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INSTITUTTLEDERENS LEDER
På onsdag denne uken var vi så heldige å
få besøk av HMS-avdelingen og fakultetssekretariatet. Da fikk vi lære om risikoanalyse, og om hvordan nye verktøy
skal bidra til å bedre sikkerheten ved
våre arbeidsplasser. Etter å ha vært gjennom en bred diskusjon om hvorvidt konseptet sannsynlighet egentlig kan benyttes i forbindelse med risikovurdering,
falt de fleste ned på at dette var noe vi
bør kunne bruke aktivt for å sikre vårt
fremtidige arbeidsmiljø. Takk til Kjetil og Rachid som har meldt seg på opplæring i dette verktøyet. De vil bli involvert når vi begynner å gå gjennom de aktuelle områdene på instituttet, og forhåpentligvis vil det komme konstruktive tiltak ut av dette, og som vil gavne oss alle.
Det kan vel også diskuteres om konseptet sannsynlighet kan brukes i forbindelse med risikoen for å bli tildelt priser.
Etter at fire priser i dag er delt ut på fysikermøtet i Trondheim, kan det synes som om sannsynlighet for at en utdelt
pris skal gå til vårt institutt ligger på minst 50 %. Det er med den aller største glede vi kan melde om at Martin M.
Greve i skrivende stund blir tildelt Vinghøg-prisen i elektro-optikk, og at Annet Eva Zawedde Mukiibi om knappe to
timer blir tildelt Martin Landrøs pris for fremragende mastergradsoppgave i fysikk. Gratulerer så mye til begge to!
Nærmere omtale av personer og bidrag følger under.
Ellers står det å lese i På Høyden at vi skal ha et tettere samarbeid med høyskolen i tiden som kommer, og teknologifag er et av de områdene som spesifikt blir nevnt. Det blir spennende å se hvordan det vil slå ut for vår del, og vi
velger å overhodet ikke trekke sannsynlighetsbetraktninger inn i dette bildet. Vi tar denne ukens sitat fra en tidligere instituttleder:

Fellesgrader betyr mer trasking mellom sentrum og Kronstad.
God Helg.
Øyvind

ARKIV OVER TIDLIGERE UTGAVER AV IFT-POSTEN / THE IFT-POSTEN ARCHIVE
Nå finner du komplett arkiv over alle utgavene av IFT-posten på Instituttet sine nettsider, både på norsk og engelsk.
Arkivet går helt tilbake til første nummer i 2007, som den gang het ”Nye IFT-posten” og erstatte den gamle som
kom kvartalvis. Fram til cirka midten av 2010 mangler bildeelementene i utgavene, men resten er intakt.
Følg denne lenken dersom du vil fordype deg litt i IFT sin nyere historie.
You can now find complete archive of all editions of IFT-posten at the Institute's website, both in English (soon) and
Norwegian. The archive goes back to the first issue in 2007, which was then called "the New IFT-posten" and replace the old one that came quarterly. Up until mid-2010, the editions are partially flawed, but we’ve managed to
save the editions after that. Follow this link if you want
to delve a bit in IFT's recent history.
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TILDELING AV VINGHØGPRISEN I ELEKTROOPTIKK TIL MARTIN M. GREVE
Foto: Privat

Martin Møller Greve, blir i dag, fredag 12. juni, tildelt Vinghøgprisen i elektrooptikk.
Greve tildeles prisen for sitt doktorgradsprosjekt, hvor det var lagt mest vekt på arbeidet med optiske egenskaper til metalliske nanopartikler, med mål om å lage en solcelle basert på nettopp nanopartikler. Prisen er på kr 15.000 og deles ut hvert annet år.
Martin M. Greve er født i København og oppvokst på Lindås utenfor Bergen. I 2010
fullførte han en mastergrad i målevitenskap og instrumenteringsfysikk ved Universitetet i Bergen, og disputerte i 2013 med avhandlingen Nanostructures for the manipulation of electromagnetic waves, innenfor nanofysikk.
I sin doktoravhandling presenterte han blant annet de første resultatene fra framstilling av store arealer med metalliske nanopartikler ved bruk av elektronstråle-litografi.
Han testet også de optiske egenskapene for disse nanopartiklene med henblikk på å
lage en høy-effektiv solcelle. Denne nye typen solceller utnytter det såkalte ‘hotelectron’-fenomenet. Dette oppstår når metalliske nanopartikkle absorberer lys ved en spesiell resonans-frekvens,
den såkalte plasmon-resonansen. De kan da avgi energi ved å sende ut slike varme elektroner.
Utnyttelsen av varme elektroner i ulike anvendelser er et nytt felt som for tiden tiltrekker seg stor oppmerksomhet,
og Møller Greve arbeider helt i forkanten av dette feltet. Nano-fotonikk er et svært spennende felt der grunnforskning og praktiske anvendelser følger hverandre tett. Martin gjorde sitt doktorgradsarbeid som «Nærings-PhD» i
samarbeid med det Bergens-baserte firmaet EnSol A/S, som har patentert en metall-nanopartikkel solcelle. Arbeidet i Martins avhandling består av totalt 8 «peer reviewed» artikler, hvor han er første forfatter på tre av disse. Disse artiklene var de første som ble publisert fra det nylig etablerte Bergen NanoStructures Laboratory, som fokuserer på elektronstråle-litografi.
Doktorgradsavhandlingen ble veiledet av Prof. Bodil Holst ved Universitetet i Bergen, og Dr. Phil Denby, forskningssjef ved EnSol A/S. I 2014 ble Martin M. Greve midlertidig ansatt som førsteamanuensis ved IFT.
Prisen overrekkes av Norsk Fysisk Selskap ved Nordic Physics Days 2015, som arrangeres denne uken i Trondheim.
Vinghøg A/S, Norsk Fysisk Selskap og IFT-posten gratulerer!

TILDELING AV MARTIN LANDRØS PRIS TIL ANNET EVA ZAWEDDE MUKIIBI
Annet Eva Zawedde Mukiibi, PhD-kandidat ved IFT, blir i dag, fredag 12. juni, tildelt Martin Landrøs pris for fremragende mastergradsoppgave i fysikk, for oppgaven Weak to Moderate Recurrent Storms and their Influence on the
Middle Atmosphere Composition in 2008.

Zawedde er født og oppvokst i Uganda, og kom til Bergen i januar 2013 for å ta mastergraden ved IFT. Masteroppgaven ble veiledet av Hilde Nesse Tyssøy ved Birkelandssenteret for romforskning.
Prisen overrekkes av Norsk Fysisk Selskap ved Nordic Physics Days 2015, som arrangeres denne uken i Trondheim.
Norsk Fysisk Selskap og IFT-posten gratulerer!
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Foto: Kavitha Østgaard

Zawedde har arbeidet med en krevende oppgave i møtepunktet mellom romfysikk og
atmosfærisk dynamikk som krever en utstrakt tverrfaglig tilnærming. Det grunnleggende temaet har vært i hvilken grad partikkelnedbør i form av energetiske elektron
fra solas eget vær påvirker komposisjonen av atmosfæren vår. Zaweddes oppgave inneholder flere verdifulle resultat for forskningsfeltet. Hun demonstrerer at til og med
svake geomagnetiske stormer kan øke produksjonen av OH og forårsake tap av ozon i
den midlere mesosfæren, som ligger rundt 70 km fra jordas overflate. I tillegg viser
hun at for å forstå i hvilken grad dette skjer er det nødvendig å ta hensyn til atmosfæriske bølger og vinder. Disse vil forårsake variasjoner i OH konsentrasjonen som lett
kan feiltolkes som effekter av partikkelnedbør. Oppgaven er omfattende, velskrevet
og inneholder en utfyllende diskusjon som setter arbeidet i klar sammenheng med rådende teori og tidligere publiserte resultat.
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PHD - DISPUTAS
MSc. Espen Storheim disputerer for ph.d.-graden, med avhandlingen
Differaction effects in the ultrasonic field of transmitting and receiving circular piezoceramic disks in radial mode vibration - FE modelling and comparison
with measurements in air
Tid: Torsdag 18. juni, kl. 13.15
Sted: Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41.
Storheim har vært veiledet av Per Lunde, Magne Vestrheim og Kjell-Eivind
Frøysa (CMR).
Se her for pressemelding (kommer snart).
Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen starter!

PHD - DISPUTAS
MSc. Lars Petter Øren Hauge disputerer for ph.d.-graden, med avhandlingen
Laboratory Imaging of CO2 Flow and Storage in Hydrates and Saline Aquifers
Tid: Fredag 19. juni, kl. 13.15
Sted: Auditorium Pi, Carl L. Godskes hus, Johannes Bruns gate 12.
Foto: Pressebilde

Øren Hauge har vært veiledet av Geir Ersland og Arne Graue.
Se her for pressemelding.
Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen starter!

PHD - SEMINAR
PhD-kandidat Sara Sjöblom avholder seminar over selvvalgt emne:
Aspects of Mars
Tid: Mandag 22. juni, kl. 13.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55

IKKE LENGRE VED IFT? ØNSKER DU Å FORTSATT MOTTA IFT-POSTEN?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFT-posten etter at du har avsluttet studiet eller
arbeidsforholdet, eller kjenner noen som gjerne ønsker å stå på mailinglista vår, kan
du sende en e-post til ift-posten@ift.uib.no.
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MASTEREKSAMEN
Marta Lysne skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
Experimental Study of Miscible Gas Injection in Tight Shale
Tid: Mandag 15. juni, klokken 10.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Matin Fernø og Arne Graue ved IFT har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Hanne Vabø Sæle skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
Simulation of Low Salinity Waterflooding and Hybrid EOR
Tid: Mandag 15. juni, klokken 12.00
Sted: Rom 4060, Allégaten 41 (Realfagbygget)
Arne Skauge og Øystein Pettersen ved Uni CIPR har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Thomas Nordeide Hjartnes skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
An Experimental Study of Tertiary CO2 Injection Strategies in Fractured Limestone Rocks
Tid: Mandag 15. juni, klokken 13.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Martin Fernø og Bergit Brattekås ved IFT har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Marwan Al-Sawafi skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
Simulation of Enhanced Heavy Oil Recovery: History Match of Waterflooding and Polymer injection at Adverse Mobility Ratio

Tid: Mandag 15. juni, klokken 14.00
Sted: Rom 4060, Allégaten 41 (Realfagbygget)
Arne Skauge ved Uni CIPR har vært veileder.

MASTEREKSAMEN
Morten Mjaaseth Meldahl skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
History Match of Laboratory Experiments on Low Salinity and Hybrid EOR
Tid: Tirsdag 16. juni, klokken 09.00
Sted: Rom 4060, Allégaten 41 (Realfagbygget)
Arne Skauge ved Uni CIPR har vært veileder.
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MASTEREKSAMEN
Arthur Uno Rogmo skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
Oil Production from Unconventional, Tight Shale Using CO2 and Water Injection
Tid: Tirsdag 16. juni, klokken 10.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Martin Fernø og Arne Graue ved IFT har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Ingvild Drønen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
Modelling of Waterflood Hybrid EOR
Tid: Tirsdag 16. juni, klokken 11.00
Sted: Rom 4060, Allégaten 41 (Realfagbygget)
Arne Skauge og Øystein Pettersen ved Uni CIPR har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Vidar Nordaker skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
Grid Sensitivity Simulation of Low Salinity and Polymer Flooding
Tid: Tirsdag 16. juni, klokken 13.00
Sted: Rom 4060, Allégaten 41 (Realfagbygget)
Arne Skauge og Øystein Pettersen ved Uni CIPR har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Svein Tore Sinnes skal opp til avsluttende mastergradseksamen i fysikkdidaktikk med oppgaven:
Veksling mellom ulike fokus i et utvalg av læreres veiledning av elever under praktisk naturfagsarbeid
Tid: Torsdag 18. juni, klokken 10.00
Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Stein Dankert Kolstø ved IFT har vært veileder.

MASTEREKSAMEN
Wenche Apeland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:
How different safety barriers affect the margin between required and available evacuation time
Tid: Torsdag 18. juni, klokken 10.30
Sted: Rom 368, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Elin K. Dahle og Torgrim Log, Statoil, og Bjørn J. Arntzen ved IFT har vært veiledere.
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MASTEREKSAMEN
Mats Flo skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:
Flame extension for pool fires under ceiling at various heights
Tid: Torsdag 18. juni, klokken 13.30
Sted: Rom 368, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Bjarne C. Hagen og David Johansen ved Høgskolen Stord/Haugesund og Bjørn J. Arntzen ved IFT har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Stian Almenningen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
An Experimental Study of Methane Hydrates in Sandstone Cores
Tid: Fredag 19. juni, klokken 08.30
Sted: Rom 316, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Geir Ersland ved IFT har vært veileder.

MASTEREKSAMEN
André Adelsten Søvik skal opp til avsluttende mastergradseksamen i akustikk med oppgaven:
Ultrasonic measurement systems for gas. Finite element modelling compared with measurements in air
Tid: Fredag 19. juni, klokken 09.00
Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Per Lunde og Magne Vestrheim ved IFT har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Eirik Sæther Hatlen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i teoretisk fysikk og energifysikk med oppgaven:
Hanbury Brown - Twiss effect for Binary Star
Tid: Fredag 19. juni, klokken 10.00
Sted: Rom 366, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Laszlo Csernai ved IFT har vært veileder.

MASTEREKSAMEN
Markus Antonius Marszalek skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:
The Horizontal Transport and Dynamics of NOx Produced by Energetic Particle Precipitation in the Upper Atmosphere

Tid: Fredag 19. juni, klokken 10.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Hilde Nesse Tyssøy ved IFT og Robert Hibbins ved NTNU har vært veiledere.
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MASTEREKSAMEN
Erik Rasmussen Vadla skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:
An Experimental Study of Methane Hydrate Growth and Dissociation in Porous Media
Tid: Fredag 19. juni, klokken 10.30
Sted: Rom 316, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Geir Ersland ved IFT har vært veileder.

MASTEREKSAMEN
Vanja Flatberg skal opp til avsluttende mastergradseksamen i medisinsk fysikk og teknologi med oppgaven:
Modelling Demyelination and Neuronal Loss from Diffusion Weighted Magnetic Resonance Images
in an Experimental Model of Multiple Sclerosis
Tid: Fredag 19. juni, klokken 10.30
Sted: Rom 368, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Renate Grüner ved IFT og Tina Pavlin ved Inst. for biomedisin / HUS har vært veiledere.

MASTEREKSAMEN
Norah Kaggwa Kwagala skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:
Dayside 630.0 nm emissions due to thermally excited O(1D) in the cusp region ionosphere over Longyearbyen, Svalbard

Tid: Fredag 19. juni, klokken 13.00
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Kjellmar Oksavik ved IFT har vært veileder.

MASTEREKSAMEN
Robert Clay Glastad skal opp til avsluttende mastergradseksamen i teoretisk fysikk og energifysikk med oppgaven:
Λ Polarization in Heavy Ion Collisions
Tid: Fredag 19. juni, klokken 14.30
Sted: Rom 366, Bjørn Trumpys Hus, Allégaten 55 (Fysikkbygget)
Laszlo Csernai ved IFT har vært veileder.
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TRYGVE BUANES
SUBATOMÆR FYSIKK
Jeg er 36 år gammel og bare nesten ekte Bergenser.
Jeg er født i Florø, og bør nok derfor regnes som
Sunnfjording, men allerede som ettåring var jeg på
plass i Bergen og med unntak av et par korte perioder har jeg bodd her siden. I oppveksten var jeg et av
disse barna som var interessert i alt, og det er jeg vel
egentlig fremdeles. Etterhvert ble det likevel klart for
meg at fysikk var det jeg hadde mest lyst å spesialisere meg i, men jeg hadde litt problemer med å velge
om det skulle bli partikkelfysikk eller astrofysikk. Da
passer det jo godt at jeg har endt opp som postdoktor i astropartikkelfysikk!
Jeg har etterhvert en ganske lang karriere her på instituttet. Med unntak av et år på Universitetet i Oslo
har jeg hele utdannelsen min herfra, og er nå postdoktor her. Det startet med Cand. Mag. og så hovedfag i teoretisk partikkelfysikk. Senere ble det doktorgrader i både petroleumsteknologi (med Bjørn Kvamme som veileder), og eksperimentell partikkelfysikk
(med Gerald Eigen om veileder). Etter doktorgradene
begynte jeg å jobbe som forsker hos CMR Instrumentation, men så dukket det opp en mulighet for en 4årig postdoktorstilling i astropartikkelfysikk. Dermed
vendte jeg tilbake til universitetet, og her er jeg altså
fremdeles.
Prosjektet jeg er ansatt i heter DAMARA, og fokuserer på søk etter mørk materie. I håp om å finne og
identifisere den mørke materien er vi involvert i to
prosjekter. Det største, og mest kjente, er ATLASeksperimentet på CERN. Der jobber jeg sammen med
andre fra gruppen for eksperimentell partikkelfysikk
med søk etter tegn på supersymmetri - en foreslått
utvidelse av standardmodellen, og som gir en utmerket kandidat til å forklare den mørke materien.
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Det andre prosjektet jeg jobber med er også stort,
men foreløpig ikke like kjent: Cherenkov Telescope
Array. Dette er et sett av to observatorier for kosmisk
gamma-stråling som er under planlegging. Her har
jeg vært med å forberede analyse av data, med tanke
på en av de viktigste mørk materie-signaturene, samt
å sette opp utstyr for å kvalitetssikre kameraene som
teleskopene skal utstyres med. Bakgrunnsbildet på
denne og forrige side er illustrasjoner av hvordan
observatoriene kan komme til å se ut
Utenom arbeidstiden kan jeg rett som det er observeres enten mens jeg er ute og løper - helst i skogen
- eller på sykkel. Men med to små barn blir det litt
mindre tid til slike aktiviteter nå enn tidligere. Formen er likevel god nok til at jeg ble instituttmester på
ski da det ble arrangert konkurranse i Nygårdsparken
for noen få år siden.
Fun fact:
Jeg er godt i gang med å sette sammen en legomodell av ATLAS-detektoren på partikkelfysikkgruppens pauserom. Siden det bare blir noen få minutters
bygging hver dag har prosjektet allerede strukket seg
over et halvt års tid, men nå begynner konturene av
et flott byggverk å vise seg.
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ANNET EVA ZAWEDDE MUKIIBI
BIRKELAND CENTER FOR SPACE SCIENCE
SUPERVISED BY HILDE NESSE TYSSØY

My name is Annet Eva Zawedde Mukiibi. I was born in 1984 in Entebbe, a municipality along the shores of Lake Victoria in Uganda. In a small fishing village, my sister and I were raised by my mother. I lived and studied in Entebbe
up to my Ordinary Level secondary education. In 2002, I joined one of the oldest traditional schools in the country,
King’s College Budo, for my higher secondary education. Thereafter, I joined Makerere University and pursued a
Bachelor of Science with Education. It is at Makerere University that I was introduced to Space Science in 2008 for
my undergraduate project. In Uganda, I am a teaching assistant at the Department of Physics, Makerere University
since January 2009. I am a Physics and Mathematics teacher by profession, but I have never taught in secondary
schools, except during my school practice.
Besides studying, I love working with children. In my church at home, I teach and lead the children’s church also
known as Sunday school. If I get time, swimming and bicycle riding are also good for me. After a long cold day,
watching a historical movie takes away my boredom. Still, in my free time I like reading novels.
Still at Makerere University, I met someone whose name later on became my name. We got married in July 2011.
Daniel is currently a PhD candidate in Geophysical Fluid Dynamics at the University of Hamburg, Germany. Whereas
he is studying the dynamical systems of the ocean, I am studying the space (atmosphere). We hope that someday
someone else in our family will study the solid Earth. Physics is the other side of the coin that binds us together.
The passion for studying has brought me to places my mind has never dreamt of. I came to Bergen in January 2013
for an MSc in Space Physics, which I completed on the 28th of November 2014.
In May this year I got a position as a PhD candidate at the Birkeland Center for Space Science, Department of
Physics and Technology, University of Bergen. I am working with Q3, a research group whose general scientific
objective is to investigate the effects of Energetic Particle Precipitation (EPP) on the atmospheric system.

Annet (left) and Norah Kaggwa Kwagala (right) in front of the Schönbrunn Palace, Vienna.
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The earth is continuously bombarded by radiation from the Sun and outer space.
The Sun is a source of two major solar wind drivers: Coronal Mass Ejections (CMEs)
also known as Solar Proton Events (SPEs) and High Speed Solar Wind Streams
(HSSWS). CMEs are associated with sunspots, intense geomagnetic storms and predominantly occur during solar maximum. HSSWS typically occur during the declining phase of the solar cycle and solar minimum. HSSWS are associated with coronal holes, weak to moderate geomagnetic storms and drive Relativistic Electron
Precipitation (REP) events. During geomagnetic storms, radiation belt electrons are
accelerated to relativistic energies and eventually lost to the atmosphere through
wave-particle interactions.
EPP directly affects the atmospheric chemical composition through ionization, dissociation, dissociative ionization and excitation of the most abundant chemical
species in the atmosphere i.e. Nitrogen and Oxygen eventually forming odd Nitrogen and odd Hydrogen which participate in catalytic cycles that destroy ozone.
Changes in ozone affect the atmospheric radiative budget and consequently affect
atmospheric dynamics.
Whereas the impact SPEs has been extensively studied, the impact of relativistic
electrons on the atmosphere is still an open question. Moreover, the role of relativistic electrons precipitation in the overall solar influence on climate is not well
understood, and therefore not included in the current climate models.
My master thesis is entitled “Weak to moderate recurrent storms and their influence on the middle atmosphere composition in 2008”. This thesis was recommended by my supervisor and awarded the “Martin Landrø prize for outstanding master thesis” for the period 2013-2014. I have been humbled not only by the decision
of the Martin Landrø committee, but also by the Space Physics group, especially my
supervisor, Hilde Nesse Tyssøy, for believing and putting forward my work for such
a consideration. Linn and Marit have unceasingly listened to my queries and have
also helped me a lot with Matlab programming. I also have been able to speak a
few Luganda words per day with Norah, who has been a great support for me here
in Bergen.
I wholeheartedly say thank you!
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AV TORBJØRN TASKJELLE
STIPENDIAT I OPTIKK
Forsking kan by på mange interessante opplevingar. Eg var so heldig å få vere med på N-ICE, eit prosjekt av Norsk
Polarinstitutt, der forskingsskipet Lance vart fryst inn i drivisen nord for Svalbard. Toktet starta i januar og skal vare
ut juni, men mannskap og vitskapsfolk er berre med for inntil seks veker om gongen. Skipet gjekk inn til Longyearbyen til påske [NICE-001.jpg], og etter påske mønstra eg på saman med omlag 20 andre forskarar frå Noreg, Finland, England, Frankrike, Tyskland, Polen, Portugal, USA, Kina og Slovenia [NICE-029.jpg]. Her er oseanografar, biologar, dykkarar, ekspertar på is og snø, og meir til.
Det tok ei veke frå båten forlot Longyearbyen til me hadde funne eit isflak å halde til på, ved drøyt 83 grader nord
[NICE-005.jpg]. Lance er ikkje nokon isbrytar, so me hadde hjelp til å kome oss nordover av kystvaktskipet KV Svalbard [NICE-004.jpg], som taklar meir is. Skipet vart fortøyd til isen, og me gjekk i gang med å få ut utstyr. Hol i isen
for ei rekkje ulike instrument vart lagd [NICE-007.jpg], og straumkabel for å drive instrument over og under isen
vart satt ut.
Den neste veka var noko prega av nokre gjester me fekk. Dette toktet har fått ein del merksemd i media, spesielt
grunna at både klima- og energiminister Tine Sundtoft, og kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit var på
besøk. Det er flott med slike gjester, og det er viktig med merksemda om forsking som dei skaper. Nokon tilpassingar av det daglege programmet måtte ein naturlegvis gjere, men for dei fleste vart det ikkje store omveltingar.
Daglege aktivitetar femna om mangt. Oseanografane målte turbulens og eigenskapane til vatnet (spesielt temperatur og saltinnhald). Snø- og isgruppene kartla snødjupn og dei ulike laga i snøen, istjukkleik og ulike istypar nær skipet. Biologane samla prøver frå havet med finmaska nett for å sjå etter liv, og analyserte vassprøvar og isprøvar for
spor etter organisk materiale. Dykkarane (som stort sett var biologar sjølv) studerte undersida av isen, og hjalp til
med å samle prøvar for andre [NICE-017.jpg]. Med i denne perioden var og eit helikopter, som vart nytta til å setje
ut ulike bøyer i isen rundt Lance [NICE-008.jpg, NICE-020.jpg], og for fjernmåling av samla is- og snøtjukkleik [NICE028.jpg].
Sjølv var eg ein del av arbeidsgruppa som hadde atmosfæren og solstråling som sitt hovudarbeidsområde. Det inkluderer vanlege meteorologiske parameter som vind, temperatur og luftfukt, men òg turbulens, CO2-målingar, og
ikkje minst, solstråling. Instrument som måler desse parameterane vart satt ut på isen og måler kontinuerleg. PhDprosjektet mitt omhandlar transmisjon av sollys gjennom sjøis, og ulike målingar av lys under isen har vorte gjort. I
kombinasjon med nokon av desse målingane vart isprøvar henta inn, for å analysere både struktur og innhald av
partiklar og organisk materiale. Dette er ting som har innverknad på kor mykje lys som slepp gjennom isen, og som
dermed vil vere tilgjengeleg for fotosyntese og oppvarming av vatnet. [NICE-025.jpg,NICE-026.jpg,NICE-027.jpg]
Nær slutten av mitt opphald kom 17. mai, som vart behørig markert med pølser, is, tog og god middag. Nokon har
kanskje fått med seg dette før, då det vart omtala i På Høyden.

XII

IFT-POSTEN UKE 24 - 2015

Bamse kom en liten tur innom

Verda rundt ein er både dynamisk og statisk. Isen like ved skipet var litt i rørsle den fyrste veka som skapte sine
utfordringar [NICE-009.jpg,NICE-010.jpg,NICE-011.jpg,NICE-013.jpg,NICE-015.jpg], men etter at det roa seg ned var
det vore lite endringar. Det var mykje den same omgivnaden me gjekk ut i dag etter dag [NICE-016.jpg], ein tilsynelatande stabil plattform som gjorde at me fekk gjort ganske mykje. Samstundes såg me på radarbileta at isen nokre
kilometer unna rørde seg ein del, og me såg frå GPS-en at skip og isflak flytta seg med vind og straumar. Det var ein
del spekulasjonar om bord kor lenge det ville vare før isflaket ville byrje å knekke opp, og alt utstyret måtte reddast,
men i skrivande stund, to veker etter at eg forlot Lance er dei framleis på same flak. Iskanten er dog ikkje langt unna
– sjå satellittbilde. Om flaket overlever dei siste tre-fire vekene gjenstår å sjå.
Bilder:
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Alle bilder: Torbjørn Taskjelle

001: Lance ligg ved kai i Longyearbyen.
002: På veg nordover i ein råk.
003: Værballongar vart slept to gonger om dagen.
004: KV Svalbard baner veg. Me fulgte råkar so langt det lot seg gjere.
005: Parkert. Her har me «lagt til kai».
007: Det kvite teltet har hol i golvet, og vart plassert over holet i isen, so ein kan gjere målingar i vatnet.
008: På veg attende frå bøyeutsetjing. Lance i det fjerne, opne råkar like ved.
009: Oppbrytning.
010: Isen like ved Lance var litt i rørsle dei fyrste dagane, dette er rett utanfor landgangen. (Tatt kl. 19:47 20. april)
011: Etter ei stund flytta isen seg attende omlag til utgangspunktet. (Tatt kl. 20:21 20. april)
013: Seinare danna det seg ein liten rygg rett ved landgangen. (22. april)
015: BBC var ombord nokre dagar, og filma so lenge dei fekk lov, medan isen flytta seg rundt dei.
016: Hovuddelen av aktivitetsområdet. Telt for CTD o.l. til venstre, for dykkarar til høgre, vêrmast og andre instrument midt i biletet.
017: Ein av dykkarane på veg under med eit instrument som måler UV-lys.
019: Lance. Framfor skipet arbeider forskarar på ein råk med nyfrosen is.
020: Bøyeutsetjing. Chris Polashenski (CRREL) og ein AFAR-drifter, med instrument for å måle solstråling over og
under isen.
021: Ramme med instrument som måler absorpsjon, nitratinnhald, saltholdigheit og temperatur på veg ned i vatnet.
022: Jennifer King (Norsk Polarinstitutt) med ein EM31 som måler total snø- og istjukkleik. Lance kan sjåast i det
fjerne.
023: Nokon bamsar kom innom.
025: Mats Granskog (NP, til venstre) og CJ Mundy (University of Manitoba) måler albedo på ein råk med ny is.
026: Iskjerner vert samla inn for analyse, og tjukkleiken til isen notert.
027: Forskjellar i isstrukturen gjer at det er forskjell på lyset som kjem gjennom isen.
028: Med denne dingsen kan ein måle snø- og istjukkleik frå helikopter.
029: Mannskap og forskarar på tredje etappe av N-ICE.
030: 17. mai. Mannskap og forskarar på fjerde etappe av N-ICE.
031: Utsyn frå brua, halv tolv ein nydeleg kveld.
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HAR DU LYST PÅ EKSTRAJOBB SOM UNDERVISNINGSASSISTENT TIL HØSTEN?
Institutt for fysikk og teknologi trenger undervisningsassistenter høsten 2015. Jobben vil bestå i å lede regneverksted i emnene PHYS101, PHYS112 eller PHYS109. Arbeidet honoreres etter gjeldende satser.
Vi ser etter deg som er:
- Masterstudent ved IFT. Studenter som har søkt om opptak på master i fysikk høsten 2015 kan også søke.
- Har evne til og interesse for å formidle fysikkfaget til andre studenter
- Har gode samarbeidsevner
- Dersom du har tidligere erfaring med undervisning er det et stort pluss
Interessert? Send en kort søknad (hvem er du, hva studerer du, hvor langt er du kommet i studiene, hvorfor vil du
ha jobben) til programstyreleder Jan Petter Hansen (jan.hansen@uib.no) snarest.
Karakterutskrift må vedlegges søknaden (skjermdump fra StudentWeb går fint så lenge den har et leselig filformat
(pdf) og ok oppløsning). Har du vært undervisningsassistent i et eller flere emner tidligere, må du oppgi det i søknaden. Oppgi også hvilket emne du er interessert i å jobbe med.

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!
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