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Instituttlederens leder
Da er vinterferien over. For de av oss som fikk de siste dagene i skibakken var det dessverre ikke grunnopplæringen i mekanikk man fikk dvele ved, men til gjengjeld fikk vi filosofere litt ved en del sentrale element av optikken. Forholdene var nemlig preget av en begredelig stor
optisk dybde. Multippel lysspredning med medfølgende mangel på
normal optisk avbildning gjorde at bakken måtte testes empirisk for
føre og topografiske forhold. Etter å ha fremstått som en lett klumsete
utøver er det greit å trøste seg med en Franklinsk visdom som kan
være til nytte selv for de som ikke fikk tatt ut ferie:

A slip of the foot you may soon recover,
but a slip of the tongue you may never get over.
Sist uke gikk det ut en oversikt over de 100 mest publiserende forskerne ved UiB. Gratulasjoner og takk til Bodil for å representere oss på
denne listen. Vi håper dette inspirerer flere til å stile mot tilhørighet til
dette selskapet.
Ellers drar det seg mot Nordic Physics Days, og fristen for å melde på
bidrag nærmer seg fort. Flott hvis vi kan markere oss positivt her. Mer
info følger på neste side.

Ha en god helg,
Øyvind

Ph.D-kandidat Andrii Sofiienko avholder seminar over selvvalgt emne:
Alpha decay: physical background and practical applications
Onsdag 4. mars 2015, kl. 15.15
Sted: rom 546. Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55

Åpen dag ved Universitetet i Bergen og Institutt for fysikk og teknologi
Torsdag i neste uke (5. mars) kommer det forhåpentligvis til å vrimle
av skoleelever i gangene her på bygget; da arrangeres det nemlig
Åpen dag ved UiB og IFT. Målgruppen for er primært videregåendeelever, men hvem som helst som er interesserte kan delta på de
ulike arrangementene. I skrivende stund har over 1100 personer
meldt seg på de forskjellige tilstelningene på universitetet. Av disse
har nærmere 550 personer meldt seg på vårt fakultet, og nesten
hundre interesserte til IFT, noe som er nest mest på hele UiB. Her
kan du fortløpende sjekke antall påmeldte. Her er programmet for
hele UiB, og her finner du programmet for IFT (fysikk).
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Her kan du lese mer om Nordic Physic Days 2015.
Er du masterstudent ved IFT, og ønsker å delta på konferansen? Dersom du sender inn abstract og blir plukket ut
til å presentere, vil IFT støtte deg med inntil 5000 kroner (deltakeravgift, reise/opphold).
Snakk med Anders B. Kulseng, Grete K. Ersland eller Øyvind Frette om du ønsker mer informasjon.

International workshop: SUPERSPIN15
We are delighted to welcome you to Trondheim, Norway to attend an
international workshop (SUPERSPIN15) on superconducting spintronics,
This workshop aims to bring together communities from the spintronics,
topological superconductor, and superconducting hybrid structure fields,
with the aim to develop a common language and define new signposts for
an emerging superconducting spintronics, featuring topics such as:


Spin injection and spin accumulation in superconductors



Spin transfer torques and magnetization switching in superconducting hybrids



Interplay between magnetic textures with superconductors



Using triplet supercurrents for spintronics

More information
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Informasjon om Forskningsdagene 2015

Ny og enklere e-postadresse for alle ansatte
For å forenkle og tilpasse UiB sitt e-postsystem til nye og bedre tjenester, blir forkortelse til enhet/avdeling/område
fjernet fra e-postadressen. Alle nye e-postadresser vil slutte med @uib.no
Alle ansatte i sentraladministrasjonen har fått @uib.no, og den 12. mars vil alle øvrige ansatte ved UiB også få den
nye e-postadressen. NB! Den gamle e-postadressen (@enhet.uib.no) vil fortsatt fungere!
Personer med navnelikhet vil bli kontaktet av IT-avdelingen enten via e-post eller via telefon.
Her kan du lese mer om prosjektet.
Ta kontakt med IT-avdelingen dersom du har spørsmål eller noe er uklart.

Røykeforbud ved inngangspartier til offentlige virksomheter
På bakgrunn av nye bestemmelser i tobakkskadeloven er det nå forbudt å røyke ved inngangspartier til offentlige
virksomheter. Universitetet vil derfor gå i gang med å få fjernet askebeger og sette opp skilting om røykeforbud i inngangspartier.
Flere nye bestemmelser i tobakksskadeloven trådte i kraft 1. juli 2014.
Blant annet ble det bestemt at det skal være røykfrie inngangspartier til
helseinstitusjoner og offentlige virksomheter. For universitetet innebærer forbudet at det vil bli satt opp skilt som informerer om røykeforbudet og alle askebegre vil bli fjernet fra inngangspartiene.
Universitetet vil som en oppfølging av dette i tiden framover fjerne alle
askebeger som står plassert ved inngangspartier.
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Doktorgradsstipendiaten
Alexander Broberg Skeltved
Birkelandssenteret
Veiledes av Nikolai Østgaard
I korte trekk er jeg en mann som har brukt mesteparten av mine 27 år
i basseng, med løpesko eller med andre former for utholdenhetstrening. Jeg tror jeg kvalifiseres som ekstremt aktiv og har et altfor stort
konkurranseinstinkt. Heldigvis trenger også jeg restitusjon og da er
det min andre interesse kommer til nytte. Jeg er glad i å lære og tror
jeg kunne trivdes med alle fagretninger, men aller mest har den stillesittende interessen falt ved fysikk. Jeg vokste opp i en dansk familie i
Nordens Paris, og som alle andre dansker har jeg latt meg fascinere
av Nordlys. Det er nok kjernen til hvorfor jeg for lenge siden valgte
fysikk og romfysikk. Jeg har bodd i Bergen i snart åtte år, og dessverre
kjennetegnes både språk og tonefall deretter.
Som ferdig mastergradsstudent ved romfysikk i Bergen var jeg så heldig å få en stipendiatstilling ved Birkelandssenteret, dog ikke med
Nordlys i fokus. Jeg valgte gruppen Q4 (question 4,) der vi sammen
prøver å forklare hvilken rolle energetiske partikler fra tordenskyer
spiller i det nære verdensrom. Min rolle er å prøve og forklare hvordan disse energetiske partiklene blir produsert.
Mer konkret skal jeg forklare hvordan 10^18 fotoner med energier mellom 1 og ~40 MeV kan produseres i jordens
atmosfære på under 1 millisekund. Produksjonen kan dessverre ikke måles direkte og det er vanskelig å gjenskape
fenomenet i et laboratorium, det har derfor falt til meg å gå dypt inn i datamodellenes verden for å gjette hvilke
mekanismer som spiller en rolle. Det er en frustrerende tilværelse å bruke uendelig timer på koder som til sist aldri
kan bli mer enn en tilnærming til problemet. Samtidig er det en tilfredsstillelse uten sidestykke når mac’en endelig
forstår hva du prøver å fortelle.
Utenom jobben er det ulike aktiviteter som opptar meg. De første årene i Bergen ville jeg svart «svømmer», frem til
november ville jeg svart «triatlerer» og de siste månedene kan jeg egentlig nøye meg med å svare «løper». Jeg kan
også betegnes som en samler. Enhver sjanse til å samle km lar jeg ikke gå fra meg og ting som kan gå utover samlingen må gjerne avklares på 4-6 ukers forskudd noe som kan være problematisk for det som krever spontanitet.
Jeg har også en ting for store opplevelser, løpe på den kinesiske mur, krysse Grand Canyon og i midten av februar
var jeg på Mount Everest (ikke toppen). Hvis jeg til slutt skal holde meg i sofaen gjør jeg det helst med god mat og
noe som ligner Star Wars eller Ringenes Herre på TV.

Alle fotografier: Privat
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Ukens Bilde
av Alexander Broberg Skeltved

Bildet er tatt ved kanten av Khumbu-isbreen som strekker seg fra Mount Everest og ca 50 km
sørover. Jeg og min kjæreste Yngvil Marie står ved starten av Everest Base Camp, hvor det i april
og mai er satt opp over 1000 telt, for å følge de omtrent 500 personene som årlig bestiger
Mount Everest. Alle som skal opp på fjelltoppen bor der i cirka to måneder for å akklimatiseres
før «summit push». Man ser ikke Mount Everest fra leiren, men står i fotsporene til alle de som
klatrer «North Face» av verdens høyeste fjell. Vi så Mount Everest klart og tydelig dagen etter fra Kalla Patthar, som er en topp på cirka 5565 moh. Bildet er tatt 18. februar i år.
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Velferdstilbud fra Universitetet i Bergen
Søknader for UiB-hyttene i sommer: Det er nå åpent for elektronisk søknad til Uheimen, Ottesheimen og Butten
på Ustaoset og Tingviken i Utne for perioden 21. juni til 16. august 2015. Benytt UiBs elektroniske hyttesystem,
logg deg inn med ditt UiB brukernavn og passord. Frist for søknad er 16. mars, og trekninga er 17.mars.
Hytten i Tingviken: Hytten ble bygget cirka
1900 og brukes til velferdshytte for universitetsansatte.
Tingviken består av hovedhus, anneks og naust.
Det er stue, soverom og kjøkken i hovedhuset,
to soverom og bad i annekset, Til sammen 12
sengeplasser fordelt på 3 soverom.
Tingviken ligger i Utne i Ullensvang herad, ca 1
km fra Utne kai. Husene er ikke vinterisolert og
åpnes ved påsketider og lukkes september/
oktober.
Her kan du lese mer om hytten i Tingviken.

H-bar er åpen i kveld, og hver fredag framover fra klokken 19.00 til klokken 01.00.
Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar.
Mer info på H-bars facebookside.
H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets
studenter, men ansatte er også velkomne!

VI
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Publikasjoner


Guo, X. D.; Helseth, L. E.: Layer-by-layer polyelectrolyte films for contact
electric energy harvesting JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 48 Issue: 7



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.;
Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Smestad, L.; Stugu, B.; Ugland,
M.; et al.: Measurement of the t(t)over-bar production cross-section as a
function of jet multiplicity and jet transverse momentum in 7 TeV protonproton collisions with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 1 Pages: 1-67



Haukalid, Kjetil: Impact of Gas Hydrate Formation/Dissociation on Waterin-Crude Oil Emulsion Properties Studied by Dielectric Measurements ENERGY & FUELS Volume: 29 Issue: 1 Pages: 43-51
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Nyttige lenker
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.

Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine

Tidligere utgaver av IFT-posten
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W

Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen

Kontakt redaktør / redaksjonen av IFT-posten: anders.kulseng@ift.uib.no / Ift-posten@ift.uib.no

Bjørn Trumpys hus
Bjørn Trumpy, 1900 - 1974

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
Ift-posten@ift.uib.no

