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Uke 51, 2014
Tilbakeblikk på 2014
Da drar det seg mot jul, og IFT-korridorene er falt litt mer til ro uten at julefreden helt har tatt overhånd. I
dag samles vi til en hyggelig stund med vår tradisjonelle julelunsj hvor programmet omfatter både hyggelige smaksopplevelser samt berikende samtaler, allsang og innslag av ymse slag. I følge påmeldingslistene
ser det ut til at det stilles mannsterkt opp på dette, og det settes det pris på.
Jeg vil ellers benytte anledningen til å takke alle så mye for solid innsats for å holde instituttet oppe på et
flott nivå. Ansatte i alle kategorier har gjort solide bidrag, og ei heller må vi glemme våre flotte studenter.
Uten aktive studenter rundt oss hadde vi ikke holdt oss i samme friske vigør.
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig God Jul, og samtidig snike inn en oppmuntring om at man også
må ta seg tid til sige litt ned i sofaen gjennom høytidshelgen! Det kan fort bli at man bruker litt for mye
energi på fly rundt for å fylle opp fatene med de syv sorter, eller rase ned på Statoilstasjonen for å handle
de siste ting man glemte før butikkene stengte. Etter jul skal man jo også strutte av energi, og igjen være
klar for gode bidrag.

Øyvind
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Administrasjonen
Mens 2013 var preget av det store ombyggingsprosjektet i Bjørn Trumpys hus, har vi i 2014 også hatt stor
byggeaktivitet. Denne gangen har det blitt foretatt rehabilitering av fasaden, inkludert nye vinduer på de
fasadene der det ikke ble byttet i forrige runde. Dette prosjektet har nok vært mindre krevende enn fjorårets arbeid, både administrativt og for brukerne av bygget vårt, og vi har opplevd at dette tiltaket har
blitt gjennomført uten store problemer.
I år har vi hatt mange nye fjes i administrasjonen ved instituttet, etter at den har vært relativt stabil over
mange år:


Elin Bjerkan gikk av med pensjon fra 1. mars, etter å ha vært ansatt ved instituttet i nesten 38 år. I
hennes sted har vi fått Elin Pedersen, som ble ansatt som personalkonsulent fra 17. februar. Elin
har lang erfaring fra personalfeltet innen privat sektor.



Kristin Indahl Helle sluttet også fra 1. mars for å gå over i ny stilling. Irlin Nyland ble ansatt i hennes
stilling fra 28. april. Irlin er utdannet fra IFT i romfysikk, og har jobbet som studiekonsulent i noen
år på fakultets- og instituttnivå før hun kom tilbake til oss.



I økonomiadministrasjonen har både Hanne Litleskare Hammer og Natalia Isakova Nymoen gått ut
i fødselspermisjon. I deres stillinger har vi flere vikarer: Først Alexander Farestvedt Hem og Char
lotte Thuland Larsen, som etter hvert ble erstattet av Andrea Sembenini og Katarzyna KoselaDordevic.



Hanne Israelsen har også hatt fødselspermisjon i år, og som vikar har vi fått inn Anders Bjørnsen
Kulseng, som er utdannet medieviter ved SV-fakultetet, og som til vanlig er studieadministrativ
koordinator for ernæringsstudiene ved Klinisk institutt 1 på Haukeland.



I tillegg har Stine Haugsbø vikariert i lengre perioder i forbindelse med langtidssykemeldinger.

I høst har vi sammen med de andre administrative avdelingene ved fakultetet deltatt i fakultetets administrative utviklingsprosjekt. Hensikten med dette er å komme frem til en organisering av den samlede
administrasjonen ved fakultetet, og til administrative rutiner som kan tilby sikre og best mulig administrative tjenester innenfor de ressursene vi har i dag. Prosjektet fortsetter inn i det nye året, og forslag om
tiltak og plan for gjennomføring skal vedtas i fakultetsstyret i mars 2015. Mer om prosjektet finnes her:
http://www.uib.no/auprosjektMN
Til sist må det nevnes at administrasjonen har vært særdeles produktiv i år, med hele fire babyer, noe
som kan vitne om et godt arbeidsmiljø!

Fornøyde med årets produktivitet, fra venstre mot høyre: Økonomikonsulent Andrea Sembenini, kantinesjef
Tran Hieu, IFTs fotograf Anders, administrasjonssjef Grete Kvamme Ersland
IFT-POSTEN

III

Teknisk avdeling

Den tekniske avdelingen ved instituttet teller i dag 13 faste stillinger
pluss 3 midlertidige.Dette året har vi ansatt 5 nye ingeniører: Kjetil
Vedelden Heitmann (27.2.), Thomas Poulianitis (10.3.) og Attiq Ur
Rehman (7.4.). Dessuten er Bilal Qureshi Hasan (1.3.) ansatt midlertidig
(5 år+) og Thomas Bjørnsen ansatt som midlertidig/vikar (fra
9.9.).Følgende har sluttet i året som er gått: Shiming Yang (30.10.).
I mars 2013 ble Birkeland Centre for Space Science (BCSS) åpnet, noe
som vil gi mange spennende utfordringer for de teknisk ansatte i den
perioden senteret har fått tildelt midler for (inntil 10 år).
Forskningsgruppene har fått hjelp i den utstrekning vi har hatt kapasitet til dette. Og vi henviser derfor til gruppenes årsrapporter. Vi har
deltatt i forskning, artikkelskriving, og utviklet nye målesystemer. Noen
av lab’ene har fått en oppgradering og renrommet er i full drift. Vi har
bistått med å holde apparatur etc. i orden på alle studentlaboratoriene,
og har også deltatt i undervisningen på Phys-114, -117, -225 og -391.
Av de mer trivielle tingene kan nevnes: Hjelp til hovedfagsstudenter
med produksjon og montering av elektroniske kretskort.
ASIM MXGS har levert sin EM (Engineering model) og BGO DAU
(Detector Assembly Unit). En er på god vei til å levere våre BGO HED
(High Energy Detector) og CZT LED (Low Energy Detector) FM (Flight
Model), og det meste av prosjektadministrasjonen er på plass. Begge
enhetene skal leveres i første kvartal neste år.

Kjetil Vedelsden Heitmann,
nyansatt ingeniør i dress

Bildet i midten til høyre viser HED = High Energy Detector(4 x
BGO DAU) under STM integrasjonen.
2014 har vært nok et aktivt år på verkstedet. Romfysikk`s
ASIM- prosjekt er fortsatt en viktig kunde. Av andre oppdrag
kan nevnes ny stål-tank til strømnings-lab. Modifisering av eksplosjons-kammer til prosess-teknikk og syklonseparator i kjeller er stadig under utvikling. Petroleum- og nanogruppene er
som vanlig ofte innom verkstedet. Ellers er mer eller mindre
alle gruppene representert med små og store oppdrag. Verkstedet er oppgradert med en ny kvalitetsboremaskin.

ASIM-prosjekt:
Ramme for montering av CZT

Til venstre: senioringeniør Kåre Njøten har vært fast
ansatt siden oktober 1969, men begynte som praktikant (annuum-lønnet) i 1964, og er fortsatt blid og
fornøyd.
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Akustikk
Akustikkgruppen består av 2 vitenskapelig tilsatte, professor Per Lunde (gruppeleder) og professor Michiel Postema, førstelektor Magne Aanes (50 %), samt førsteamanuensis emeritus Magne Vestrheim, og professor emeritus Halvor Hobæk. Per Lunde har II-stilling som vitenskapelig rådgiver ved CMR. I 2014 har det vært 7 PhDkandidater, 1 midlertidig forsker, og 5 mastergradskandidater i gruppen. Det er gjennomført 1 mastergradseksamen og 2 PhD-disputaser (Magne Aanes og Simen Eldevik).
Gruppens hovedsamarbeidspartnere lokalt er CMR, Havforskningsinstituttet (HI), Helse Vest / Haukeland universitetssykehus, og Nansensenteret (NERSC), samt forskningsgrupper ved UIB. Andre eksterne samarbeidspartnere er
FMC Technologies, Kongsberg Maritime / Simrad, Det Norske Veritas, CNRS Orléans, Maastricht University,
Wageningen University and Research Centre, Friesland-Campina, University of Potsdam, University of Gießen, Universitat Politechnica de Valencia, og University of Southampton. Vi deltar i et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) ”The Michelsen Centre for industrial measurement science and technology”, samt i NCE Subseas Akustikkgruppe. Gruppen er representert i styret for Norsk forening for olje- og gassmåling (NFOGM), og deltok i arrangementskomiteen for ”32nd International North Sea Flow Measurement Workshop 2014”, Skottland. I forbindelse
med School of Acousto-optics i Druskinkai, Litauen, ble “2nd workshop in micro-acoustics” avholdt i gruppens regi.

Gruppens forskningsområder har i 2014 hovedsakelig vært konsentrert omkring:


Medisinsk ultralyd. Gruppen samarbeider med norske og europeiske forskningsmiljøer innen ultralydstyrt
medisinering. Metoder for ”drug delivery” direkte til celler testes på mus og pasienter med uhelbredelig
buskpyttkjertelkreft. I forbindelse med dette gjøres eksperimentelle forsøk med bl.a. ”sonoporation” og antibobler (Fig. 3). Som en ”spinoff” fra denne type aktivitet, arbeides det med en metode for akustisk filtrering
av mikro-partikler i rørstrømning av vann, med applikasjoner innen vannkraftproduksjon (Fig. 1).



Olje og gass. Det arbeides med eksperimentelle og teoretiske metoder for mer nøyaktig måling i forbindelse
med internasjonalt salg av olje og gass (fiskalmåling, energimåling); forskning innen utvinning av gasshydrater; og struktur-integritet. Herunder blant annet (a) endelig-element-modellering av ultralyd målesystemer
for olje og gass, (b) forbedrede korreksjonsmetoder for fasediffraksjonseffekter i utstrålt og reflektert lydfeltet fra piezoelektriske transdusere (Fig. 4), (c) beam-diffraksjons-effekter i elastiske bølgeledere, (d) kalibreringsmetoder for ultralyd-mottakere i gass og væske (mikrofoner, hydrofoner, piezoelektriske transdusere),
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(e) ultralyd-karakterisering av sandsteinsprøver som inneholder gasshydrater og CO2, samt lydhastighetsendringer som funksjon av indusert stress i stål. Samarbeidspartnere er blant andre CMR, industripartnere i Michelsensenteret, Det Norske Veritas / Halfwave AS, UiBs Institutt for Geovitenskap, og IFTs forskningsgruppe
Petroleums og prosessteknologi.



Fiskeriakustikk. Gruppen samarbeider med Havforskningsinstituttet, Kongsberg Maritime og CMR om forskning for økt nøyaktighet ved overvåking og regulering av marine ressurser (fisk, krill, plankton, osv.), knyttet
til metoder innen akustisk bestandsestimering/artsgjenkjenning av fisk.



Ultralyd piezoelektrisk transduserteknologi. Design/konstruksjon og eksperimentell karakterisering av transdusere for gass og væske, inklusiv endelig-element modellering (FEM) av slike transdusere og forplantning av
transduserlydfelt i komplekse medier. Deler av dette arbeidet gjøres i samarbeid med CMR, Michelsensenteret, og Helse Vest. Mellom annet. arbeides det med utvikling av en optisk transparent piezoelektrisk transduser (Fig. 2), for å forhindre tilgroing av optisk vindu for måling eksempelvis i råolje, eventuelt å muliggjøre
samtidig måling med ultralyd og optiske teknikker.

Gruppen har i 2014 16 publikasjoner, herunder 7 “peer-review”-artikler, 7 presentasjoner/artikler ved nasjonale og
internasjonale konferanser, og 2 fagrapporter. I tillegg kommer foredrag ved nasjonale/internasjonale møter/
arrangementer (uten skriftlig bidrag).
På den sosiale siden samles nåværende og tidligere medlemmer av akustikkgruppen ved jevne mellomrom over en
“Akustikkpils” på byen, som oppunder jul kulminerer i det årlige Akustikkjulebordet.

Fig. 4. Forplantning av ultralyd-signaler / felt (ultralyd “beam“) gjennom piezoelektriske sender- og mottakerelementer (transdusere), med luft som forplantningsmedium. Sammenligning
av målinger og 3D endelig-element-modellering
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Petroleum– og prosessteknologi
Reservoarfysikk
Innen reservoarfysikk drives en bred eksperimentell og teoretisk forskningsaktivitet knyttet til fundamentale prosesser innen olje og gassutvinning særlig rettet inn mot norsk sokkel, men også innen ukonvensjonelle ressurser
som gasshydrater og skiferolje. Forskning på mer bærekraftig energiproduksjon fra fossile kilder har vært en overordnet strategi i mer enn et tiår, og bruk av CO2 for lagring og økt produksjon av petroleum er i dag en hovedsatsning.
Reservoarfysikk (Arne Graue, Martin Fernø og Geir Ersland) hadde i 2014 fem PhD-stipendiater og 22 masterstudenter (hvorav 41% kvinner), hvor åtte masterstudenter er uteksaminerte og to PhD-stipendiater har disputert.
Totalt 21 vitenskapelige artikler er publisert eller sendt til journaler i løpet av året. PhD student Lars Petter Øren
Hauge sin presentasjon «Methane Production from Natural Gas Hydrates by CO2 Replacement - Review of Lab
Experiments and Field Trial» ble kåret til Best Presentation ved SPE Bergen sitt Oneday seminar. De tre fast ansatte
i Reservoarfysikk er per 2014 kursansvarlig for totalt 45 stp knyttet til studieprogrammet i petroleumsteknologi,
som har god tilvekst på studenter. Reservoarfysikk har med støtte fra oljeindustrien hatt aktivt internasjonalt
forskningssamarbeid med elleve universiteter i Europa og USA, bl.a. har fire amerikanske studenter fra NordDakota vært tilknyttet gruppen i fem uker for å delta på laboratoriekurs og fem av gruppens studenter har deltatt i
konferanser og i samarbeidseksperimenter i USA i 2014. Geir Ersland er ny programstyreleder for studieprogrammet for petroleumsteknologi og i 2014 har til sammen 344 Bachelor- og Masterstudenter deltatt på kurs i regi av
PPT. Leder av PPT, Professor Arne Graue, har vært på forskningstermin i USA i 2014, og leder der et internasjonalt
forskningssamarbeid mellom 13 universiteter og ti oljeselskaper innen oppskalering av mobilitetskontroll for EOR
med CO2-lagring. Ved å benytte CO2-skum for mer effektiv og bærekraftig oljeproduksjon er det blitt framforhandlet fire feltpiloter i Texas og Mississippi som gruppens studenter vil delta i de neste fire årene. Graue og Fernø,
som henholdsvis styreleder og koordinator i Nasjonal forskerskole i petroleumsfag, har arrangert kurs og felt-turer
for mer enn 80 PhD- og Masterstudenter i 2014, inkludert et seminar med tittelen: "Emphasizing more Sustainability in Upstream Petroleum Activities", på Oljemuseet i Stavanger for 70 PhD studenter fra alle universitetene i
Norge
I løpet av 2014 har laboratorier tilknyttet Reservoarfysikk sin forskningsaktivitet blitt oppgradert og et nytt laboratorium satt i drift. I Microflowlaboratoriet i eksperimenthallen har kapasiteten blitt utvidet til å inkludere høye
trykk, noe som gjør at vi kan studere fortregningsprosesser og hydratvekst på porenivå (10 µm) under representative reservoartrykk.
Foam bubbles flowing from right to left
in an open channel (top of image). Gas is
black, aqueous phase is green. The
channel is connected to a porous media
(bottom of image), with black grains and
the pore space filled with aqueous
phase. The bubble diameter in the channel was less than then the channel aperture (1250 µm). Foam structure is characterized by thick lenses and circular
bubbles due to high saturation of aqueous phase. Scale bar in lower right corner represents 100 µm.
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Termodynamisk modellering
Innen termodynamisk modellering (Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova) er det for tiden fem masterstudenter,
og elleve PhD-stipendiater; ytterligere to PhD-stipendiater vil ansettes med finansiering fra 2014.
I gruppen for termodynamisk modellering er det i 2013 startet opp et nytt forskningsprosjekt med tre PhDstipendiater innen grunnleggende modellering av hydrat dynamikk i porøse medier finansiert av NFR og STATOIL.
Det er også startet opp et nytt prosjekt for grunnleggende studier av membransystemer for fjerning av vann fra
naturgass med en ansatt PhD. Gruppen har også mottatt midler for å stimulere til økt samarbeid og utveksling av
studenter med USA. Helt mot slutten av året har også gruppen fått et nytt prosjekt innen CO2 emulsjoner for bruk
av CO2 sammen med vann for kombinert lagring av CO2 og økt oljeutvinning. Flere andre prosjekter fortsetter,
men et prosjekt for risiko vurdering av vann i karbondioksid er avsluttet og tilhørende manuskripter er sendt til
ulike journaler.

Modell av vann-H2S-hematitt. H2S løst i CO2 eller naturgass er en "versting" i hydrat-sammenheng. H2S løst over
fra CO2 og inn i vann kan lage et eget hydrat parallelt med
CO2-dominert hydrat på grenseflaten. Adsorbert H2 lager
effektivt hydrat med vann utenfor hematitt.

Ann Elin Berg (til venstre) og Kari Halland (til høyre), masterstudenter i prosessteknologi, serverer julegløgg til en
spent Thomas Gjesteland på IFT’s julebord. Paul Tenfjord (stripete slips) vurderer situasjonen med interesse.
Nikolai Østgaard (i bakgrunnen) ser an bordplasseringen i kantinen.
IFT-POSTEN

VIII

Nanofysikk og elektronikk
Gruppen har hatt et aktivt og begivenhetsrikt år. Vi gratulerer Kjetil Ullaland med tildeling av professoropprykk. Bjørn Tore Hjertaker har siden mai 2014 fungert som stedfortredende instituttleder ved IFT.
Bodil Holst fikk i november tildelt prisen for "Årets Forskningsidé", utdelt av Bergen teknologioverføring
(BTO) og Sparebank Vest.
Syv masterstudenter ble uteksaminert i løpet av året, og seks artikler ble publisert i peer review tidsskrifter.
Nye tilsettinger har det også blitt i løpet av året: Jose Carlos Reyes og Arivazhagan Valluvar Oli ble ansatt
som postdoktorer hos Lars Egil Helseth og Bodil Holst. Ranveig Flatabø er tilsatt som stipendiat i nanofysikk takket være støtte fra Bergens Forskningsstiftelse og fakultetet. Som kjent sluttet Geir Anton Johansen i sin stilling ved IFT i 2014, men har fortsatt en professor II-stilling ved instituttet, knyttet til
"Målevitenskap og instrumentering". Forsker Snehlata Shakya fra Indian Institute of Technology (Kanpur,
India) oppholdt seg tre måneder i forskningsgruppen, og har jobbet med utvikling av programvare
(analyseverktøy) for gamma-tomografi.
Instrumenteringslaboratoriet, som har gjennomgått en omfattende oppgradering de siste årene, ferdigstilles ved utgangen av 2014. Michelsensenteret for målevitenskap og instrumentering (SFI) har vært den
viktigste økonomiske bidragsyteren for å få oppgradert laboratoriet til tidsriktig standard. Ved instituttet
har ingeniørene Rachid Maad, Kåre Njøten, Leif Egil Sandnes og Roald Langøen vært de viktigste personene i gjennomføringen av selve oppgraderingsarbeidet. Kurset PHYS327 "Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering" undervises på instrumenteringslaboratoriet.
Innenfor mikroelektronikk er gruppen aktiv i
oppgraderinger relatert til Alice, CERN. Parallelt
foregår det to prosjekter, der den første oppgraderingen dobler utlesningshastigheten og
øker stabiliteten med tanke på strålingseffekter
i elektronikken. I neste omgang skal detektorutlesningen for TPC bygges helt om for bruk av
GEM (Gas electron multipliers) og kontinuerlig
utlesning med enda høyere hastighet (skal installeres i 2018). I ASIM-prosjektet testes nå
flight-elektronikk
sammen
med
flightdetektorene, og forventer å levere dette tidlig i
2015 for sammenstilling og endelig testing hos
INTA i Madrid.

Jule-kort skrevet med elektron litografi på UiBs
nanostrukturlaboratorium.

Vi skulle gjerne ha vist bilder av det nye helium
atom-mikroskopet som er under utvikling i EU-prosjektet NEMI, men dessverre har vi hatt nesten et års
forsinkelse da DHL i februar mistet vårt spesialt konstruerte, motoriserte prøveholder, som måtte sendes
til kontroll i USA. Den var forsikret for 500.000 kroner, og etter noen vennlige brev fra jurister ved UiBs
innkjøpsavdeling rykket de ut med pengene, og vi kunne bestille ny prøveholder, som nettopp er ankommet. Så lang, så godt.
En lengre nedstengningsperiode er planlagt for LHC i 2018 for å forberede detektorene for å operere
med en planlagt høyere luminositet i Run3. En del av arbeidet for ALICE detektoren består i å designe en
ny front-end chip for TPC- og Muondetektorene. Chipen er kalt SAMPA og er en kombinert analog og digital chip som kan lese ut 32 front-end kanaler. SAMPA chiper er en erstatter for to av dagens chiper og
vil samtidig også bruker mindre strøm, doble antall kanaler som kan leses ut og være kompatibel med
den nye GEM detektorstrukturen for TPC. Den første prototypen av SAMPA chipen er for tiden på vei fra
produksjon, og en vil da begynne med fysiske tester av chipen for å verifisere disse mot spesifikasjonen.
Et DAQ-system har blitt utviklet ved UiB som vil bli brukt for å kontrollere og lese ut fra chipen i full has-
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tighet. For å verifisere at chipen fungerer opp mot den nye GEM-detektorstrukturen for TPC har vi fått en GEM
prototype fra Wigner Research Centre for Physics i Budapest. Designet av chipen blir gjort i samarbeid med mikroelektronikkgruppen ved Universitetet i Sao Paulo og Universitetet i Oslo.

Montering av GEM detektor i Budapest,
september 2014. Mastergradsstudent
Kristian Engeseth til venstre.

Sampa prototype (September 2014).

Stipendiatene Arild Velure
(IFT) og Sohail Mahmod (UiO)
til høyre, sammen med designerne fra Sao Paulo, Brasil.
Bildet er tatt på Mont Blanc i
forbindelse med prosjektmøte
på Cern januar 2014. Dette
var første gang de to sistnevnte opplevde snø.
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Birkelandsenteret for romforskning (BCSS)
2014 har vært et begivenhetsrikt år for Birkelandsenteret for romforskning (BCSS), som er i ferd med å legge bak
seg det andre året som SFF (Senter for fremragende forskning).
Stab
BCSS har nå totalt 51 ansatte. 39 av disse befinner seg her i Bergen, og de øvrige er tilknyttet NTNU og UNIS. I løpet
av det siste året har vi utvidet staben med én professor II, tre postdoktorer, to overingeniører og én seniorkonsulent.
Studenter
Tre masterstudenter ble uteksaminerte i løpet av året, hvorav den ene, Annet Eva Zawedde, var gruppens første
masterstudent fra Uganda. Videre forsvarte PhD-stipendiat Ragnhild Schrøder Nisi sin avhandling 18. juni. Hennes
avhandling hadde tittelen: «Constraining the source properties of Terrestrial Gamma-ray Flashes».
Publikasjoner
Det siste året har BCSS hatt 20 publikasjoner. For én av disse ventet det ekstra heder: En av figurene i artikkelen
«GPS scintillation and irregularities at the front of an ionization tongue in the nightside polar ionosphere», med
Christer van der Meeren som førsteforfatter, ble brukt som forsidebilde på oktoberutgaven av Journal of Geophysical Research.

Til venstre: Christer van der Meeren, selvportrettert fotomontasje. Til høyre: Journal of Geophysical Research
Yaras Birkelandpris til Thomas Gjesteland
I høst kom gladmeldingen om at Thomas Gjesteland var årets vinner av Yaras Birkelandpris i
fysikk og kjemi. Han fikk prisen for sitt bidrag
til forståelsen av jordiske gammaglimt. Prisen
er på 100.000 kroner og et diplom. Yaras Birkelandpris går til et doktorgradsarbeid som best
reflekterer Birkelands forskerånd. Prisen deles
ut årlig, første gang i 2009, og alternerer mellom fysikk og kjemi.
Thomas Gjesteland mottok Yaras Birkelandpris
for 2014 av teknologidirektør Pierre Herben.
Foto: Eirik Furu Baardsen
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Workshops
I løpet av 2014 har vi arrangert to interne workshops som samlet hele BCSS-miljøet. Den første workshopen ble
arrangert ved NTNU over to dager i begynnelsen av mars, mens den siste fant sted her i Bergen 3. og 4. september.
Vi holder nå på med å planlegge en ny workshop i mars 2015 som vil finne sted hos UNIS på Svalbard.
Samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning
Forskningsgruppen vår i partikkelpresipitasjon, som ledes av Hilde Nesse Tyssøy, har gjennom året initiert et samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning. Dette har blant annet ført til opprettelsen av kurset «The Polar Winter Atmosphere from Troposphere to Mesosphere – coupling mechanisms, forcing and feedback», som vil bli arrangert i begynnelsen av februar neste år.
ASIM
En av de mest sentrale oppgavene dette året har vært å fullføre arbeidet med ASIM-prosjektet. Per dags dato har
ingeniørene ved IFT bygget ferdig én av i alt åtte detektorer som skal sendes opp til den internasjonale romstasjonen (ISS) i 2016. Det jobbes hektisk med å få ferdig tre til før jul. Etter hvert som detektorene blir ferdige skal de
gjennom ulike stresstester (bla vibrasjon og termisk test), noe de må gjennom før de kan godkjennes for bruk om
bord på ISS.
BCSS i media
Gjennom 2014 har forskere ved BCSS blitt intervjuet av media cirka 20 ganger.
Formidling
Under årets forskningsdager gjorde BCSS seg bemerket med gode og lærerike stands både under Forskningstorget
på Festplassen og i løpet av «Forskningsdagene UNG» på studentsenteret.
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Til venstre: PhD-stipendiat Beate Humberset engasjerer ivrige ungdommer under Forskningstorget på Festplassen
20. september. Til høyre: Professor Kjellmar Oksavik og masterstudentene Norah, Annet, og Kjetil i aksjon under
Forskningsdagene UNG på Studentsenteret den 26. september.
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Teori, energi og prosessteknologi
TEPU består ved årskiftet 2014/2015 av fem faste vitenskapelige ansatte (B.J. Arntzen, L.P. Csernai, A.C.
Hoffmann, P.J. Kosinski, J.S. Vaagen), samt førsteamanuensis II: L. Sælen, professor emeritus R.K. Eckhoff
og en rekke forskere/postdocs/stipendiater og over 20 masterstudenter. Engasjementet til førsteamanuensis II C.S. Ilea går ut ved årskiftet. Miljøet er tverrfaglig og omfatter kjerne- og energifysikk, høyenergi
kjernefysikk, flerfasesystemer og prosess-sikkerhet. Ifølge ISI-databasen har gruppens medlemmer publisert ca. 20 artikler i 2014 foruten paper "in press" og konferansepublikasjoner.
Teoretisk Fysikk
Jan Vaagen er med i internasjonale energiutredninger via EASAC. Han har forøvrig fortsatt sitt alliansebyggingsarbeid for UiB, og styrket samarbeidet med BKK, EnergiRike og EASAC/Academia Europaea.
Teoretisk tungionefysikk
Gruppen har i år publisert åtte artikler i internasjonal tidsskrifter og 13 konferansepresentasjoner. Gruppen består av professor Laszlo Csernai, PhD-stipendiatene Sindre Velle, Dujuan Wang, Yilong Xie og to
masterstudenter. Aktiviteten er konsentrert rundt mange nye aspekt rundt "High Energy Heavy Ion
Theory" og målemetoder. Målemetodene anvendes også i andre felt som strålingsterapi og diagnostisering av kreft, samt i astrofysikk. En av doktorgradsstipendiatene, Yilong Xie, er finansiert av China Scholarship Council.
Gruppen organiserte "International Workshop on Collectivity in Heavy Ion Collisions" på Kreta i september, med 50 internasjonale deltagere, og ble støttet av Academia Europaea - Bergen Knowledge Hub. Tolv
prominente forskere, medlemmer av Academia Europaea, var deltagere på møtet. Aktiviteten ble utvalgt
til et invitert foredrag på Quark Matter 2014 konferansen med omtrent tusen deltagere, som det eneste
teoretiske foredraget fra Norge.

International Workshop on Collectivity in Heavy Ion Collisions 2014
Flerfasesystemer
Gruppen har uteksaminert fire masterstudenter og tatt opp fire nye. I år har gruppen publisert syv artikler
i ISI-databasen. Fire PhD-prosjekter fokuserer på: diffusjon i nanokanaler, numerisk modellering av Pelton
-tubiner, interfasespenning i hydratsystemer med MD og deposisjon i rørledninger.
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Prosess-sikkerhet
Gruppen, som består av Bjørn J. Arntzen og Rolf Eckhoff, publiserte tre ISI-artikler i 2014. Den har 14 masterstudenter (pluss tre som fikk tilbud nå i desember) og tre PhD-stipendiater. Gruppen uteksaminerte fem masterstudenterog én PhD-stipendiat i løpet av året. Trygve Skjold, som er forskningsdirektør på GexCon, fikk i slutten av juni i år
endelig tid til å disputere med avhandlingen «Flame propagation in dust clouds». De pågående PhD-studiene er
hovedsakelig eksperimentelle studier og utvikling av numeriske modeller rundt fenomenene gass-, dråpe- og støveksplosjoner. Samarbeidet med Høyskolen i Haugesund og GexCon fortsetter som før med seks masterstudenter på
HSH.
Årets høydepunkt var den internasjonale konferansen X-ISHPMI (Tenth International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions) som UiB og GexCon arrangerte i jusbygget med over to hundre deltagere i tidsrommet 10. – 14. juni. Konferansen ble åpnet i Håkonshallen av ordføreren. Den ble avsluttet med å
vise to store gasseksplosjoner i GexCon sitt forsøksfelt på Sotra. Både TV2 og På Høyden filmet disse eksplosjonseksperimentene og intervjuet Bjørn A (som vist i videolinken under, øverst til venstre).

Eckhoff gjorde høsten 2014 en avtale med Elsevier om ferdigstilling av 2. og utvidede utgave av hans bok "Explosion
hazards in the process industries", per 1. september 2015. Eckhoff er ved utgangen av 2014 godt i gang med dette
arbeidet og regner med å komme i mål som planlagt. Boken er pensum i faget PTEK250.
Masterstudium i energiteknologi
Lene Sælen og Crina Silvea Ilea, Jan Vågen og Alex Hoffman har hatt ansvar for mesteparten av organisering og undervisning i de nye energiemnene ENERGI200 og ENERGI210 som er obligatorisk i UiB sin nye mastergradsutdanning i energi. Bjørn A. fikk i høst en ny masterstudent i studieretningen energiteknologi og sikkerhet.
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optikk og atomfysikk
Året 2014 har vært et relativt godt år for gruppen i optikk og atomfysikk. De fleste delprosjekter fortsetter som i
tidligere år og samarbeidet i gruppen fortsetter godt på tvers av faggrenser mellom optikk og atomfysikk. Hele
gruppen skal ha glede av det at 2015 er utpekt til Internasjonalt år for lys og lys-basert teknologi.
I løpet av 2014 har man diskutert hvordan man kunne styrke dette samarbeidet ved tverrfaglige seminarer, men
konkrete tiltak er fortsatt under diskusjon. På undervisningssiden derimot fortsetter integrerte kurs i atomfysikk og
optikk i den linjen som ble startet allerede i 2002-2004. I løpet av året har vi begynt å se på hvordan man burde løse
det evigvarende undervisningsproblemet som er kjent som de to store systemer av enheter for elektromagnetisme,
SI-enheter og Gaussiske enheter. Vår nye forståelse er det som alle burde vite, at det ikke er to systemer av enheter, men to helt forskjellige begrepssystemer, delvis på tvers av historiske skillelinjer. Elektromagnetisk stråling i
forskjellige former er fellesnevner for det meste av gruppens aktivitet og derfor er diskusjonen av disse spørsmål
viktig også for å styrke gruppens felles identitet.
For tiden har gruppen tre fulle vitenskapelige stillinger i atomfysikk, to fulle vitenskapelige stillinger i optikk, én vitenskapelig stilling i fagdidaktikk og én vitenskapelig stilling i grenseområdet til nanofysikk. Aktiviteten i optikk er
litt preget av professor Jakob Stamnes ble professor emeritus i 2013, og i begynnelsen av 2014 ble professor Øyvind
Frette instituttleder. Begge deltar i gruppens aktiviteter, men det er dessverre ikke med full styrke.

Arbeid med bio-optiske målinger ved Røst , lengst sør i Lofoten.
Gruppens samlede forskningsaktivitet dekker et svært bredt faglig område som spenner over emner fra klassisk
optikk til nanoteknologi. Aktivitetene som faller mest under optikk omfatter fjernmåling av atmosfære og hav og
innsjøer, måling og modellering innen UV-stråling, aerosoler, medisinsk optikk og avanserte mikroskopiteknikker.
Gruppen har i løpet av 2014 utført bio-optiske feltmålinger i Bohai Sea og Lake Namtso i Kina, og i havet rundt Røst
i Lofoten. I tillegg er modellering av lystransport og energiavsetning i polisen i Arktis vært en sentral aktivitet. Studier av UV-stråling i Tibet har fortsatt i samarbeid med forskere ved Lhasa Universitet. Lysets transport gjennom
atmosfæren, havvannet og i levende vev har overraskende nok mange felles trekk og på tross av langvarig
IFT-POSTEN

XV

forskningsinnsats av verdens mangfoldige forskergrupper gjenstår stadig mange både teoretiske og måletekniske
utfordringer. Det er også utført eksperimenter med laserproduksjon og manipulering av Rydbergatomer i fortsettelse av tidligere prosjekter. Aktiviteter innen teoretisk atomfysikk omfatter atomer og enkle molekyler i vekselvirkning med sterke laserfelt, ofte studeres situasjoner som ennå ikke kan realiseres i praktiske eksperimenter. En
stor del av denne forskningen undersøker elektronrespons som ikke kan forstås ut fra den vanlige dipolformuleringen (en utbredt approksimasjon), disse vekselvirkningstyper omtales da i litteraturen som "nondipole efects". Et
annet stort området er undersøkelser av elektronkorrelasjoner i slike prosesser fremkalt av sterke laserpulser. I de
fleste studier er det ionisasjon, det vil si elektronutsendelse som studeres. I disse studier må benyttes superdatamaskiner og gruppen får utført beregninger innen NOTUR II (nasjonal norsk tungregning tjeneste). Det studeres
også elektronenes oppførsel i grafén og i såkalte "quantum dots". Her anvendes teknikker fra atomfysikk i områder
som grenser til nanoteknologi.
Gruppen har publisert
totalt cirka 19 vitenskapelige artikler i løpet av
året. I tillegg har man presentert materiale på en
rekke konferanser, samt
deltatt i samfunnsdebatten gjennom kronikker
og leserbrev. Jan Petter
Hansen er medforfatter
på boken "Energy Technologies and Economics",
sammen med vår emeritus Jan R. Lien og økonomiforskeren P.A. Narbel.
To nye PhD-kandidater
har startet opp sine stuVisualisering av Rydberg-atomets egentilstander i elektrisk felt
dier i 2014. Gruppen har for
tiden to postdoktorer, to forskere, seks doktorgradsstipendiater og tre mastergradsstudenter. Flere internasjonale
gjesteforskere har opphold seg her i kortere perioder og en gjesteforsker i et helt år fra august 2014. I løpet av året
ble det uteksaminert to mastergradsstudenter.

Med kjærlighet til teknologien: Professor Ladislav Kocbach forsvarer gamle maskiner. Forskjellige typer av utrangert
IT-utstyr lagret til resirkulering. Mye kan brukes som viktige råvarer for nye tidsmessige elektroniske utstyrsenheter.
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Subatomær fysikk
Selv om det ikke kom nye data fra LHC i 2014, så har det vært mye aktivitet rundt analyse av data fra LHCs ‘Run 1’,
med en rekke fullførte master og doktorgrader. De gjennomførte fysikkstudiene har blant annet dreid seg om søk
etter supersymmetriske partikler i ATLAS, studier av både ‘head on’ og ultraperifere kollisjoner mellom atomkjerner
i ALICE, og har resultert i fire avlagte PhD-avhandlinger i 2014. I tillegg har vi deltatt i oppgraderinger av detektorene, og vi gleder oss nå til mer data, som forventes i løpet av neste år, og mange år framover for mange spennende
fysikkstudier, (for eksempel kartlegging av Higgs-partikkelens egenskaper med sterkt forbedret presisjon).
Søk etter supersymmetriske partikler er så godt som synonymt med søk etter kandidater for den mørke materien i
verdensrommet. Heidi Sandakers BFS-prosjekt, DAMARA, bygger bro mellom de jordiske søkene ved LHC, og mer
direkte søk etter spor etter slik materie i kosmisk stråling. Gruppen er med i det planlagte CTA-eksperimentet
(Cherenkov Telescope Array), som skal se etter slike spor fra det ytre verdensrom. Vi håper at det skal være mulig å
fortsette denne aktiviteten også etter at DAMARA avsluttes.
I mai kunne vi ønske Per Oslands erstatter i teoretisk fysikk, professor Jörn Kersten velkommen for å videreføre aktiviteten og undervisningen innen teoretisk partikkelfysikk. Alt tyder på at dette vil skje på en glimrende måte, med
fortsatt fokus på fenomener utover partikkelfysikkens standardmodell, noe som må til dersom man skal ha mulighet
til å komme noen vei i forståelsen av verdensrommets mørke materie. I tillegg har Jörn allerede utmerket seg som
taler ved IFTs årlige julebord!
Strålingsdeteksjon, som jo er en essensiell del av subatomær fysikk, får stadig mer relevans innen medisinsk fysikk.
Medlemmer fra gruppen, i samarbeid med ELAB og gruppen for mikroelektronikk, er involvert i flere prosjekter innen dosimetri og strålingsmonitorering, og er pådrivere for opprettelsen av et senter for stråleterapi med protoner
eller karbon-ioner her i Bergen. Fra 2015 har vi en ny BFS-stipendiat, Kristian Ytre-Hauge, som vil arbeide med
problemstillinger i forbindelse med denne typen stråleterapi.

Subatomær fysikk var tungt representert med fire deltagere på et topptungt og bredt sammensatt vinnerlag på julebordskvissen ved IFT. Fra venstre: Justas Zalieckas, Therese Sjursen, Thomas Gjesteland, Stein Dankert, Jörn
Kersten, Liliana Velasco-Sevilla og Bjarne Stugu. Tidligere på kvelden holdt Kersten Takk for maten-tale etter middagen, en oppgave han hadde tatt på seg på relativt kort varsel, og strak arm. Noen hadde for øvrig glemt å fortelle
ham at det er dresskode på norske julebord, noe han har lovt å gjøre opp for til neste år.
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Fellesseminarer ved IFT & Horisonter
I 2014 har det vært avholdt 14 fellesseminarer,
inkludert seks Horisontforelesninger. Tema har
variert fra dype spørsmål om universets og livets
opprinnelse til høyteknologi. "We are made of
Star Stuff" med Jochelyn Bell Burnell, "The Evolving
Three of Life" med Henrik Glenner og Andreas
Hejnol og "Tomography as Sensor Fusion" med
Krikor B. Ozanyan er eksempler på dette.
Fremmøtet på seminarene har vært variert, men
gjennomgående godt. Spesielt gledelig er det at
mange studenter og emeriti finner veien til seminarene. Men dessverre kunne det vært bedre fra
de faste ansatte, og dette er et tankekors siden
dette er en av ganske få møteplasser for kollegialt
samhold, så vel som faglig inspirasjon utenfor ens
egen komfortsone. Seminarkomiteen ved instituttet har holdt på i svært mange år og har nå delvis gått av for pensjon, så dette er et tiltak som
venter på nytt og friskt blod.

Engasjert mann: Jan Petter Hansen, primus motor for felleseminarene ved IFT. Foto: Kim E. Andreassen, På Høyden

Forhåpentligvis kan man også lese om mange spennende og godt besøkte fellesseminarer i IFT-posten sitt julenummer i 2015.

Årets bilde

”- Hva er verre enn å måtte ta 460-bussen til bortekamp? - Å måtte ta IKEA-bussen hjem fra et bortetap”.
26. november rykker SK Brann ned fra Tippeligaen, etter et forsmedelig kvaliktap mot Mjøndalen. Mjøndalen er et
administrasjonssenter i Nedre Eiker kommune., har cirka 8000 innbyggere, og er en forstad til Drammen.
Førstebetjent Villy Nielsen ved IFT er fast bestemt på at dette ikke skal affisere hans engasjement til fotballklubben,
og bruker påfølgende arbeidsdag til å flagge sitt standpunkt på jobb. Bildet er tatt av Anders B. Kulseng
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Disputaser ved IFT i 2014
MSc Magne Aanes disputerte 28. mars for PhD-graden med avhandlingen:
Interaction of piezoelectric transducer excited ultrasonic pulsed beams with a fluid-embedded
viscoelastic plate
Per Lunde og Magne Vestrheim var veiledere for Aanes.

MSc Kyrre Skjerdal disputerte 10. juni for PhD-graden med avhandlingen:
Photoproduction of rho-0 and Two-photon Production of Lepton Pairs in Ultra-peripheral Pb-Pb
Collisions at the CERN LHC
Joakim Nystrand og Dieter Röhrich var veiledere for Skjerdal.

MSc Hege Austrheim Erdal disputerte 11. juni for PhD-graden med avhandlingen:
D0-electron correlations in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV
Austrheim Erdals veiledere var Håvard Helstrup og Kristin Fanebust Hetland, begge ved Høgskolen i Bergen, og Dieter Röhrich, IFT.

MSc Ragnhild Schrøder Nisi disputerte 18. juni for PhD-graden med avhandlingen:
Constraining the source properties of Terrestrial Gamma-ray Flashes
Nikolai Østgaard og Jesper Gjerloev var veiledere for Schrøder Nisi.

MSc Therese Berge Sjursen disputerte 26. juni for PhD-graden med avhandlingen:
Search for Supersymmetry with Tau Leptons in data from the ATLAS detector at the LHC
Anna Lipniacka og Per Osland var Berge Sjursens veiledere.

Cand.scient. Trygve Skjold disputerte 27. juni for PhD-graden med
avhandlingen:
Flame propagation in dust clouds – numerical simulation and experimental investigation
Rolf K. Eckhoff og Bjørn J. Arntzen var veiledere for Skjold.
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MsC Bergit Brattekås disputerte 19. september for PhD-graden med avhandlingen:
Conformance Control for Enhanced Oil Recovery in Fractured Reservoirs
Brattekås sine veiledere var Arne Graue og Martin A. Fernø ved IFT, og Randall S. Seright
ved New Mexico Institute of Mining and Technology.

Simen Eldevik disputerte 25. september for PhD-graden med avhandlingen:
Measurement of non-linear acoustoelastic effect in steel using acoustic resonance
Veiledere for Eldevik var Per Lunde, IFT, og Åge Andreas Falsnes Olsen – DNV GL.

Khaled Jemai disputerte 24. oktober for PhD-graden med avhandlingen:
Modeling Hydrate Phase Transitions in Porous Media Using a Reactive Transport Simulator
Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova var veiledere for Jemai.

Msc Øyvind Eide disputerte 4. desember for PhD-graden med avhandlingen:
CO2 Injection for Enhanced Oil Recovery: Production Mechanisms in Fractured Reservoirs
Martin A. Fernø og og Arne Graue var veiledere for Eide.

Alex Kastanas disputerte 12. desember for PhD-graden ved UiB med avhandlingen:
Monitoring and Measurements with the ATLAS Inner Detector and Search for Supersymmetry
using ATLAS data
Kastanas ble veiledet av Anna Lipniacka og Heidi Sandaker ved IFT, og Pippa Wells ved CERN.

Dujuan Wang disputerte 16. desember for PhD-graden ved UiB med avhandlingen:
Rotation and Turbulence in Peripheral Heavy Ion Collisions
Wangs veiledere var Laszlo Csernai og Jan S. Vaagen.
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Uteksaminerte mastere i fysikk 2014
student

eksamensdato

hovedveileder

Antonio Alexandre Fraga Dias

14. jan.

Dhrub Raj Joshi

10. apr.

Kjetil Ullaland

Thomas Mandal Nilsen

10. apr.

Kjetil Ullaland

Hulda Seterås Fadnes

25. apr.

Jesper Gjerløv

Daniel Aadnevik

20. jun.

Dieter Röhrich

Tordis Johnsen Dahle

19. jun.

Renate Grüner

Tonje Vedde Fiskerstrand

16. jun.

Jepser Gjerløv

Pramamand Joshi

17. jun.

Lars Egil Helseth

Agnethe Seim Olsen

19. aug.

Anna Lipniacka

Christian Torgersen

22. aug.

Kjetil Ullaland

Inge Nikolai Torsvik

22. aug.

Kjetil Ullaland

Vegard Gjerde

29. aug.

Dieter Röhrich

Pengfei Han

10. okt.

Bodil Holst

Annet Eva Zawedde

28. nov.

Marius Ole Johansen

18. des.

Per Lunde

Hilde Nesse Tyssøy
Dieter Röhrich

Totalt 15 mastergradseksamner i fysikk i 2014. Det
er 6 færre enn i 2013.

OPPTAK AV NYE MASTERSTUDENTER 2014

Tatt opp vår 2014

7

Tatt opp høst 2014

16

Totalt for fysikk i 2014

23

IFT-POSTEN

XXI

Uteksaminerte mastere i PTEK 2014

Etternavn

Fornavn

Veileder

Program

Studieretning

Ekerold

Eivind Netland

Arntzen

Prosess

Sikkerhetsteknologi

Kvilhaug

Olav Anders

Skauge

Petroleum Reservoarfysikk

30.05.2014

Bø

Kristine

Fernø/Graue

Petroleum Reservoarfysikk

16.06.2014

Opdal

Ingrid Eikemo

Ersland/Graue

Petroleum Reservoarfysikk

16.06.2014

Hellestø

Aslak Solvang

Hoffmann/Balakin

Prosess

Flerfasesystem

16.06.2014

Halstenrud Hanne

Høiland

Petroleum Reservoarkjemi

18.06.2014

Al-Ajmi

Adnan Ibrahim Ahmed

Skauge

Petroleum Reservoarfysikk

20.06.2014

Al-Yaarubi

Hilal Khalid Saif

Skauge

Petroleum Reservoarfysikk

20.06.2014

Eikrem

Olav Solberg

Skauge

Petroleum Reservoarfysikk

23.06.2014

Færevåg

Håkon

Skauge

Petroleum Reservoarfysikk

23.06.2014

Larsen

Jørgen Omre

Skauge

Petroleum Reservoarfysikk

23.06.2014

Mjøs

Jon Endre Seljeset

Skauge

Petroleum Reservoarfysikk

24.06.2014

Nguyen

Hai Vu Thai

Skauge

Petroleum Reservoarfysikk

24.06.2014

Pletten

Sandra Stang

Hoffmann

Prosess

Flerfasesystem

24.06.2014

Romsloe

Alise Låte

Hoffmann

Prosess

Flerfasesystem

24.06.2014

Kolstad

Einar Arthur

Alf Reidar Nilsen (HSH)

Prosess

Sikkerhetsteknologi

26.06.2014

Vik

Knut-Arne

Arntzen

Prosess

Sikkerhetsteknologi

26.06.2014

Høyland

Marie Dahle

Ersland

Petroleum Reservoarfysikk

02.07.2014

Tunli

Rebecca

Fernø/Graue

Petroleum Reservoarfysikk

02.07.2014

Pettersen

Birgitte

Høiland

Petroleum Reservoarkjemi

26.09.2014

Paulsen

Vegard Havre

Ersland

Petroleum Reservoarfysikk

15.10.2014

Sæ

Endre Ivar Østvik

Spildo

Petroleum Reservoarkjemi

29.10.2014

Svendsen

Kasper

David Johansen (HSH)

Prosess

Sikkerhetsteknologi

31.10.2014

Kulkarni

Anuli Avinash

Kvamme

Prosess

Separasjon

17.11.2014

Tran

Martin

Fernø/Graue

Petroleum Reservoarfysikk

02.11.2014

Holme

Morten Norlemann

Arntzen

Prosess

05.12.2014

Fredriksen

Sunniva B

Fernø/Graue

Petroleum Reservoarfysikk

15.12.2014

Selvåg

Julia

Graue

Petroleum Reservoarfysikk

16.12.2014

Sikkerhetsteknologi

Eksamen
09.05.2014

Nye masterstudenter:
Prosessteknologi
Våren 2014: 6
Høsten 2014: 9
Til sammen 15
Petroleumsteknologi
Våren 2014: 2
Høsten 2014: 12
Til sammen 14
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IFT i media
I løpet av året har ansatte ved og rundt IFT bemerket seg som gode bidragsytere til samfunnsdebatten.
Her er et lite utdrag av noen av disse. IFT-posten beklager dersom noen føler seg glemt.


Arne Graue, Martin Fernø, Bergit Brattekås, Marianne Steinsbø, Jarand Gauteplass og Lars Petter
Hauge: Står løpet ut, Oljedirektoratet 6. januar.



Beate Krøvel Humberset: Forskar med dei beste, På Høyden 2. januar.



Lars Egil Helseth: Ja takk, begge deler!, På Høyden, 28.januar.



Egil Lillestøl: Norge bør satse på kjernekraft, Bergens Tidende, 27.januar.



Bjørn Arntzen, Laszlo Csernai, Rolf K. Echoff, Jan Petter Hansen, Lars Egil Heseth, Alex Hoffmann,
Pawel Kosinski: Veien videre - energi, etikk og dannelse, På Høyden 11. februar.



Arne Graue: Fakta om forskning for økt oljeutvinning, På Høyden 19. februar.



Kjartan Olafsson: – Vi bør bruke helium til det som er nyttig, NRK – Hordaland, 18. mai.



Ragnhild Schroeder Nisi: Slik blir Alexander Gersts liv i verdensrommet, Aftenposten.no 30. mai.



Jan S. Vaagen: Academia Europaea åpnet hub i Bergen, UiB.no 2. juni.



I det årlige nummeret av The UiB Magazine ble Birkelandssenteret (BCSS) omtalt over fire sider.
Her er artikkelen, og her finner du hele utgaven av magasinet.



Bjarne Stugu, hadde onsdag 27.
For hvem er radon skadelig, spør han.



Crina Silvia Ilea, førsteamanuensis II ved IFT, ble intervjuet av NRK, tirsdag 2. september. Femten
av verdens største skip forurenser mer enn alle verdens biler til sammen. - Luftforurensning fra
internasjonal skipsfart står for omtrent 50 000 dødsfall per år, bare i Europa, og koster samfunnet
mer enn 470 milliarder kroner i året, sier hun. Her er hele artikkelen på NRK sine nettsider.



I 2005 disputerte bergenseren Gaute Hagen for doktorgraden i fysikk ved Institutt for fysikk og
teknologi her ved UiB. Veilederne hans var Jan S. Vaagen og Morten Hjorth-Jensen ved henholds
vis forskningsgruppen for Teori, energi og prosessteknologi, IFT og Fysisk institutt, UiO. I dag job
ber Gaute Hagen som kvantefysiker ved Oak Ridge National Laboratory Tennessee. På 40-tallet
konstruerte man de første atombombene i Los Alamos og i Oak Ridge. I dag lager man verdens
største supercomputer her. Den 25. oktober hadde VG Helg en lengre artikkel om prosjektet,
samt intervju med Gaute Hagen. Artikkelen ligger ikke på vg sine nettsider, men du kan laste den
ned via denne lenken.

august

et

leserinnlegg

i

Bergens

Tidende.

IFT-POSTEN

XXIII

Vet du hvor langt er det til planeten Mars?
Ta deg en kopp kaffe, len deg tilbake, og
sjekk det ut her:

Distance to Mars

Velferdsutvalget ved Universitetet inviterer til
Juletrefest, lørdag 10. januar 2015, kl. 15.00 - 17.00
Sted: Grand Selskapslokaler, Ole Bullsplass 1
Billettpris: kr. 100,- Voksne/Barn.
Betaling ved påmelding her: https://reg.app.uib.no/juletrefest
Servering av hotdog og julekaker til voksne og barn, 1 fl. Brus - is - godtepose til
barna - kaffe/te til voksne.
Underholdning: Juletregang, og deretter kommer julenissen kommer med "jule
-godter".
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Nyttige lenker
Nettsider for IFT

Personalportalen (PAGA)

Campusbussen

Kontaktinfo for IFT-adm.

BRITA (IT-hjelp)

Cristin

Fakultetets nettsider

LYDIA (transport)

Telefonkatalogen (intern)

SEBRA (brukerkonto)
UiBs intranett - personalsider

Nye doktorgrader ved UiB

Pubmed

Fakultetsstyret

UiBs personalreglement

Fakultetets strategiplan

HMS-portalen

Ledige stillinger ved UiB

Ansattsider

Mi Side

The UiB Magazine

Fagutvalget ved IFT:

Kontakt redaktør av IFTposten:

(Ofte stilte spørsmål) A - W

Nettavisen På Høyden

http://fft.uib.no/
Facebook

anders.kulseng@ift.uib.no

Tidligere utgaver av IFT-posten

Ift-posten utgis av Institutt for fysikk og teknologi, UiB.
Telefon: +47 55 58 28 06
Faks: +47 55 58 94 40
Kontakt: post@ift.uib.no
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