roma, sammen med en ny beregningsmodell for
signaltap ved innsetting av tilpasningsnettverk i signalveier. Vel tilpassede impedanstunere er
nøkkelkomponenter for å framstille forsterkere som kan brukes over et bredt bånd med
tilnærmet samme forsterkning og linearitet som ellers oppnås over smale bånd.
Målevitenskap har gjennom Lars Egil Helseth etablert tettere samarbeid med Nanofysikk med
tanke på gjensidig berikelse av begge fagene. Samarbeidet med Haukeland
Universitetssykehus fortsetter også og er en annen viktig akse for målevitenskap med stort
potensial. Gruppen har ellers brorparten av sine forskningsprosjekt knyttet til SFI
Michelsensenteret der Lars Egil Helseth overtok som nestleder i sommer. I sommer ble også
Petromaksprosjektet ”Subsea and downhole instrumentation” som har vært et samarbeid
mellom Målevitenskap og Akustikk ved IFT, CMR og Statoil, avsluttet. Camilla Sætre sitt
delprosjekt her vil imidlertid bli videreført, samt at Ilker Meric sitt prosjekt representerer nye
muligheter for subsea-måling av flerfasestrømning. Gruppen har hatt 5 gjesteforskere fra
Polen og Brasil på besøk, blant annet Dr. Jacek Nowakowski fra Technical University of
Lodz. Professor emeritus Erling Hammer som i år fylte 75 år, har også i år hatt et to-måneders
forskningsopphold i Lodz gjennom EU-prosjektet Denidia som gruppen deltar aktivt i. Geir
Anton Johansen var i slutten av mai en uke i Sao Paulo og holdt seminar for 40 deltakere fra
akademia og industri under temaet ”Computed tomography for industrial multiphase mixture
analysis”. Ellers har Ilker Meric også i år hatt et forskningsopphold ved North Carolina State
University.
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Dette året er også en milepæl innen høyhastighets industriell tomografi da Rachid Maad har
forsvart sin doktorgrad etter mange år som deltidsstudent. Rachid har forsket på algoritmer
som har gitt betydelig forbedring i prosessering av måledata fra gruppens gammatomograf, et
arbeid som er blitt lagt merke til internasjonalt. Gruppen har ellers uteksaminert 5
masterstudenter inneværende år.

Romfysikk

Det største som skjedde i romfysikkgruppen var nok at vi fikk forsiden på Nature med en
artikkel om nordlys og sørlys. Vi må tilbake til 60 tallet siden folk fra instituttet fikk antatt
artikkel i et slikt tidsskrift. Den gang var det Trefall og Ullaland.
I samarbeid med mikroelektronikkgruppen har vi gjennomført et fase B studie av ASIM, som
ble godkjent, og på slutten av året har vi levert inn vårt forslag til arbeidsoppgaver og
budsjett for selve byggingen. Dette er ventet å begynne rett rundt årskiftet.
I august gikk Professor Johan Stadnses av med pensjon og gruppen arrangerte et symposium
med påfølgende festmiddag for å hedre hans lange og viktige innsats for romfysikkmiljøet.
Selvom Johan nå trer inn i rekken av emeriti vil vi fortsatt ha en aktiv medarbeider i mange år.
I mars ble raketten til Vidar Høllund skutt opp. Riktignok gikk ikke alt etter planen, men et
lærerikt prosjekt.
Vi er fortsatt en gruppe i forandring. I løpet av få år har 3 vitenskapelige ansatte blitt aktive
pensjonister, og neste år går en til av med pensjon. Nyansettelser blir spennende og vi kan
tilby nye folk et godt vitenskapelig moment, som legges merke til både nasjonalt og i alle
fall internasjonalt.
Nikolai Østgaard
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Optikk og atomfysikk.

Til venstre sjøsettes det stolte forskningsfartøyet Caridima i Viktoriasjøen. Klargjort for optisk
feltarbeid for en av gruppens doktorander. Foto Ø. Frette, Kampala 03.12.2009. Til høyre er en del av
gruppen oppstilt i hbar under evalueringsdagen

2009 har vært et godt år for gruppen i optikk og atomfysikk. Fire kandidater har fullført PhD
studiet, og tre nye PhD kandidater har startet sine studier i løpet av året. Det har vært en fin
ettervekst av nye studenter, og det er for tiden 3 postdoktorer, åtte doktorgradsstudenter og
fire mastergradsstudenter ved gruppen.
Forskningsprosjektet "Superintense laser-molecule interactions", som er 50% finansiert av
Bergen Forskningsstiftelse, og som er ledet av forsker Morten Førre, har nå vært igjennom sitt
første hele kalenderår. Alle nyansettelser tilknyttet prosjektet er nå på plass, dvs. totalt 1
postdoktorstilling og 3 doktorgradsstipend, i tillegg til prosjektlederstillingen.
Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et teoretisk rammeverk for å forstå komplekse
kvantemekaniske systemer, først og fremst med tanke på å kunne beskrive vekselvirkningen
mellom intense laserpulser og to-elektronsystemer.
Jan-Petter Hansen har gledelig nok fått innvilget et nytt prosjekt, Quantum control of Rydberg
Atoms, Molecules and Matter, fra NFRs FRINAT program. Dette prosjektet som inkluderer et
doktorgradsstipend og et postdoktorstipend vil styrke både den teoretiske og eksperimentelle
aktiviteten i gruppen over de neste årene.
Gruppen har publisert 10 vitenskapelige artikler innenfor et svært bredt faglig område.
Arbeidene omhandler materie i sterke laserfelter, kontroll av kvanteprikker, krystalloptikk, og
fjernmåling av atmosfære og hav.
Øyvind Frette

10

Nanofysikk

Nanofysikkgruppen har hatt et år med mye aktivitet. Vår aller første masterstudent Christian
fullførte med glans, og takket være Trond Mohns gavmildhet har det også vært mulig for oss å
starte byggingen av et nytt laboratorium for elektronstrålelitografi. Det nye laboratoriekurset
for nanoteknologi har kjørt for første gang. For dette formålet ble en AFM (Atomic Force
Microscop), et lite røntgendiffraktometer og et lysmikroskop, som kan brukes til å spore
nanopartikler (opp til ca 1 mikron) og måle deres størrelsesfordeling, innkjøpt og tatt i bruk.
Enhver som er interessert i en demonstrasjon av disse nye verktøyene bør ikke nøle med å
kontakte meg.
Gruppen produserte 5 artikler akseptert for peer reviewed tidsskrifter i år, hvorav den ene ble
nevnt i Nature Research Highlights. Dette er ikke helt det samme som en forside, men vi
arbeider med det. Gruppemedlemmer har dessuten deltatt på en rekke nasjonale og
internasjonale konferanser med i alt 5 posters og 8 foredrag.
Gruppen har nå 4 masterstudenter, 3 Ph.D. studenter (to nye starter i begynnelsen av neste år),
3 post docs og en professor fra Italia, Nino, som hevder at han takler det Bergenske klimaet
bra og at maten på julebordet var "bedre enn forventet ".
Gruppen var også svært produktiv i en annen forstand. Jenny fødte Robin og Dorte fødte
Linde.
Bodil Holst
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Petroleum og Prosessteknologi (PPT)

PPT har i 2009 utvidet den eksperimentelle kapasiteten i hydratlab i 2. etg. Gruppen har nå tre
operative systemer for å studere hydratdannelse i porøse medier samt lagring av CO2 i
hydratmettede bergarter gjennom en overgang fra metanhydrat til CO2-hydrat. Geir Ersland
var 3 mnd ved MRI-senteret ved Universitetet i New Brunswick, Canada, for å ta i bruk nye
avbildningsmetoder for studier av fuktforhold, dispersjon og hydratvekst i porøse medier.
Innen hydratforskningen er det planlagt en injeksjonstest i Alaska hvor gruppen deltar i
samarbeid med US DOE, ConocoPhillps og BP. Hydratforskningen utføres i et tett samarbeid
med den teoretiske forskningsaktiviteten i termodynamisk modellering med Bjørn Kvamme
og Tatiana Kuznetsova. Gruppens aktivitet innen hydrat ble bla formidlet gjennom
førstesideoppslag i juni i New Scientist. Innen økt oljeutvinning har gruppen samarbeid med 7
universiteter i Frankrike, England, USA og Canada og er støttet av 5 oljeselskaper. 15
studenter i PPT har vært på internasjonal utveksling i 2009.
Arne Graue
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Skolerettet fysikk og formidling

I Gruppen for skolerettet fysikk og formidling har utvikling og gjennomføring av utforskende
undervisningsopplegg i NFR-prosjektet ElevForsk vært det viktigste forskningsområdet i
2009, og foreløpige resultater har vært presentert i diverse fora.
Utvikling av materiell og igangsetting av andre runde med SPISS: Tidsskrift som skal fremme
elevers læring om kunnskapsutvikling og kvalitetsvurdering i naturvitenskapene er kommet
godt i gang. Første nummer av SPISS kom ut i 2009 og har vakt stor oppmerksomhet.
Tradisjonen tro har gruppen vært sterkt engasjert i kurs og foredrag for både lærere og elever,
ikke minst i regi av Skolelaboratoriet i realfag. Vi har fått besøk av mange skoleklasser, og
også i år har fysikkelever fra andre klasse i videregående skole fått tilbud om forsøk med
radioaktivt detektivarbeid.
IFT deltok på Forskningsdagene i september med skoleprosjekter og forskningsstasjon.
Masterstudenter og stipendiater fra flere forskningsgrupper gjorde – som forventet - en
strålende innsats, og ble belønnet med prisen for beste forskningsstasjon.
Fysikkshow Bergen fikk i sommer bevilgning fra NFR til utstyr og oppstart. Showet skal
besøke ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen og nabokommuner, med
fysikkeksperiment til glede og nytte. I oktober og november har morofysikerne besøkt ni
skoleklasser for å prøvekjøre showet og mottakelsene har vært strålende.
Kjartan Olafsson
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Subatomær fysikk

LHC, “The Big Bang Machine” har sprintet til en serie av nye rekorder etter sin lange og
grundige oppstandelse fra konsekvensene av uhellet i 2008. Den 20. november 2009 sirkulerte
proton-strålene i ATLAS detektoren og produserte protonstrålesprut-hendelser. Ettermiddag
23. november produserte LHC verdens første proton-kollisjoner i alle de fire viktigste
eksperimentområdene (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb). 29 november akselererte LHC
protoner til verdenshistorien rekordenergi, 1,18 TeV og 8. desember observerte ATLAS
kollisjoner av slike protoner. Det var faktisk programvare laget ved UiB som registrerte
sporene i protonstrålesprut-hendelsene (protoner slår inn i detektoren og skaper en mengde
sekundære partikler). Heidi og Alex fra partikkelfysikkgruppen er ansvarlige for monitoring
av spor-detektorene i ATLAS og har sammen med Arshak og Thomas skrevet mesteparten av
programvaren for såkalt “global monitoring” av den indre spor-detektoren.
Årets største begivenhet i ALICE eksperimentet ved CERN var åpenbart de første
kollisjonene ved LHC som skjedde den 23. November. I løpet av den snaue måneden har gått
siden da, utviklingen vært rask. ALICE og andre LHC-eksperimenter har samlet inn data for
nesten én million pp kollisjoner på energi 450 +450 GeV. Dette er den samme energien som
SPS akselerator kolliderte protoner og anti-protoner ved i 1980-årene. ALICE eksperimentet
har allerede sendt i sin første vitenskapelige papir basert på data fra kollisjoner. Over natten
(13-14 Desember) ble så verdensrekorden slått da det lykkes å kollidere protoner mot
protoner på energi 1,18 + 1,18 TEV ved LHC. Utviklingen i kommende år, lover å være
veldig interessant.
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Som "chair" for EPS sin avdeling for "High Energy and Particle Physics" har Per Osland vært
involvert i å organisere årets HEP-2009 konferanse i Krakow. Et av høydepunktene der var
utdeling av EPS-pris (se bilde) til GARGAMELLE-kollaborasjonen for oppdagelsen av
nøytrale strømmer ved CERN i 1973. Litt senere kom vår kollega (nå emeritus) Kårmund
Myklebost med i denne kollaborasjonen.
Heidi Sandaker ble tildelt stipend fra Bergens Forskningsstiftelse for å starte et prosjekt innen
astropartikkelfysikk. Med nye data både fra høyenergestiske kollisjoner ved LHC samt fra
eksperimenter innen astrofysikk ligger alt til rette for studier av mørk materie. Prosjektet
starter i løpet av høsten 2010, men forberedende arbeid har allerede startet.
Per Osland

Teoretisk fysikk, Energi og Prosessteknologi (TEPU)

Laszlo Csernai er valgt som medlem av styret for Nuclear Physics Division i EPS (European
Physical Society). Han fortsetter som medlem av ERCs (European Research Council)
evalueringspanel for fysikk, og som seksjonsleder i Academia Europaea.
Alex Hoffmann er blitt innvalgt som medlem av Academia Europaea.
Pawel Kosinski var for fjerde gang hovedorganisator av ”Symposium on Numerical Analysis
of Fluid Flow and Heat Transfer”.
Jan Vaagen er blitt styreleder for Energiforum EF i Bergen. Han fortsetter som styreleder for
UB. Han forsetter også som leder for Teknologigruppen i EPS (European Physical Society),
og også i (akademienes) EASACs styringskomité for energi.
Csernai har i ”Flow analysis with 3-dim ultra-relativistic hydro” J.Phys.C36(2009) sammen
med studenter og internasjonale samarbeidspartnere, fortsatt sine grunnleggende teoribidrag
til kvark-gluon fysikk.
Hoffmann har vært forfatter/medforfatter på 7 artikler i ISI databasen.
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Etter to års utviklingsarbeid har Kosinski og medarbeidere publisert resultater i Physical
Review E om en matematisk modell som beskriver vekselvirkninger mellom partiklene i en
flerfasestrøm.
Vaagen har sammen med medlemmer av RNBT samarbeidet fullført et invitert bidrag ”Halo
formation and breakup: lessons and open questions” til en spesialutgave OPeNST av Journal
of Physics G.
Med Kosinski som koordinator, har Hoffmann og Kosinski fått tildelt et nytt NFR-FRINAT
prosjekt omkring eksperimenter i PET kameraet.
I 2009 startet Hoffmann og samarbeidspartnere to nye prosjekter relatert til syklon
separatorer, et NFR-PETROMAX prosjekt i samarbeid med Aker Solutions, og et teoretisk
NFR-FRINAT prosjekt som fokuserer på strømningsinstabilitet, i samarbeid med universitetet
i Utrecht.
Csernai representerte 15.12 IFT kompetanse under Oslo møtet for etablering at et nasjonalt
Nukleært EnergiForum (NuKEF), og diskusjoner om assosiert SFI søknad for
virksomhet/kompetanse (i vid forstand) knyttet til kjernekraft (Halden som koordinator).
TEPU besitter en betydelig del av IFTs relevante kompetanse. Joakim Nystrand (Subatomær)
er IFT koordinator.
Bjørn J. Arntzen var i år Norges representant i EU nettverket COST "Particles in turbulence".
Han representerer og IFT i UiBs Senter for geotermisk energi.
I prosessikkerhet er det stor pågang av masterstudenter. Fem ble ferdig i sommer. 29 søkte
om opptak i høst og 11 ble tatt opp. 3 av dem skal ta de tre siste semestrene på HSH i
forbindelse med et nytt mastergradsamarbeid.
Vår emeritus prof., Rolf K Eckhoff er fremdeles med for fullt med både forelesninger i to
emner og veiledning av Ph.D- og masterstudenter.
Jan S. Vaagen
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Nye mastergrader og doctores 2009

Fredag, 30.01.09

Marit Irene Sandanger
“Dynamics of the storm time ring current and relativistic electrons. Particle scattering by
ion cyclotron waves inside the anisotropic proton zone”
pressemeldingene:
http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Sandanger_MaritIreneJ.html
Fredag 13.02.09

Sebastian Robert Bablok
“Heterogeneous Distributed Calibration Framework for the High Level Trigger in ALICE”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Bablok_SebastianR.html
Mandag, 30.03.09

Lucio Calise
“Multifrequency acoustic target strength of Northern krill”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Calise_Lucio.html

17

Tirsdag, 21.04.09

Audun Nergård Nyre
“Network Modelling of Multi-Phase Flow in Porous Media”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Nyre_Audun.html
Fredag, 24.04.09

Matthias Richter
“ Development and integration of on-line data analysis for the ALICE experiment”
Pressemeldingene: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Richter_Matthias.html
Fredag, 08.05.09

Kristian Snekvik
“Observations of field aligned currents in the plasma sheet. Two kinds of field aligned
currents generated during magnetotail convection”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Snekvik_Kristian.html
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Fredag, 26.06.09

Raymond Nepstad
“Numerical studies of dynamics in few-electron quantum systems”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Nepstad_Raymond.html

Fredag, 21.08.09

Suhail Lubbad
“Modeling Directional Interactions in Classical Molecular Dynamics for Geometrical
Aspects of Nanostructures”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Lubbad_Suhail.html
Fredag 11.09.09,

Thinh Xuan Ho
“Modeling of transport, chemical and electrochemical processes in solid oxide fuel cells”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Ho_ThinhXuan.html
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Fredag, 11.12.09

Ketil Røed
“Single Event Upsets in SRAM FPGA based readout electronics for the Time Projection
Chamber in the ALICE experiment”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Roed_Ketil.html
Fredag 27.11.2009

Lene Sælen
“Quantum control of strongly coupled dynamics in few component systems”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Saelen_Lene.html
Torsdag 17.12.09

MSc Shahram
“Waterflood Efficiency and Single-Phase Flow Properties of Carbonate Porous Media”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Pourmohammadi_Shahram.html
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Torsdag 17.12.09

MSc Rachid Maad
”Design Optimization of High Speed Gamma-Ray Tomography”
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Maad_Rachid.html
Fredag 18.12.09

Amund Brautaset
"Økt oljeutvinning ved CO2-injeksjon – strømningsmekanismer og utvinningseffektivitet"
Pressemelding: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Brautaset_Amund.html
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