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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Det drar seg mot slutten av et innholdsrikt år, og vi er kommet til årets siste utgave av IFT-posten.
Denne innholdsrike utgaven har med en liten årsrapport fra gruppene som jeg håper mange tar seg tid
til å lese igjennom. Her kan man få en fin oversikt over hva som foregår på huset.

Ellers har vi gleden av å annonsere vinnerbildene for fotokonkurransen som ble arrangert i forbindelse
med FNs internasjonale år for lys- og lysteknologi. Jeg var selv ganske optimistisk her etter å ha levert
et flott bilde tatt i den blå timen, som vi nå har funnet ut ville vært den grå timen hvis vi ikke hadde
hatt ozon i atmosfæren. Andre leverte altså enda bedre bidrag, og vinnerbildene finner du lengre nede
i dagens IFT-post. Takk til Yi-Chun, Børge og Åshild (fra Norsk Fysisk Selskap) som har stått for dette.

Vi gratulerer Ladislav med tildeling av “The second degree medal
of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, for
his outstanding contribution to the development of the Faculty”. Bildet som følger spalten i dag, er tatt fra høytideligheten i
Praha.

Takker vår studieleder Terje Finnekås for den fantastisk gode jobben han har utført for instituttet, og
ønsker ham lykke til i ny stilling som rådgiver hos dekan ved avdeling for ingeniør- og økonomifag ved
HiB.

Til slutt tar vi med at Jakob denne uken fikk sin tjuefjerde PhD student trygt gjennom sitt studieløp.
Hans sjette i rekken tar herved hatten av for denne fabelaktige prestasjonen.

If you think education is expensive, try ignorance. (Ukjent opphav)

Da vil jeg ønske alle en God Jul, og takke for en flott innsats gjennom
året!
Hilsen Øyvind
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SEMINAR OVER SELVVALGT EMNE
Ph.D - kandidat Yu-Fen Chang avholder seminar over selvvalgt emne:
”Biologically inspired microstructures”
Tid: Fredag 8.januar, 2016, klokken 13.15
Sted: Rom 292, IFT, Allégaten 55.
Komité vil være: Bjørn Tore Hjertaker og Bjørn J. Arntzen

MASTERGRADEKSAMEN
Mads Didrik S. Risberg var oppe til avsluttende mastergradseksamen i Mikroelektronikk , med oppgaven:
”Development of gamma-ray detector for use in ER-2 aircraft ”
Tid: Tirsdag 15. desember, klokken 10.45.
Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55.
Veileder: Kjetil Ullaland, IFT
Eksamenskomite: Johan Alme, HiB (sensor) og Ladislav Kocbach, IFT (eksamenskommisjon).

MASTERGRADEKSAMEN
Kenneth Kirkeng Andersen var oppe til avsluttende mastergradseksamen i Akustikk , med oppgaven:
”Reciprocity calibration of ultrasonic piezoelectric disks in air ”
Tid: Mandag 14. desember, klokken 14:00.
Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55.
Veiledere: Per Lunde, Magne Vestrheim, IFT og Jan M. Kocbach, CMR
Eksamenskomite: Halvor Hobæk(sensor) og Ladislav Kocbach , IFT (eksamenskommisjon).

SEMINAR OVER SELVVALGT EMNE
Ph.D - kandidat Marianne Steinsbø avholder seminar over selvvalgt emne:
”Menneskeskapte klimaendringer?”
Tid: Fredag 18. desember 2015, klokken 11.15
Sted: Rom 546, IFT, Allégaten 55.
Komite vil være: Hilde Nesse Tyssøy og Stein Dankert Kolstø
Adgang for interesserte tilhørere.
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DISPUTASER VED IFT I 2015
MSc Jarand Gauteplass disputerte 9.januar for PhD-graden med avhandlingen:
”Pore-to-Core Laboratory Upscaling and Visualization of Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage”
Veiledere var Martin Fernø og Arne Graue

Cand.scient Bjørn Steen Sæthre disputerte 9.januar for PhD-graden med avhandlingen:
”Interfacial free energies in gas-hydrate/fluid interfaces”
Veiledere var Alex Hoffmann og David van der Spoel, Sverige

MSc Angela Gligorova disputerte 13.mars for PhD-graden med avhandlingen:
“Utvikling og data analyse av en posisjonsdetektor for AEgIS (Antimaterie Eksperiment: gravitasjon, interferometri, spektroskopi)”.
Veiledere var Michael Doser, Cern og Heidi Sandaker

MSc Mohammad Taghi Vafaei disputerte 27.mars for PhD-graden med avhandlingen:
”Reactive transport modeling of hydrate phase transition dynamics in porous media”.
Veiledere var Michael Doser, Cern og Heidi Sandaker

MSc Nematollah Zamani disputerte 29. mai for PhD-graden med avhandlingen:
"Pore Scale Modeling of Polymer Flow Using the Navier-Stokes Approach".
Veiledere var Arne Skauge, Helge K. Dahle, Pawel Kosinski og Roland Kaufmann

MSc Jordan Michael Bauman disputerte 8. juni for PhD-graden med avhandlingen:
“Kinetic Modelling of Hydrate Formation, Dissociation, and Reformation”.
Veiledere var Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova

MSc Espen Storheim disputerte 18. juni for PhD-graden med avhandlingen:
”Diffraction effects in the ultrasonic field of transmitting and receiving circular piezoceramic disks
in radial mode vibration. FE modelling and comparison with measurements in air”
Veiledere var Per Lunde og Magne Vestrheim

MSc Lars Petter Øren Hauge disputerte fredag 19. juni for PhD-graden med avhandlingen:
”Laboratory Imaging of CO2 Flow and Storage in Hydrates and Saline Aquifers”
Veiledere var Geir Ersland og Arne Graue
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DISPUTASER VED IFT I 2015
Vijayshankar Asokan disputerte 26. juni for PhD-graden med avhandlingen:
“Studies on the solid-state transformation and chemical modification reactions of carbon black
nanoparticles”
Veileder var Dorte Nørgaard Madsen

Andrii Sofiienko disputerte 24. august for PhD-graden med avhandlingen:
“Radial X-ray backscatter imaging for well integrity inspections”.
Veiledere var David M. Ponce, Geir Anton Johansen og Marie Bueie Holstad

MSc Sara Sjöblom disputerte 23.oktober for PhD-graden med avhandlingen:
”Structure and Thermodynamics of Water and Solutes Adsorbed on Solid Surfaces”
Veiledere var Tatiana Kuznetsova og Bjørn Kvamme

MSc Øystein S.Haaland disputerte 10.desember for PhD-graden med avhandlingen:
”Autonomic Operation of a Large High Performance On-Line Compute Cluster ”
Veiledere var Dieter Röhrich og Håvard Helstrup

MSc Ciren Nima disputerte 17.desember for PhD-graden med avhandlingen:
“Impact of water constituents on light absorption in Case 2 water”
Veiledere var Jakob Stamnes og Øyvind Frette

TAKK FOR FORMIDABEL INNSATS TERJE
Fra 1.1.2016 mister vi en erfaren og dyktig medarbeider i administrasjonen, da
Terje Finnekås slutter for å begynner i ny stilling som rådgiver hos dekan ved
avdeling for ingeniør- og økonomifag ved HiB.
Terje begynte som førstekonsulent / studiekonsulent ved IFT 1.9.2006 med ansvar for studieprogrammene i petroleums- og prosessteknologi, og overtok
snart også ansvar for PhD-programmet ved instituttet. Han ble seniorkonsulent
fra 1.8.2008, og har de senere årene fungert som studieleder ved instituttet.
Terje har alltid ivaretatt programmene sine på aller beste måte, og både ansatte
og studenter har hatt stor glede og nytte av hans kompetanse og erfaring. Han
har alltid en åpen dør både for studenter som trenger råd og veiledning og for
ansatte som trenger å diskutere små og store saker eller problemer.
Vi kommer til å savne Terje og selv om det er med sorg vi ser ham flytte ut fra
sitt kontor i Bjørn Trumpys hus ønsker vi ham hell og lykke i den nye jobben. Vi
håper at han likevel blir å se her på huset innimellom!

IV

IFT-POSTEN UKE 51 - 2015

UTEKSAMINERTE MASTERE I FYSIKK 2015
student

eksamensdato

hovedveileder

Opkvitne, Tonje

17.02.2015

Lars Egil Helseth

Rexer, Theresa

27.02.2015

Nikolai Østgaard

Yddal, Torstein

19.05.2015

Michiel Postema

Ssentongo, Martin

05.06.2015

Dieter Röhrich

Johansen, Kristoffer

09.06.2015

Michiel Postema

Sinnes, Svein Tore

18.06.2015

Stein Dankert Kolstø

Flatberg, Vanja

19.06.2015

Renate Grüner

Glastad, Robert Clay

19.06.2015

Laszlo Csernai

Hatlen, Eirik Sæther

19.06.2015

Laszlo Csernai

Kwagala, Norah Kaggwa

19.06.2015

Kjellmar Oksavik

Marszalek, Markus Antonius

19.06.2015

Hilde Nesse Tyssøy

Søvik, André Adelsten

19.06.2015

Per Lunde

Austreim, Kristian

20.06.2015

Dieter Röhrich

Aamodt, Vegard

22.06.2015

Nikolai Østgaard

Albrechtsen, Kjetil Haakonseth

23.06.2015

Nikolai Østgaard

Haraldsen, Vegard Schei

30.06.2015

Dieter Röhrich

Andersen, Truls

06.08.2015

Bodil Holst

Zhu, Hongsheng

31.08.2015

Dieter Röhrich

Zhang , Haitao

31.08.2015

Dieter Röhrich

Solberg, Magnus Lien

30.09.2015

Bjørn Tore Hjertaker

Naustdal, Sigve

09.10.2015

Bjørn Tore Hjertaker

Inderhaug, Jonas Haaskjold

17.11.2015

Laszlo Csernai

Rørstad, Jørgen Johansen

27.11.2015

Jan Petter Hansen

Coyle, Stefan

08.12.2015

Nikolai Østgaard

Gelsor, Nuozhen

08.12.2015

Børge Hammer/Øyvind Frette

Salvador Palau, Adria

11.12.2015

Bodil Holst

Sølie, Jarle Rambo

11.12.2015

Dieter Rörich

Andersen, Kenneth Kirkeng

14.12.2015

Per Lunde

Risberg, Mads Didrik S.

15.12.2015

Kjetil Ullaland

Ohma, Anders

15.01.2016

Nikolai Østgaard

Engeseth, Kristian Phillip

28.10.2015

Kjetil Ullaland
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UTEKSAMINERTE MASTERE I PTEK 2015
Etternavn
Yang
Salimi
Sæle
Hjartnes
Al-Sawafi
Lysne
Drønen
Meldahl
Nordaker
Rognmo
Flo
Apeland
Vadla
Almenningen
Furnée
Horjen
Kvamme
Tassew
Sapate
Halland
Lindås
Knutsen

Fornavn
Edward Yue
Arman
Hanne Vabø
Tomas Nordeide
Marwan Sulaiman M.
Marta
Ingvild
Morten Mjaaseth
Vidar
Arthur Uno
Mats
Wenche
Erik Rasmussen
Stian
Jon Petter
Henriette Trydal
Ingeborg Elin
Fasil Ayelegn
Aruna Mahaveer
Kari
Merete
Per Christian

Veileder
Fernø/Graue
Hoffmann
Skauge/Pettersen
Fernø/Brattekås
Skauge
Fernø/Graue
Skauge/Pettersen
Skauge
Skauge/Pettersen
Fernø/Graue
Bjarne C. Hagen
Haugesund
Ersland/Graue
Ersland
Pettersen
Fernø/Graue
Hoffmann
Hoffmann
Kvamme
Arntzen
Kvamme
Haugesund

Gruppe
Petroleum
Prosess
Petroleum
Petroleum
Petroleum
Petroleum
Petroleum
Petroleum
Petroleum
Petroleum
Prosess
Prosess
Petroleum
Petroleum
Petroleum
Petroleum
Prosess
Prosess
Prosess
Prosess
Prosess
Prosess

Eksamensdato
26.01.2015
10.03.2015
15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
16.06.2015
16.06.2015
16.06.2015
18.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
19.06.2015
19.06.2015
23.06.2015
29.06.2015
30.06.2015
31.08.2015
18.09.2015
12.11.2015
17.12.2015

TIMEPLAN OG EKSAMENSPLAN FOR VÅREN 2016
Timeplan og eksamensplan for våren 2016 er nå publisert. Vi oppfordrer alle med emneansvar til å sjekke undervisningstider og eksamensdato for sine emner (gjelder kun emner med skriftlig eksamen).
Husk at emner som hadde skriftlig eksamen høsten 2015, skal ha skriftlig konteeksamen i februar 2015 (uke 7 og
8). Datoer for konteeksamen ligger også i eksamensplanen.
Timeplan finner dere ved å gå via kurset sin emneside på nett: http://www.uib.no/emne/PHYS111 (bytt ut
PHYS111 med aktuell emnekode)
Velg «Vår 2016» under «Velg semester» i den nederste grå boksen til venstre på siden. Trykk deretter på
«Timeplan» i den øverste grå boksen.
Eksamensplanen for våren 2016
Emnesider i Canvas/Mitt UiB er dessverre ikke på plass ennå, men det jobbes med saken.
Ta kontakt med Irlin Nyland / irlin.nyland@uib.no dersom du har spørsmål som gjelder timeplan eller eksamensplan.
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ÅRSRAPPORT 2015 FRA TEKNISK AVD. VED IFT
Den tekniske avdelingen ved instituttet teller i dag 14 faste stillinger pluss 3 midlertidige.
Dette året har vi ansatt 1 ny ingeniør: Shiming Yang (1.5.).
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. Vi har også laget LabView- programmer for flere av gruppene. Noen av lab’ene har fått en oppgradering og PHYS-114-rommene har fått nye bord og skap. 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.
TA har også tatt på seg fellesoppgaver som verneombud (Rachid), strålevernkoordinator (Georgi) og
HMS-koordinator (Kjetil).
ASIM MXGS har levert sine flight-modeller HED
(High Energy Detector) og LED (Low Energy Detector). Begge detektorene ble også integrert i
MXGS (se bildet). Vibrasjon- og TVAC tester for
hele MXGS blir utført i første kvartal neste år.
Oppskytingen bør finne sted i februar 2017.
Vi ble også involvert i et eksperiment om bord NASA sin ER-2 fly, hvor vi leverer en tilpasset BGO
DAU (Detector Assembly Unit), en reserve MXGS enhet. Dette instrumentet skal fly neste år.
Vi ble også invitert å delta på SMILE satellitten, (ESA+CNSA), som nettopp kom inn i Phase A.

2015 har vært nok et aktivt år på verkstedet. Året
startet med å fullføre et prosjekt til prosessgruppen med modifisering av trykkammer (se bilde).
Andre større oppgaver har vært bygging av rigg til
tomograf. Verkstedet har hatt arbeid for mer eller
mindre alle gruppene. Akustikkgruppen har fått
mye hjelp, og som vanlig er reservoar- og nanogruppen ofte innom.

Kåre Njøten

INSTITUTTETS JULELUNCH 21.DESEBER 2015 KL. 1200 PÅ KANTINEN
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ÅRSRAPPORT FRA AKUSTIKKGRUPPEN 2015
Akustikkgruppen har i 2015 bestått av prof. Per Lunde (gruppeleder) og prof. Michiel Postema, førstelektor
Magne Aanes (55 %), samt prof. emeritus Halvor Hobæk, og førsteamanuensis emeritus Magne Vestrheim. Av
familiære grunner har Postema sagt opp sitt professorat, og er fra oktober 2015 tilknyttet gruppen i en 10 %
stilling. Per Lunde har II-stilling som vitenskapelig rådgiver ved CMR. I 2015 har det vært 4 PhD-kandidater, og
6 mastergradskandidater i gruppen. Det er gjennomført 4 mastergradseksamener og 1 PhD-disputas (Espen
Storheim). Patricia Ordóñez Cebrián fra Universitat Politechnica de Valencia har hatt et 3-måneders gjesteforskeropphold i gruppen.
Gruppens hovedsamarbeidspartnere lokalt er Christian Michelsen Research (CMR), Havforskningsinstituttet
(HI), Helse Vest / Haukeland universitetssykehus, og Nansensenteret (NERSC), samt forskningsgrupper ved
UIB. Andre eksterne samarbeidspartnere er Breivoll Inspection Technologies, FMC Technologies, Kongsberg
Maritime, CNRS Marseilles, Universitat Politechnica de Valencia, CNRS Orléans, Maastricht University,
Wageningen University and Research Centre, Friesland-Campina, University of Potsdam, og University of
Gießen. Gruppen deltar i NCE Subseas Akustikkgruppe, er representert i styret for Norsk forening for olje- og
gassmåling (NFOGM), og ledet arrangementskomiteen for ”33rd International North Sea Flow Measurement
Workshop 2015”, Tønsberg, den viktigste internasjonale industri- og operatørkonferansen på dette området.
Gruppens forskningsområder har i 2015 hovedsakelig vært konsentrert omkring:


Medisinsk ultralyd. 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. 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.



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 naturgass, Fig. 1), og forskning
innen utvinning av gasshydrater. Herunder bl.a. (a) endelig-element-modellering av ultralyd målesystemer for olje og gass, (b) forbedrede korreksjonsmetoder for fasediffraksjonseffekter i utstrålt og reflektert lydfeltet fra piezoelektriske transdusere, (c) beam-diffraksjons-effekter i elastiske bølgeledere (Fig.
2), (d) kalibreringsmetoder for ultralyd-mottakere i gass og væske (mikrofoner, hydrofoner, piezoelektriske transdusere), og (e) ultralyd-karakterisering av sandsteinsprøver som inneholder gasshydrater og
CO2. Samarbeidspartnere er bl.a. CMR, industripartnere i Michelsensenteret, Breivoll Inspection Technologies, 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,
og IFTs forskningsgruppe Petroleums og prosessteknologi.

Gruppen har i 2015 15 publikasjoner, herunder 4 “peer-review”-artikler, 11 presentasjoner/artikler ved nasjonale og internasjonale konferanser, og 1 patentsøknad (i samarbeid med Xsens AS og CMR). I tillegg kommer
to foredrag ved nasjonale/internasjonale møter/arrangementer (uten skriftlig bidrag).
Årsrapport fra Akustikkgruppen 2015 fortsetter neste side
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På den sosiale siden samles nåværende og tidligere medlemmer av akustikkgruppen ved jevne mellomrom
over en “Akustikkpils” på byen, som oppunder jul kuliminerer i det årlige Akustikkjulebordet. I år kunne en
telle ca. 20 deltakere. I sommer var byens akustikkmiljø invitert hjem til gruppens tidligere PhD-stipendiat
Tonje Nesse Forland, som bød på grilling i hagen. Akustikkgruppens lokale “husband”, Ultrasonics, som i år
spilte for syvende gang ved IFTs julebord, har de siste par årene hyret inn forsterkninger fra Birkelandsenteret. Dette har gitt fyldig romklang, og enkelte små gammaglimt registrert i salen.

Fig. 1. Diskusjon på akustikk-laboratoriet, angående presisjons lydhastighets-celle og ultralyd-metode for energimåling
av naturgass. Fra venstre: Espen Storheim (PhD-stipendiat, nå postdoc ved Nansensenteret), Andre Søvik
(mastergradsstudent), Rune Hauge (tidligere mastergradsstudent, nå forsker ved CMR), Per Lunde, Eivind Mosland Nag
(tidligere mastergradsstudent, nå forsker ved CMR), og Kenneth K. Andersen (mastergradsstudent).

Fig. 2. Forplantning av normalt innfallende ultralyd transduserlydfelt (“beam“) gjennom stålplate (Poisson’s forhold σ ≈
0.3) i vann. Diffraksjonseffekter i transduserens lydfelt eksiterer områder med negativ og null gruppehastighet for platens S1 “leaky Lamb mode“, som gir betydelige og utnyttbare fenomener for plate-resonans i dette frekvensområdet:
frekvens-skift, “signal-forsterkning, “beam narrowing“, og “backward wave propagation“. Andre Lamb-moder påvirkes
annerledes, avhengig av modenes dispersjonsegenskaper. Figuren viser sammenligning av målinger, 3D endelig-element
-modellering (FEM), og 3D angulært-spektrum-modellering (ASM).
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RAPPORT FRA NANOFYSIKK OG ELEKTRONIKK GRUPPEN
2015 var et meget produktivt år for gruppen. 8 masterstudenter blev udeksamineret og vi havde 8 publikationer accepteret for/offentliggjort i peer reviewed journals. Derudover fik vi to projektansøgninger igennem: Dr. Sabrina Eder fik et tre årigt mobilitets stipendium fra FRIPRO og rejser til Australiens sol og varme.
Dr. Naureen Akthar forsætter her i Bergen med et to årigt stipendium fra Vista.
Inden for elektronik fortsætter aktiviteter ledet af Prof. Kjetil Ullaland relateret til oppgraderinger til ALICE,
CERN. Phd-student Arild Velure har, sammen med brasilianske
kolleger ferdigstilt den digitale utlesningselektronikken for den nye SAMPA ASIC’en som skal brukes for kontinuerlig utlesning av data når TPC-detektoren bygges om i 2018. Kjetil jobber også ind mod romfysikk. I
ASIM-prosjektet har vi i år ferdigstilt, testet og levert flight-modulene som skal integreres med resten MXGS
instrumentet.
Professor Lars Egil Helseth har som hovedaktivitet i 2015 hat fornybare energikilder, spesielt nano generatorer basert på kontaktelektrifisering. Dette har ledt til ikke mindre end 4 publikationer. Gruppen har endnu en
hovedaktivitet i fornybar energi relateret til utvikling af solceller baseret på nanopartikler. Phd-student Vårin
Holm vejledt af Prof. Bodil Holst og Dr. Martin Greve har dette som sit hovedtema. Vårin afslutter disse dage
et 5 måneders forskningsophold ved Rice Universitet i Prof. Naomi Halas gruppe. Martin har opholdt sig et
halvt år ved KIT (Europas svar påMIT siger de selv) og ventes også hjem til jul. Martin modtog en Art-award
fra elektronlitografi firmaet Raith for et billede af sin «atom siv». Bodil noterer også et stort gennembrud
inden for udvikingen af et neutralt helium mikroskop i rammen af EU projekt NEMI. I 2015 fik vi de første
billeder! De er ikke publiceret endda og kan derfor ikke vises her. Dette arbejde, har været ledet af Dr. Sabrina Eder og Dr. Bjørn Samelin. Vi har også en meget spændende aktivitet i gang i samarbejde med CMR og
firmaet Proanalysis om utvikling af olieafvisende nanostrukturerede overflader. Dette ledes af Dr. Naureen
Akthar.
Gruppen har en lang tradition for at jobbe med prosess-tomografi (høyhastighets gamma-tomografi. Denne
aktivitet ledes af Prof. Bjørn Tore Hjertaker. I 2015 har vi vært involvert i et prosjekt for å designe/bygge neste generasjons høyhastighets gamma-tomograf for SRC (Saskatchewan Research Council), Canada (se billede). Prosjektet har vært ledet av CMR Prototech med UiB, IDEAS, Tracerco og CMR Instrumentation som prosjektpartnere. I samarbeid med CMR og Emerson Roxar pågår det for tiden eksperimentelt arbeid med forskningsgruppens eksisterende høyhastighets gamma-tomograf i strømningsriggen på CMR hvor det er fokus på
studier av strømningsmiksing etter blind-t, samt studier av strømningsregime-effekter før, under og etter
venturi-strupning. Dette arbeidet er støttet med midler av NCE Subsea (Norwegian Centre of Expertise Subsea). Verkstedet ved IFT har bygget en testrigg tilpasset gamma-tomografen for gjennomføring av disse eksperimentene.
-Forskningsgruppen har i 2015 også fortsatt det langsiktige samarbeidet med CMR Instrumentering relatert
til deteksjon av avsetninger/ hydratdannelse i strømningsrør ved elektromagnetiske sensorprinsipp.

Høyhastighets gamma-tomografen som utvikles
for SRC i Canada. Copyright CMR Prototech AS".

Nano-snow. The image shows nano-scale sapphire crystals on a
sapphire substrate. Dr. Naureen Akthar and Simen Askeland.
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GRUPPEN FOR OPTIKK OG ATOMFYSIKK 2015
Året 2015 har vært et helt vanlig år for gruppen i optikk og atomfysikk. Vi har håpet at Det internasjonale året
for lys og lys-basert teknologi skulle bli en stor sak for gruppen, men slik ble det dessverre ikke. Gruppens
aktiviteter fortsatte i store trekk som i tidligere år og samarbeidet i gruppen fortsetter godt på tvers av faggrenser mellom optikk og atomfysikk, hovedsakelig innen undervisning og et bredt spekter av sosiale aktiviteter, som f.eks. ukentlige quiz med både faglige og generelle emner.
Som I tidligere år har vi også i 2015 diskutert hvordan man kunne styrke samarbeidet også på forskningssiden. På undervisningssiden fortsetter integrerte kurs i atomfysikk og optikk i den linjen som ble startet allerede i 2002-2004. Også i løpet av dette året har vi fortsatt å se på hvordan man burde løse det evigvarende undervisnings–problemet som er kjent som de to store systemer av enheter for elektromagnetisme, SI-enheter
og Gaussiske enheter. 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.
Dessuten er dette en stor utfordring for fysikkfaget som helhet globalt, man kan trygt si at forvirringen øker,
hvis man bruker media og studenter som indikatorer. En morsom illustrasjon leverte en utenlandsk student
ved eksamen i Oslo når han snakket stadig om «the magnetic suspectability». Det er kanskje noe suspekt i
hvordan det undervises om disse grunnleggende problemer.
Gruppens samlede forskningsaktivitet dekker et svært bredt faglig område som spenner over emner fra klassisk optikk, studier innen atomfysikk til nanoteknologi og med aktivitet i fysikkdidaktikk.
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 vært involvert i samme aktivitet som Fritjof
Nansen ledet for over 100 år siden, da han lot seglskuta
Fram bli innefrosset inn i isen i Arktis for å drive med
strøm og is over polhavet. Ett av målene med å gjenta
en lignende ekspedisjon nå i 2015 (med en litt større
båt) var å øke kunnskapen om solstråling, energiavsetning og varmeflukser i atmosfæren, snøen, isen og havet
i polare områder. Utenom polekspedisjonen, kan vi liste
Skipet innefrosset i polarisen og skjult av tåken
opp følgende aktiviteter for 2015:


Undersøkt potensialet for solenergi i Bergen og ulike områder av Tibet, der Tibet vinner med en faktor
tre når alle årstidene og skyer er tatt med. I Bergen kan vi takke de lange lyse kveldene om sommeren
for at forskjellen ikke er større.



Studert fluorescenslevetid til fotosystemer i mikroalger som blir utsett for ulike nivåer av ultrafiolett
lys, og funnet at algene kan midlertidig stenge ned fotosyntesen når lys-stresset blir for høyt.



Samlet data til bio-optiske modeller i Tibet, Bohai Sea og Lofoten. Arbeidet ble oppsummert av Tsering
Nyima da ho nylig avla sin PhD-eksamen.



Jakob og Knut Stamnes har gitt ut ei ny bok med tittelen Radiative Transfer in Coupled Environmental
Systems.



Undersøkt variasjonen i aerosoler gjennom året i ulike deler av verden, og sett på hvordan de påvirker
både nivåer av ultrafiolett lys og varmeavsetning på jordoverflata.



Studert hvordan en kan modellere optiske egenskaper til et mikrokosmos i havet bestående av partikler med store variasjoner størrelsesfordelinger, fasonger og brytningsindekser.

Gruppen for optikk og atomfysik….. Fortsetter neste side
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I tidligere år har man utført eksperimenter med laserproduksjon og manipulering av Rydbergatomer, hvor
postdoc Jana Preclíková har vært sentral. Jana har i desember 2015 avsluttet sin tilknytning til Bergen og fått
en fast forskerstilling i Tsjekkia.
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 literaturen som "nondipole efects". Her har man i
rammen av et nordisk samarbeids–prosjekt
funnet ut at det er mest pulsformen og ikke
laserfrekvensen som modellerer det kvantiske
strålingstrykket (Poynting), altså at det er
"envelope"-formen som er avgjørende. Et annet stort området er undersøkelser av
elektronkorrelasjoner i slike prosesser fremkalt av sterke laserpulser. Det ble også utvik- Grafen bestrålt med en kort laserpuls. Fra en tidligere avhan dling
let en ny «gauge» transformasjon for disse
studier.
I tillegg til laserpulser har man startet undersøkelser inspirert av nyere eksperimentelle resultater med terra
-Hertz pulser, altså elekromagnetiske oscillasjoner som er veldig langsomme på atomær tidsskala. Her har
man allerede funnet interessante skaleringsegenskaper og det utføres omfattende simuleringer.
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 elektronenenes oppførsel i grafén og i såkalte "quantum dots". Her anvendes teknikker fra atomfysikk i områder som grenser til nanoteknologi. Ikke alle beregninger krever supercomputere og
da er det nødvendig å ha gode nok lokale arbeidsmaskiner. Gruppen har i løpet av året anskffet en lokal
tallknuser med 256 GB hurtigminne (RAM). Også optisk laboratorium ble oppgradert med noen nye instrumenter i løpet av høsten 2015.
Gruppens aktivitet innen fysikkdidaktikk fokuserer på analyser av læringssituasjoner i klasserom og vitensentre og hvordan erfaringer, dialog og oppgaver samspiller. Gjennom bruk av videoopptak fra klasse og
grupper av elever kombinert med innsamling av skriftlige arbeider får vi en tilgang til elevenes læringsprosess som muliggjør detaljerte analyser. Gruppen deltar også i et prosjekt der 30 fysikkinteresserte elever fra
ungdomsskoler i Bergensområdet samles fem ganger i året til
foredrag og deltagelse i eksperimenter.
Innen nanofysikkaktiviteten
ble forsvart en avhandling om
«Studies on the solid-state
transformation and chemical
modification reactions of carbon black nanoparticles». Det
ble undersøkt hvordan forskjellige effekter, som temperatur, katalysatorer og substrat, påvirker graden av transformasjon og morfologien av
de resulterende avanserte karbonnanostruk–turer.
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Gruppen for optikk og atomfysikk 2015 fortsetter:



Undervisning: I flere år har vi vist som eksempler av forskningsresultater visualisering av atomorbitaler
(Rydbergtilstander). Disse er stadig aktuelle, men nå har vi begynt å se på hvordan samme teknikker kan
brukes i undervisningssammenheng. Det viser seg at det er en fordel å sammenlikne flere måter å representere atomorbitaler. På bildet ser vi hele fire måter å vise forskjellige aspekter ved de tre (I virkeligheten fem) hydrogeniske 5d orbitaler.

Resultater i tall for hele gruppen samlett er følgende:
Publikasjoner:

12 (pluss en bok i optikk)

Uteksaminerte masterstudenter:

3 (optikk, atomfysikk, fagdidaktikk)

Forsvarte PhD-grader:

2 (optikk, nanofysikk)

Atomfysikken kan rapportere om vellykket Nordic Workshop på Nordita i mai-juni hvor flere av gruppens medlemmer deltok i flere uker og bidrog med velmottatte foredrag. Gruppen som helhet var også godt representert
på Det Nordiske Fysikermøtet i Trondheim.
For tiden har gruppen 3 fulle vitenskapelige stillinger i atomfysikk, to fulle vitenskapelige stillinger i optikk, en
vitenskapelig stilling i fagdidaktikk og en vitenskapelig stilling i grenseområdet til nanofysikk. Professor emeritus Jakob Stamnes deltar i aktiviteten i optikk. Gruppen har også to postdoktorer, to forskere, 6 doktorgradsstudenter og 2 nye mastergradsstudenter. Flere internasjonale gjesteforskere har opphold seg her i kortere
perioder og en gjesteforsker i nesten 6 måneder fra somerren 2015. I høstsemesteret begynte to nye mastergradstudenter som akkurat erstatet de to som avslutet sine masterstudier i 2015.

Det sosiale: Santa Lucia toget 11.12. 2015 (vi kunne ikke vente til søndagens Lucia).
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ÅRSBERETNING FOR PETROLEUMS- OG PROSESSTEKNOLOGI (PPT) FOR 2015.
Petroleums- og prosessteknologi består i dag av 54 personer: 3 professorer, 2 førsteamanuenser, en forsker,
en overingeniør og en tekniker. Gruppen har 15 PhD- studenter og 31 masterstudenter. I 2015 underviste
PPT 9 petroleums-kurs for 392 studenter som utgjør 761 ECTS/ansatt/år. Siste 5 år uteksaminerte PPT totalt
17 PhD- og 47 Masterstudenter. Forskningen er hovedsaklig utført med ekstern finansiell støtte, siste 5 år
utgjør eksternfinansiering ca. 100 mill. kr., omtrent likelig fordelt mellom NFR og industristøtte.
Petroleums- og prosessteknologi driver 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 for PPT 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 2015 6 PhD studenter og 32 master studenter (38% kvinner), hvor syv masterstudenter er uteksaminerte og to PhD studenter har disputert. Totalt
29 vitenskapelige artikler er publisert eller sendt til journaler i løpet av året. Reservoarfysikk har kursansvar
for totalt 45 stp knyttet til studieprogrammet i petroleumsteknologi og uteksaminerte totalt ca. 4000 student
-stp i løpet av 2015. Høsten 2015 ble det påmeldt 61 nye studenter til PTEK BS-studiet. Masterstudiet i Petroleumsteknologi har 5 studieretninger og til tross for noe nedgang i søkertallene til petroleumsstudiet var antall masterstudenter som søkte til Reservoarfysikk rekordhøyt i 2015, totalt 53 studenter søkte om plass på
masterstudiet i Petroleumsteknologi, 62% av disse studentene, dvs. 33 studenter, søkte om plass i Reservoarfysikk; 12 fikk plass. I 2015 har til sammen over 300 Bachelor- og Masterstudenter deltatt på kurs i regi av
PPT. Geir Ersland er programstyreleder for studieprogrammet for petroleumsteknologi. Leder av PPT, Professor Arne Graue, er Styreleder i NorTex Petroleum Cluster og i Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP),
sistnevnte mottok i 2015 kr. 23 mill. fra NFR sitt Nasjonale forskerskoleprogram for de neste 8 årene. I et
samarbeid mellom NFiP og NorTex ble to konferanser arrangert i 2015: 1) "CO2 for EOR as CCUS" i Houston
med 120 deltagere; 40 PhD studenter fra 9 ulike universiteter i USA og 20 PhD studenter fra Norge og UK,
samt 60 industrideltagere, 2) Årsseminar for NFiP i Oljemuseet i Stavanger med 70 studenter fra alle universitetene i Norge med PhD utdanning i petroleumsfag.
I løpet av 2015 har laboratorier tilknyttet Reservoarfysikk sin forskningsaktivitet blitt videre utbygget for studier ved høye trykk og temperaturer. Forskningen er også blitt ytterligere komplimentert med utvidet bruk av
avbildningsutstyr på Haukeland universitets sykehus, med bruk av CT og PET scanner donert av Trond Mohn.
Reservoarfysikk har initiert og leder et samarbeidsprosjekt med 11 universiteter i 5 land og 10 oljeselskaper
for oppskalering av CO2 skum injeksjon for mer miljøvennlig økt oljevinning. Fire feltpiloter i Texas og Mississippi er startet opp og Reservoarfysikk mottok kr. 10mill. i støtte fra NFR i 2015 til dette prosjektet.
I et samarbeid med Statoil og Kjemisk institutt om bruk av MRI for karakterisering av væsker i porøse medier
vil en ny 4.7 Tesla MRI, som i 2015 ble installert hos Statoil på Sandsli, være tilgjengelig for ansatte og studenter i Reservoarfysikk under ledelse av Geir Ersland. Martin Fernø leder et forskningssamarbeid innen bruk av
mikromodeller for EOR hvor oppskalering til kjerneskala og numerisk modellering utføres i samarbeid med
universiteter i USA, UK og Australia.

Årsberetning for Petroleums- og prosesstekn………………. Fortsetter neste side
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Største utfordring for suksess mht mer miljøvennlig oljeproduksjon er oppskalering fra lab til feltskala.
Termodynamisk modellering (Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetzova) hadde i 2015 1 post.doc., 1 ledig
post.doc stilling, 11 PhD-studenter og 7 master studenter (53% kvinner). 3 av PhD studentene har disputert i
løpet av 2015 og ytterligere 1 har levert sin avhandling. 2 Msc studenter er uteksaminert i løper av året.
Gruppen har en god publiseringsrate i gode internasjonale tidsskrifter og antallet siteringer har økt raskt og
er for Bjørn Kvamme fordoblet i løpet av det siste halve året til 1565 pr. 16/12-2015.
I tillegg til studenter tilknyttet gruppen direkte har Bjørn Kvamme utbredt samarbeid med UiO og er blant
annet veileder for flere PhD studenter ved geovitenskapelig institutt der. Forskningsaktivitetene har vært
konsentrert rundt 2 hoved-akser.
Den første av disse aksene er CO2 håndtering. Lagring av CO2 i vannfylte reservoar er en hovedaktivitet gjennom deltakelsen i FME-SUCCESS. Mye av gruppens aktivitet inn mot dette senteret i 2015 har vært knyttet
opp mot ulike fysiske prosesser i nærområdet rundt injeksjon av CO2, med spesiell fokus på mulige langtidseffekter som kan føre til lekkasje av CO2 til hav. Disse aktivitetene har finansiert to PhD studenter ved UiB og
ytterligere samarbeid om to andre ved UiO.
Tre av PhD studentene er knyttet opp mot teoretisk modellering av mekanismer og kinetikk for prosesser
som kan lede til effektiv onvertering av naturgass hydrat over til karbondioksyd hydrat. Dette er et konsept
som kan gi muligheter for kombinert sikker lagring av karbondioksyd og samtidig energi-produksjon fra metan hydrat. Dette prosjektet er finansiert av STATOIL og NFR.
Et annet prosjekt fokuserer på et totalkonsept for effektiv fangst, transport og injeksjon av CO2 som vann/
CO2 emulsjon. Formålet er at CO2 skal bidra til økt utvinning av restolje men samtidig lagres i reservoaret
som delvis innløst i olje og delvis lagret i vannholdige deler av reservoaret. Dette prosjektet finansierer for
tiden 1 post.doc og 1 PhD student gjennom VISTA og NFR. Det søkes om ytterligere internasjonale midler for
eksperimentalt arbeid på dette prosjektet.
Ytterligere et prosjekt i samarbeid med NTNU finansierer 1 post.doc, som er klar til utlysning. Bruken av blokk
co-polymere materialer til fangst av CO2 og videre transport og injeksjon av vann/CO2/co-polymer i reservoar for lagring er konseptet bak dette. NTNU og NFR finansierer en eksperimentell PhD og teknisk personell
til eksperimenter tilknyttet prosjektet.
Transport av CO2 over lange avstander under høye trykk medfører ulike risiko-faktorer som for eksempel
korrosjon, og dannelse av hydrat som kan pugge rørledningen. Det er utviklet helt nye beregnings-metoder
basert statistisk mekanikk og klassisk mekanikk som vil gi en langt mer utfyllende og korrekt vurdering av disse risiko-faktorene. Den andre aksen av forskningsaktiviteten i gruppen er knyttet opp mot fjerning av vann
Årsberetning for Petroleums- og prosesstekn………………. Fortsetter neste side
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fra hydrokarbonblandinger ved hjelp av ulike typer faste adsorbenter. To PhD studenter har vært engasjert i
grunnleggende studier av mekanismer for hvordan vann og ulike forurensninger oppfører seg i kontakt med
disse adsorbentene. Arbeidsmetodene har vært statistisk mekanikk og kvantemekanikk. En av de viktigste
målsetningene har vært å klargjøre hvordan innhold av glykoler reduserer levetiden av disse adsorbentene til
under det halve av det som var fortsatt. Disse prosjektene har i sin helhet vært finansiert av STATOIL og det
pågår forhandlinger om videre utvidelser ved oppkoblinger også mot eksperimentelle grupper som også finansieres av STATOIL.

Modellering av fysikk knyttet til naturlige fenomener og industrielle prosesser innebærer normalt koblede
fenomener på flere ulike skala og krever en multi-skala modellerings-strategi.
Øvre høyre bilde: Grafisk illustrasjon fra en molekyl-dynamisk simulering av fiskeolje med miljøgifter (PCB og
dioxin) i en sprekk av aktivt kull. PCB adsorberer godt mens dioksin adsorberer bedre på glass. Øvre venstre
bilde: Utsnitt fra en dynamisk modellering av olje/vann/overflateaktivt stoff emulsjonsdannelse. Denne type
modellering fra nano til poreskala basert på statistisk mekanikk innebærer et stort skritt fremover innen modellering av denne type systemer. Nederste bilde: CO2 lekkasje gjennom to sprekker under lagring av CO2 i
reservoar. Øvre bildene er for betingelser der hydrat kan dannes og de nederste er utenfor hydrat stabilitet.
Dannelse av hydrat reduserer lekkasjer med reduserer også spredningen av CO2 i horisontal retning.
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ÅRSRAPPORT BCSS 2015
Birkelandsenteret for romforskning (BCSS) har opplevd et begivenhetsrikt 2015 og er i ferd med
å legge bak seg det tredje året som Senter for fremragende forskning.
Stab
BCSS har nå 54 ansatte totalt, derav 41 her i Bergen (resten er tilknyttet NTNU og UNIS). I løpet av dette året
har vi utvidet staben med 2 postdoktorer (Kishore Grandhi, Pavlo Kochkin) og 4 PhD studenter (Theresa Rexer,
Norah Kwagala, Annet Zawedde, Kjetil Albrechtsen).
Studenter
I 2015 ble 7 masterstudenter uteksaminerte (Kjetil Albrechtsen, Markus Marszalek, Norah Kwagala, Stefan
Coyle, Theresa Rexer, Vegard Aamodt, Oystein Grøndahl), hvorav Norah Kwagala var gruppens andre masterstudent fra Uganda.
Publikasjoner og inviterte foredrag
Det siste året har vi hatt 43 publikasjoner, samt 13 inviterte foredrag på internasjonale konferanser. For en av
publikasjonene ventet det ekstra heder: En av figurene i artikkelen «An extensive survey of dayside diffuse aurora based on optical observations at Yellow River Station» med Xiangcai Chen (Q2) som førsteforfatter ble
brukt som forsidebilde på septemberutgaven av Journal of Geophysical Research (se figur under). Også i rampelyset i år var Q3-leder Hilde Nesse Tyssøys artikkel ”Synes du vinteren er mørk og trist? Slå av utelysa!.” Den
har blitt inkludert i antologien ”Stjerneklart: populærvitenskap som angår deg.”

288 millioner kroner til nytt radarsystem
I juni 2015 ble det kjent at Kjellmar Oksavik ved BCSS og samarbeidspartnere ved UiT tildeles 288 millioner kroner til å bygge og drifte et nytt radarsystem i Nord-Skandinavia, inkludert en ny antenne i Skibotn i Troms. Det
nye EISCAT_3D radarsystemet vil bli i stand til å studere et stort område av atmosfæren og nordlyset i 3D og
med bedre oppløsning enn noe annet radarsystem i verden.
Årsrapport BCSS 2015 fortsetter neste side
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Martin Landrøs Pris til Annet Eva Zawedde
Annet Eva Zawedde ble den 12. juni tildelt Martin Landrøs pris for fremragende mastergradsoppgave i fysikk.
Tittelen på oppgaven er: «Weak to Moderate Recurrent Storms and their Influence on the Middle Atmosphere
Composition in 2008». Zawedde har blitt veiledet av Hilde Nesse Tyssøy.

Annet Eva Zawedde mottar prisen fra Erik Ellingsæter. Foto: Per Osland

Workshops
I løpet av 2015 har vi arrangert to interne workshop som har samlet hele BCSS-miljøet. Den første workshopen
ble arrangert hos UNIS Svalbard over tre dager i begynnelsen av mars, mens den siste fant sted her i Bergen i
månedsskiftet august-september. Vi holder nå på med å planlegge en ny workshop i mars 2015 som vil finne
sted på Geilo.

ASIM
2014 ble avsluttet med at alle de 4 BGO detektorene var ferdig montert og vibrasjonstestet på CMR. Begynnelsen av 2015 ble brukt på å ferdigstille de 4 CZT detektorene. BGO detektorene ble transportert til INTA i Spania
i mars, hvor de ble utsatt for termisk vakuumtesting. De 4 CZT detektorene ble montert inn i en felles ramme
og fraktet til Danmark for vibrasjonstesting og termisk vakuum i mai. Sommeren ble brukt for å ferdigstille dokumentasjonspakken og få alt utstyr til Spania for å være klar til å integreres inn i MXGS strukturen. Oktober/
november ble brukt til å integrere BGO og CZT detektorene inn i MXGS, og det forventes at MXGS er ferdig
integrert i begynnelsen av 2016.
BCSS i media
Gjennom 2015 har forskere ved BCSS vært intervjuet av media ca 15 ganger.

Solformørkelsen 20. mars 2015
I forbindelse med at det var total solformørkelse fra Svalbard den 20. mars 2015, bidrog Kjellmar Oksavik og
UNIS teamet med instrumenter og ekspertise under hele begivenheten, som ble kringkastet live på både NRK
og andre internasjonale tv-kanaler.
Årsrapport BCSS 2015 fortsetter neste side
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Kjellmar Oksavik i aksjon under
solformørkelsen på Svalbard.
Foto: Georg Mathisen

Forskningsdagene 2015
Under årets forskningsdager gjorde BCSS seg bemerket med gode og lærerike stands både under Forskningstorget på Festplassen og «Forskningsdagene UNG» på studentsenteret (se bilder fra arrangementene nedenfor).

PhD-stipendiat Theresa Rexer engasjerer ivrige ungdommer
under Forskningstorget på Festplassen den 19. september.

Årsrapport BCSS 2015 fortsetter neste side
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Masterstudent Roger Torkelsen og Phd-stipendiater Norah Kwagala og Kjetil Albrechtsen i aksjon under
Forskningsdagene UNG på Studentsenteret den 25. september.

Masterstudenter Kristian Reed og Joakim Kuven Osland under Forskningsdagene UNG på Studentsenteret
den 25. september.
Årsrapport BCSS 2015 fortsetter neste side
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ÅRSRAPPORT FRA PARTIKKELFYSIKKGRUPPEN
2015 markerte startskuddet for LHCs “Run 2”, der protoner kolliderer med rekordhøy massesenternergi, 13
TeV. Dette betyr mye spennende forskning og teknisk arbeid for partikkelfysikkgruppen. Mens Run 1 var
sterkt fokusert på søket etter Higgs-bosonet, så er fokuset for Run 2 mye mer knyttet til søk etter nye partikler, f.eks. kanditater for mørk materie. I et seminar idag (15 desember) ble foreløpige resultater fra CMS og
ATLAS presentert i et overfylt auditorium ved Cern. Resultater fra svært mange søk etter ny fysikk ble lagt
fram. Ingenting signfikant nytt er funnet, men så viste deg seg at det fins hint om noe nytt, noe som gjør at vi
ser fram til neste års datainnsamling med stor spenning.
Gruppen har søkt etter både mørk materie og nye Higgs-bosoner i de nye dataene, med resultater som er med
i prosessen for godkjenning for offentliggjøring i vårens konferanser. Videre forbereder vi flere studier av
Higgs-bosonets egenskaper, der mer data kreves før det skal gi god presisjon.
Gruppen har også vært sentral i flere studier av Run1 data som er publisert i 2015. For eksempel: I tillegg til
søk etter nye fenomen, så kan data fra ATLAS også brukes for presise studier av B-mesoner, og ATLAS sin publisering av målinger av fragmenteringsforholdet fs/fd må sies å være gruppens verk.
ATLAS data lager ikke seg selv. Gruppens medlemmer har deltatt i mye nødvendig arbeide i forbindelse med
drift av detektoren. Dette spenner fra skift-arbeide for å påse at den døgnkontinuerlige datainnsamlingen går
som den skal, til å stille med eksperter som kan ringes i tilfelle problemer, og til kalibrerings-studier som er
nødvendig før noe som helst vettugt kan analyseres og legges fram. Det samme gjelder utviklingen av programvare for utlesning av den nye pixel-detektoren som er installert i ATLAS. Pixel-detektorer benyttes også i
en helt ny detektordel som skal installeres for å måle protoner som spres ved svært små vinkler. Her er verkstedet i Bergen i sving, og leverer mekaniske komponenter
Årsrapport fra partikkelfysikkgruppen fortsetter neste side
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som skal benyttes for å sette sammen oppsettet. Videre har gruppen deltatt i en hel del oppkabling av de nye
detektordelene, der arbeidskraft fra Nepal deltar på vegne av Bergen.
På lengre sikt skal de indre deler av ATLAS skiftes ut. Her er gruppen aktivt med i utprøving av prototyper for
den nye pixeldetektoren. Prototyper har vært plassert i test-stråle ved CERN, og evaluering av resultatene pågår.
Innen AIDA-2020 programmet har man studert såkalte 'Silicon Photomultipliers' og presentert resultater i møter og konferanser. Gruppen deltar også i utvikling og utprøving av tynne silisiums-detektorer for bruk i monitorering av tynne, intense røntgenstråler for medisinsk bruk. Dette arbeidet pågår i samarbeid med bl.a. SINTEF/MiNaLab (som har produsert detektorene), og testing har foregått ved ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), i Grenoble, Frankrike. Resultater er nylig publisert.
I 2015 var ECFA (European Committee for Future Accelerators på besøk i Norge. En av gruppens professorer
representerer Norge her, og organiserte møtet som fant sted i Oslo, med flere innlegg fra gruppens medlemmer. Vedkommende professor er også medlem av LHCC, CERNs vitenskapelige komite for vurdering og oppfølging av eksperimentene ved LHC, med spesielt ansvar for å følge opp LHCb, et av de fire store eksprimentene
ved LHC
I tillegg til å søke etter Ny Fysikk har gruppen også vært svært aktiv i søk etter Nye Penger. I tillegg til forlenget
finansiering av CERN-relatert forskning, så deltar gruppens medlemmer i SFF-søknaden for et norskt senter for
forskning på mørk materie, noe som naturlig vil omfatte partikkelfysikk, astropartikkel fysikk, astrofysikk og
kosmologi. Søket etter Nye Penger vil til neste år også omfatte søk etter finansiering av oppgraderingen av ATLAS.

Modellen er i skala 1:50, noe som betyr at de små legomenneskene er omtrent riktig størrelse i forhold til detektoren.
Lego-settet er designet av partikkelfysikeren Sascha Mehlhase ved Niels Bohr-instituttet i København og består av nesten
10 000 brikker. Trygve Buanes har bygget denne flotte modellen i ledige lunsjminutter over et år, imponerende og stillig.

XXII

IFT-POSTEN UKE 51 - 2015

ÅRAPPORT FRA KJERNEFYSIKKGRUPPEN
I 2015 er LHC i sin andre store eksperimentperiode. Kjøringen startet i begynnelsen av 2015. Etter en lang periode med proton-proton kollisjoner med massesenter-energi på 13 TeV, ble kollisjoner mellom blykjerner med
ny energy-rekord på 5,20 TeV per nukleon første gang produsert 17. november. ALICE deltok i en vellykket
datainnsamlingsperiode.
ALICE-eksperimentet samlet inn mer enn 150 millioner minimum bias kollisjoner (også det en ny rekord) og
hadde implementert flere triggers for såkalte ultra-perifere kollisjoner. I disse kollisjonene vekselvirker kjernene ikke hadronisk men bare elektromagnetisk. Bildet nedenfor viser et J/psi meson fra en ultra-perifer kollisjon i myon-armen i ALICE.

For å møte de nye utfordringene har det de siste par årene blitt utviklet ny utlesningselektronikk for ALICE TPC
detektoren (I samarbeid med HiB). Datautlesningen blir kontrollert av 216 utlesningskontrollenheter som er
montert på selve detektoren. Den nye utlesningskontrollenheten består av state-of-the-art programmerbare
komponenter, og når denne er installert vil en kunne mer enn doble utlesningshastigheten, samtidig som at
strålingstoleransen blir betydelig forbedret. Dette har blitt verifisert gjennom flere strålingstester ved TSL i
Uppsala, og ved tester og simuleringer av datautlesningen både på CERN og på laboratorium i Norge. Utlesningskortene skal etter planen bli installert i januar 2016.
I følge med oppgraderingene i front-end elektronikken for ALICE TPC detektoren på CERN, planlagt for 2018,
jobber vi med utviklingen av en ny utlesnings chip kalt SAMPA (i samarbeid med mikroelektronikkgruppen).
Den første prototypen av SAMPA chipen var klar i januar og en har i tiden etterpå jobbet med å karakterisere
dens egenskaper og validere funksjonaliteten. En utbedring av designet er nå i gang med å ferdigstilles for innsending og en forventer en ny prototype i løpet av våren. Den forrige prototypen var et limitert design for å
teste grunnleggende funksjonaliteter, mens den kommende prototypen et komplett design tilsvarende det
som vil bli satt i produksjon.
Kjernefysikkgruppen har samarbeid med SINTEF i to prosjekter: nøytrondetektorer for ESS og 3Dmikrodosimeter for partikkelterapi. Vår aktivitet i medisinsk fysikk ble styrket i 2015 med Kristian Ytre-Hauges
BFS-stipend.
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ÅRSRAPPORT 2015 FOR EPU, TEORI, ENERGI OG PROSESSTEKNOLOGI
TEPU består pr desember 2013 av fire faste vitenskapelige ansatte (B.J.Arntzen, L.P. Csernai, A.C. Hoffmann,
P.J. Kosinski,) samt professor emeritusene R.K. Eckhoff og J.S. Vaagen og en rekke forskere/postdocs/
stipendiater og masterstudenter. Miljøet er tverfaglig og omfatter kjerne- og energifysikk, høyenergi kjernefysikk, flerfasesystemer og prosessikkerhet.
Jan Vaagen har arbeidet innen RNBT (Russian-Nordic-British) teori kollaborasjonen er fremdeles produktivt
med besøk i Bergen. RNBT fikk sine 25 år og meritter feiret under NorSAC 2015 i Bergen i Juli i regi av Academia Europaeas (AE) Bergen Hub. AEs samarbeid med UiB/IFT om akseleratorhistorie (Van de Graaffen) og medisin vokser i styrke.
Gruppen "energy and nuclear therory team" består av Laszlo Csernai og 2 PhD studenter. Med D.D. Strottman
har gruppen sett på rom-tid dynamikken av brenning av Deuterium-Tirtium brensel i laser drevne pellet fusjon
eksperimenter. Det komprimerte målet er gjennomsynlig for stråling og kan tennes simultant og ustabiliteter
har ikke tid til å utvikle seg. For å oppnå rask volum antenning så må pulsen som varmer opp målet til superkritisk temperatur levere den nødvendige energien i løpet av 10ps. Med H. Stoecker har de sett på det tidligge
stadiet av høy multiplisitet kjerne kollisjoner, som er representert av en nær kvarkløs, varm, ikke-begrenset
ren gluon plasma. Det er vist at omtrent 25% av den endelige entropien er generert under den hydrodynamiske utviklingen av kjemisk undermettet kvark-gluon plasma.
Med doktorgradstudenter Yilong Xie, Sindre Velle og mastergradstudenter Robert C. Glastad, Jonas Inderhaug
har de sett på effekten av rotasjon i kvark-gluon plasma slik som lambda polerisasjon eller partikkel korrelasjoner i en eksakt analytisk model.
Flerfasesystemer:
Alex Hoffman har tre artikler i ISI databasen. PROJEKTER STARTET I 2015: Modellering av støveksplosioner
(næringsPhD på Gexcon). CFD studie af the "twister" for behandling af natugas fra brønden i samarbejde med
HiB, Boris Balakin og Gazprom. Sponsor: Gazprom; PhD student: Mikhail Zaitsef. Thermo-viscous instability in
thermal oil recovery of heavy crude oil Sponsor: Statoil via VISTA programmet eg Det Norske Videnskabsakademi; postdoc: Christopher Nilsen.To PhD prosjekter ferdigstilles i år: Yu-Fen Chang med: "Separation in hy-

Figur: (venstre) En modell for kollisjoner av våte partikler, fra: Balakin, Shamsutdinova & Kosinski (2015) Chemical
Engineering Science 122, pp. 173-181; (høyre) Hartmannrører i PET-skanneren på Haukeland Sjukehus

drocyclones acting on very viscous liquids" i samarbejde med Aker Solutions, .Jesper Tveit med: A Nonlinear
Differential Equation Solver With Potential Application To Pelton Turbines i samarbejde med Laszlo Csernai,
Jan Vaagen og BKK; sponsor: UiB/BKK; Hoffmann har accepteret en invitation til å delta ved et internationalt
panel of experts for the Russian Science Foundation. Han har også tre artikler i Isi databasen i år.
Årsrapport 2015 for EPU, TEORI, ENERGI OG PROSESSTEKNOLOGI fortsetter neste side
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Pawel Kosinski har fem artikler i ISI databasen og har siden 2014 deltatt i et norsk-estisk EU prosjekt som
dreier seg om partikkel-partikkel interaksjoner i flerlfasestrømmer. De første artiklene har blitt allerede publisert hvor vi har sett på såkalt «liquid bridge» (dvs. en «væskebro» som er laget mellom to våte
partikler) og vi har utviklet noen matematiske modeller. I det siste har vi gått videre og begynt å bruke PETskanneren på Haukeland Sjukehus for å se på dispergering av partikler i et såkalt Hartmannrør (et utstyr som
brukes for å analysere gnistenergien i støveksplosjoner). tillegg har har Pawel deltatt i et forskningsprosjekt
med Universitetet i Stellenbosch (Sør Afrika) med en postdoc (dr Maret Cloete) som har vært hos oss i 12 måneder. Prosjektet omfattet modellering av ikke-newtonske væsker i porøse medier.

Schlieren bilder av en flamme, tatt vår nye studiekonsulent Kari (da hun
var masterstudent)

Prosesssikkerhet:
Gruppen publiserte 4 ISI-artikler i 2015. Den har 22 master- og 3 PhD-studenter og uteksamineret 4 masterstudenter i år. 3 av masterstudentene tar master i energi, spesiallisering I sikkerhet I energiproduksjjon. Resten av studentene tar master I prosessteknologi, med spesialisering i sikkerhet. For å styrke samholdet i studentgruppen var 1 ansatt, 2 PhD- og 17 masterstudenter på en 2 dagers forbrenningskonferanse utenfor København i oktober. De pågående PhD-studiene er hovedsakelig eksperimentelle studier og utvikling av numeriske modeller rundt fenomenene gass-, dråpe- og støv-eksplosjoner. Samarbeidet om mastergrader med Høyskolen i Haugesund er avsluttet siden HSH nå har fått godkjent sin egen masterutdanning. Samarbeidet med
Gexcon fortsetter som før og mange studenter gjør sin forskning der. Eckhoff fikk i høst gjort ferdig siste utgave av boken sin Explosion Hazards in the process industries, så den er klar til utgivelse I 2016.

Masterstudium i energiteknologi:
Alle 4 faste ansatte I gruppen har i 2015 deltatt i undervisningen i det nye energiemnet ENERGI210 som er
obligatorisk i UiB sin nye mastergradsutdanning i energi.
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NY STRATEGI FOR UIB: ”HAV - LIV - SAMFUNN”
Velkommen til møte tirsdag 5. januar om iverksetting av ny strategi
for Universitetet i Bergen 2016-2022 . Møtet vil finne sted i Auditorium 2, Realfagbygget fra kl. 11:00 – 12:00
Strategidokumentet kan du lese her

SAMFUNNSUTFORDRINGENE UTFORDRER FORSKNINGSPOLITIKKEN
Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og
innovasjonspolitikken
Tid: 1. mars 2016, kl. 10 -15.30 Sted: Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo
Oppfatningen om at forskning og innovasjon må bidra til å løse de store samfunnsutfordringene har over de senere år fått en stadig mer sentral plass i nasjonal og internasjonal forskningspolitikk. Men har dette først og
fremst vært et skifte i retorikk eller har vi tatt innover oss at dette faktisk krever endringer i forsknings- og innovasjonspolitikk og praksis?
De store samfunnsutfordringene krever mobilisering, veiledling og integrering av nye og ulike krefter og aktører i
et komplekst samspill. På konferansen spør vi hvordan vi klarer det med dagens politikk, arbeidsmåter og verktøy, og om det er behov for å utvikle kunnskapssystemet for å takle endrede oppgaver og utfordringer bedre.
Program for konferansen. Samt Påmeldingsskjema Frist 5. februar 2016.

STIPENDMIDLER FOR ERASMUS + UNDERVISNINGSMOBILITET
Universitetet i Bergen har Erasmusmidlar til undervisningsutveksling tilsvarande tolv undervisningsveker for vårsemesteret 2016.
Minimumsomfanget for å kvalifisere til erasmus undervisningsmobilitet er åtte undervisningstimar. Det må også
ligge føre ein gyldig Erasmusavtale med samarbeidsuniversitet som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Nærare informasjon om Erasmus og undervisingsmobilitet ved UiB
Fristen for å søke om stipend til undervisningsmobilitet er 20. januar 2016. Søknad må sendast i ePhorte frå avdelingsleiar. Gjer vel å bruke saksnummer 2015/7027.

KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN FLYTTER TILBAKE
Onsdag 9. desember flyttet Kommunikasjonsavdelingen tilbake til Nygårdsgaten 5,
2. etasje.
Våre telefonnummer forblir de samme, men viktig da at internpost blir adressert
til den nye adressen, og at besøkende blir sendt til riktig sted fra og med denne
datoen.

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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VINNERNE AV FOTOKONKURRANSEN OM LYS

Vinnerbildet er tatt av Henning S. Pettersen og er fra Nydalen T-banestasjon i Oslo. En lysinstallasjon med forskjellige farger setter en fin stemning i rulletrappa og er til glede for de reisende. ”Jeg la kameraet i rulletrappa
med litt lang lukketid og det ga en fin effekt.
Andreplassen gikk til Michael Baziljevich . Bildet viser hvordan et magnetfelt
har trengt inn i en høytemperatur-superledende tynnfilm (YBCO), når denne
har blitt utsatt for et raskt økende magnetfelt. Det lynlignende mønsteret
skyldes en termo-magnetisk ustabilitet som dramatisk forandrer feltets inntrenging i prøven. Normalt ville ikke magnetisme være synlig for det blotte
øyet, men synlig lys kan likevel brukes for å avbilde magnetiske forhold. Magneto-optiske materialer kan nemlig påvirke polarisasjonen til lys som passerer gjennom dem når de påvirkes av et magnetfelt. Her er en tynn plate av et
slikt materiale plassert over superlederen. Et polarisjons-mikroskop oversetter deretter de lokale magnetiske forholdene til lyskontrast, slik bildet viser. Magneto-optiske materialer kan brukes til diagnostikk og studie av superledende og magnetiske materialer, inspeksjon av sprekkdannelse i metallkonstruksjoner, magnetisk datalagring og innen lasersystemer (Faradayisolatorer).

Tredjeplassen gikk til Jarle H. Moe.
”Det mest spektakulære lysfenomenet på jorden”.
Her sett over Askøybroen.
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