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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var 2018 på hell, og når vi nå skal gjøre opp status er det klart at vekten som balanserer gode og
ikke fullt så gode hendelser i all hovedsak lener seg mot den gode siden. Mye positivt har skjedd, og
nye spennende muligheter er under utsondering.
Det gir ingen menig å prøve å oppsummere året i denne spalten, men jeg håper at alle bruker litt av
sin velfortjente julero til makelig å gå igjennom årsrapportene til de ulike gruppene. Her vil vi se at aktiviteten vår spenner vidt, og at potensialet for ny spenstig aktivitet er stort.
Et spesielt høydepunkt blir vi allikevel nødt til å nevne, og da handler det selvsagt om at 14 års innsats
med å utvikle ASIM i april kulminerte med en vellykket oppskytning til den internasjonale romstasjonen. Nå skal glimt av gamma behørig overvåkes og analyseres, og det blir spennende å se hva som
kommer ut av neste kapittel i denne sagaen.
Takk til alle for svært god innsats gjennom det som er blitt et godt år for instituttet!

“Learn to say ‘no’ to the good so you can say ‘yes’ to the best“
John C. Maxwell

Ha en riktig så god jul, og la oss sammen se til at vi også får et riktig godt nytt år!
Øyvind
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DISPUTASER VED IFT I 2018
Eksperimentelt og teoretisk studie av trykkdrevet transport
Stamatina Karakitsiou disputerte fredag 12. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Experimentaland theoretical study of pressure-driven transport of gases
in micro and nanopores”
Veiledere var Alex Hoffmann, Bodil Holst og Pawel Kosinski
Produksjonen av jordlige gamma-glimt
Alexander Broberg Skeltved disputerte fredag 16. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i
Bergen med avhandlingen: ”Evaluating the production scenarios of terrestrial gamma-ray flashes”.
Veiledere var Nikolai Østgaard og Thomas Gjesteland

Eksplosjoner – små detaljer får store konsekvenser
Helene Hisken disputerte fredag 9. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen: "Investigation of instability and turbulence effects on gas explosions: experiments
and modelling"
Veiledere var Bjørn J. Arntzen, Kees van Wingerden, Prankul Middah og Vagesh D. Narasimhamurthy (de tre siste: CMR GexCon AS)

Nanopartikler som absorberer lys og lager strøm
Vårin Renate Andvik Holm disputerte fredag 23. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i
Bergen med avhandlingen: “Nanostructured Materials for Solar Energy Applications“
Veiledere var Veiledere var Bodil Holst og Bjørn Tore Hjertaker

Higgs-studier ved det oppgraderte ATLAS-eksperimentet
Steffen Mæland disputerte fredag 27. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Pixel detector performance and study of CP invariance in Higgs to tau tau decays with the ATLAS
experiment”.

Veiledere var Bjarne Stugu og Gerald Eigen

Utvikling av protonavbildning for partikkelterapi
Helge Egil Seime Pettersen disputerte tirsdag 29. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen: "A Digital Tracking Calorimeter for Proton Computed Tomography".
Veiledere var Dieter Röhrich og Odd Harald Odland (Haukeland Universitetssykehus)

Støveksplosjoner og sikrere beskyttelsesløsninger
Jef Snoeys disputerte fredag 15. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Dust Explosion Protection research: practical engineering perspectives”.
Veiledere var Bjørn J. Arntzen, Rolf Kristian Eckhoff, Christophe Proust (Institut national de l'environnement industriel et des risques) og John Going (Fike)
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DISPUTASER VED IFT I 2018
Atomer utsatte for sterke elektromagnetiske pulser
Michaela Chovancova disputerte 29.06.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen: Aspects of Electron Dynamics in Atoms Exposed to Single-Cycle Electromagnetic
Pulses.
Veiledere var Jan Petter Hansen og Ladislav Kocbach

Nordlys fra oppvarmede partikler i jordens ionosfær
Norah Kaggwa Kwagala disputerte24. august 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen “Thermally excited 630.0 nm emissions in the polar ionosphere”.
Veiledere var Kjellmar Oksavik og Dag Arne Lorentzen (UNIS

Nanostrukturerte optiske element
Ranveig Flatabø disputerte 31. august 2018 for ph.d graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga “Charged particle lithography for the fabrication of nanostructured optical elements“.
Veiledere var Bodil Holst og Martin M Greve

Feltpilot med CO2 lagring og mer bærekraftig oljeproduksjon
Zachary Paul Alcorn disputerte fredag 21. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
med avhandlingen “Upscaling CO2 Foam for Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage from Laboratory to Field Scale – An Integrated Approach to Designing a Field Pilot Test”.
Veiledere var Arne Graue, Martin Fernø og Geir Ersland

CO2-skum injeksjon for økt oljeutvinning og CO2 lagring
Sunniva Brudvik Fredriksen disputerte 26.10.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen “The Use of CO2 Foam Mobility Control for Enhanced Oil Recovery and Associated
CO2 storage: A Multi-Scale Approach for Lab-to-Field Applications.“
Veiledere var Martin Fernø, Geir Ersland og Arne Graue

Energirike partiklers rolle i atmosfæren
Annet Eva Zawedde disputerte12/12/2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “The impact of energetic electron precipitation on mesospheric hydroxyl”.
Veiledere var Hilde Nesse Tyssøy og Kjartan Olafsson

Krystallisert metangass. En del av energiløsningen?
Mathias Myrtveit Sæther disputerte 18.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen ”Elastic wave velocities and attenuation under methane hydrate growth in Bentheim sandstone. –Measurements and modelling.”
Veiledere var Per Lunde og Geir Ersland
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UTEKSAMINERTE MASTERE I FYSIKK 2018
student

eksamensdato

hovedveileder

Astrid Haderlein

02.02.2018

Hilde Tyssøy og Marit I. Sandanger

Jørn Linge

03.04.2018

Eli Renate Grüner og Bjørn Tore Hjertaker

Andreas Soto Peterson

08.06.2018

Bjørn Tore Hjertaker og Kjetil Folgerø (CMR)

Anders Lindanger

12.06.2018

Martino Marisaldi

Chris Alexander Kallevik Skeie

13.06.2018

Nikolai Østgaard

Ingunn Koren Rossland

13.06.2018

Morten Førre

Helge Henjum

15.06.2018

Kristian S. Ytre-Hauge, Tordis Dahle,
Eivind Rørvik

Ove Lylund

18.06.2018

Kjetil Ullaland og Shiming Yang

Sigrid Sjåstad

18.06.2018

Stein Dankert Kolstø

Fredrik Lindseth

19.06.2018

Kjetil Ullaland

Håkon Midthun Kolstø

20.06.2018

Gerald Eigen

Karl Emil Sandvik Bohne

21.06.2018

Kjetil Ullaland og Johan Alme

Markus Lysne

21.06.2018

Morten Førre og Hicham Agueny

Simen Hammervold Midtbø

21.06.2018

Per Lunde, Magne Vestrheim, Magne Aanes

Gitle Mikkelsen

22.06.2018

Johan Alme og Kjetil Ullaland

Magnus Ersland

22.06.2018

Johan Alme og Kjetil Ullaland

Daniel Alvestad

25.06.2018

Jörn Kersten og Inga Strümke

Susmita Afroz

02.07.2018

Dieter Roehrich og Ganesh Tambave

Viljar Nilsen Eikeland

02.07.2018

Dieter Roehrich og Ganesh Tambave

Cato Spjeld

31.08.2018

Bjørn T. Hjertaker og Kjell-Eivind Frøysa(HVL)

Hogne Andersen

15.10.2018

Kjetil Ullaland og Johan Alme

Mats Fredrik Heigre

22.10.2018

Kjetil Ullaland og Johan Alme

Emile Schjeldsøe Berg

06.11.2018

Renate Grüner

Simon Kristian Huiberts

05.12.2018

Dieter Roehrich

Ingrid Mckibben Lofnes

05.12.2018

Vilde Grandemo

06.12.2018

Dieter Roehrich og Lucas Altenkaemper
Kristian Smeland Ytre-Hauge og
Camilla Hanquist Stokkevåg

William Nævdal Sigurdsson

07.12.2018

Lars Egil Helseth og Martin Møller Greve

Alexander Nikolai Nesse

10.12.2018

Kjetil Ullaland og Johan Alme

Sigrid Husebø Øygard

14.12.2018

Per Lunde og Geir Pedersen, CMR
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UTEKSAMINERTE MASTERE I PTEK 2018
Etternavn

Fornavn

Veileder

Gruppe

Eksamensdato

Fimreite

Sjur Sato

Bjørn Kvamme

Separasjon

01.06.2018

Gundersen

Fredrik Strømsnes

Thune

Eveline Løvaas

Gangsøy

Kristine Blænes

Abbedissen

Rebecca Kjørsvik

Kissner

Sigrid Skipenes

Lucas

Melodia Perez

Skjelsvik

Eldri Bratland

Martin A. Fernø

Reservoarfysikk

14.06.2018

Lysyy

Maksim

Geir Ersland

Reservoarfysikk

14.06.2018

Saunes

Anders Sundgot

Bergit Brattekås og Martin A.
Reservoarfysikk
Fernø

15.06.2018

Kristiansen

Stine Marie

Martin A. Fernø

Reservoarfysikk

15.06.2018

Skavland

Camilla Engström

Bjørn J. Arntzen og Ivar B.
Kalvatn

Prosess/ sikkerhetsteknologi

18.06.2018

Mevik

Claus

Berg

Ann Elin

Florin Turco og Bjørn J. Arnt- Prosess/ sikkerzen
hetsteknologi
Pawel Kosinski og Boris V. Ba- Flerfasesystelakin
mer
Pawel Kosinski og Boris V. Ba- Prosess/ sikkerlakin
hetsteknologi
Prosess/ sikkerBjørn J. Arntzen
hetsteknologi
Prosess/ sikkerBjørn J. Arntzen
hetsteknologi
Pawel Kosinski og Boris V. Ba- Flerfasesystelakin
mer

Pawel Kosinski og Boris V. Ba- Flerfasesystelakin
mer
Pawel Kosinski

Flerfase

05.06.2018
12.06.2018
12.06.2018
12.06.2018
12.06.2018
13.06.2018

27.08.2018
14.09.2018
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MASTEROPPTAKET HØSTEN

2018

Petroleum- og prosessteknologi
Til masteropptaket høsten 2018 hadde petroleum- og prosessteknologi 85 førseteprioritetssøkere, hvor 50
søkte til program som administreres fra IFT. Av disse 50 fikk 23 søkere tilbud ved IFT. 9 søkere takket ja til tilbud og begynte på masterstudiet ved IFT. Hilsen Else
Fysikk
Master i fysikk hadde 142 søkere totalt, av disse var 52 førsteprioritetssøkere. Høsten 2018 startet det opp 18
nye studenter på masterstudiet i fysikk. I tillegg til 8 nye masterstudenter som startet våren 2018, så har vi en
god gjeng med masterstudenter i fysikk. Hilsen Hanne

Havteknologi
For havteknologi er status at det til opptaket i 2018 var 97 søkere. 7 ble tatt opp. Ingen studenter har gått ut
fra programmet ennå. Første kull ble tatt opp i 2017 og disse fullfører sin 2-årige mastergrad til sommeren.
Hilsen Irlin

Siste nytt før juleferien om søknadsfrister og muligheter for 2019, les det her
Med ønske om en god jul
Cecilie Evjen
Forskningskoordinator
IFT og Kjemisk institutt, UiB

PUBLIKASJONER UKE 51 OG 52 BLIR TATT I UKE 1 2019

ħ-BAR ønsker alle God Jul, og så møtes vi i 2019 hvor vi holder åpent hver fredag
fra klokken 19.00 til klokken 01.00. Det holdes jevnlig 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!

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
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ÅRSRAPPORT FRA ADMINISTRASJONEN 2018
I hele 2018 har vi fått erfaring å jobbe med både personal og økonomi som sentrale enheter ved MNfakultetet. Vi har helt klart sett mange fordeler med dette, selv om det også har gitt oss noen utfordringer. Etter hvert som bemanningen i økonomiadministrasjonen har falt på plass har vi fått gode
ressurspersoner i de forskjellige økonomifunksjonene, og vi har fått «tilbake» noen av medarbeiderne som ble flyttet over i den sentrale enheten (Therese Stegen som controller og Henriette Gallefoss
som prosjektøkonom).
For første gang har vi ansatt en forskingskoordinator ved IFT; Cecilie Evjen startet som rådgiver fra
23.4. i en stilling som vi deler 60/40 med Kjemisk institutt. En slik deling er gunstig for begge instituttet ikke bare med tanke på deling av lønnskostnader, men vi ser også mulige synergieffekter f.eks.
ved prosjektsamarbeid og erfaringsdeling. Cecilie har kommet godt inn i stillingen og vi er svært glade for at vi nå får profesjonalisert det forskningsadministrative arbeidet!

I studieadministrasjonen har vi fått inn Else Birkeland Johannesen som studiekonsulent med ansvar
for PTEK-programmene, hun ble ansatt i fast stilling etter Jon Toppe Tolaas som sa opp sin stilling
fra1.5. Søknaden til PTEK-programmene er fremdeles svært lav sammenlignet med for noen år siden,
og vil nok neppe komme opp igjen mot gamle høyder med mindre man gjør vesentlige endringer i
programmene. Dette arbeidet er Else sterkt engasjert i sammen med programstyret, og vi forventer
at vi får forslag til store endringer både i struktur og innhold til behandling neste år.
Oppstart og drift av de nye siv.ing.-programmene har også i 2018 vært svært arbeidskrevende. De
nye programmene er svært viktige både for instituttet og fakultetet på mange måter, og erfaring fra
dette året sier at det er nødvendig å tilføre programmene flere administrative ressurser. Vårt håp for
neste år er at dette kommer på plass.
Ved Birkeland-senteret har Kasja nå gått ut i fødselspermisjon, og som vikar for henne har vi fått inn
Massara Chaari som administrativ koordinator. Massara har permisjon fra sin stilling som prosjektøkonom ved MN-fakultetet, og er dermed godt rustet til å håndtere senterets økonomi.
Vi har også merket at Gjert har trappet ned sin stilling til 60% fra 1.1.18, slik at han er på jobb 3 dager i uken. Han håndterer likevel mange (de fleste?) av sine gamle oppgaver som før, som f.eks. bestillinger og IFT-posten.
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ÅRSRAPPORT FRA AKUSTIKKGRUPPEN 2018
Akustikkgruppen har i 2018 bestått av prof. Per Lunde (gruppeleder), post doc. Magne Aanes (frem til august),
vitenskapelig assistent Mathias Sæther (fra september), prof. emeritus Halvor Hobæk, førsteamanuensis emeritus Magne Vestrheim, samt 4 PhD-stipendiater og 7 mastergradskandidater, totalt 15 personer. Per Lunde
har i tillegg II-stilling som vitenskapelig rådgiver ved Christian Michelsen Research (CMR).
Gruppens hovedsamarbeidspartnere lokalt har over en årrekke vært CMR (fra nov. 2018 del av NORCE Teknologi), Havforskningsinstituttet (HI) og Nansensenteret (NERSC), samt forskningsgrupper ved UIB. Andre eksterne samarbeidspartnere er Sjøforsvaret Håkonsvern, Høgskolen på Vestlandet, Endress+Hauser Flowtec AG
(Sveits), Xsens AS, CNRS Marseilles (Frankrike), og Universitat Politechnica de Valencia (Spania). Gruppen deltar i GCE Subseas Akustikkgruppe, og var representert i arrangementskomiteen for ”36th International North
Sea Flow Measurement Workshop 2018”, Aberdeen, den viktigste internasjonale industri- og operatørkonferansen innen olje-, gass- og flerfase strømningsmåling.
Gruppen tilbyr mastergradsprogram innen fysikk (akustikk) og havteknologi (sivilingeniør, med spesialisering
innen marin akustikk). Siden høsten 2017 er det gjennomført en omfattende og etterlengtet rehabilitering av
vårt forsknings- og utdanningslaboratorium, samt innredning av nytt grupperom. I samarbeid med verkstedet
er det gjennomført oppgradering av eksperimentelle fasiliteter innen marin akustikk (avansert posisjoneringsutstyr i målebasseng). Resultatet er vi særdeles godt fornøyd med; det har vært en glede å invitere studenter
og samarbeidspartnere internt og eksternt inn i vårt laboratorium for å fortelle om aktivitetene der.
Det er i gruppen avlagt en PhD-disputas (Mathias Sæther) i år, og i tillegg har Halvor Hobæk vært biveileder
under arbeidet frem mot en PhD-disputas ved Institutt for geovitenskap (Gaute Hope). To mastergradsstudenter har avlagt eksamen i 2018 (Simen Hammervold Mitdbø og Sigrid Øygard).
Hovedområder for gruppens arbeid i 2018 har vært:


Bergartsfysikk og gasshydrater: I samarbeid med IFTs forskningsgruppe Petroleums- og prosessteknologi (Geir Ersland), i forbindelse denne gruppens forskning innen utvinning av gasshydrater, gjøres metodeutvikling, modellering og ultralyd-karakterisering av reservoar-sandsteinsprøver som inneholder metangasshydrater. Endring av kompresjons- og skjær-lydhastighet samt attenuasjon måles for økende
grad av hydratmetning under trykk (80 bar), kombinert med modellering av akustisk lydforplantning i
porøse bergarter. En PhD-stipendiat (Mathias Sæther) er knyttet til dette samarbeidet.



Marin akustikk:


LoVe havobservatorium: I samarbeid med CMR arbeides det med modellering av lavfrekvent (20 Hz)
lydforplantning i Lofoten-Vesterålen Cable Observatory (LoVe havobservatorium), for deteksjon og monitorering av sjøpattedyr (finnhval). En mastergradskandidat (Sigrid Øygard) er knyttet til dette samarbeidet.



Signaturstøy fra fartøy: I samarbeid med Sjøforsvaret Håkonsvern undersøkes akustiske metoder for deteksjon og analyse av kavitasjons-støy ("signaturstøy") fra skipspropeller. En mastergradskandidat
(Adrian Kvist) arbeider innen dette området.



Bestandsmåling av fisk: Gruppen har langsiktig samarbeid med Havforskningsinstituttet, Kongsberg Maritime og CMR innen forskning for økt nøyaktighet ved overvåking og regulering av marine biomasse
(fisk, krill, plankton, osv.), knyttet til metoder innen akustisk bestandsestimering / artsgjenkjenning av
fisk.
En PhD-stipendiat (Rune Øyerhamn) arbeider med bredbånds-teknologi for mengdemåling av fisk/
plankton/krill fra mobile autonome plattformer ["Autonomous Surface Vehicle" (ASV)] (samarbeid
CMR, UiB, HI). Rune reiser i januar med Norges nye forskningsskip Kronprins Haakon på et to-måneders
tokt til Antarktis for utprøving av den CMR-utviklede ASV-dronen "Sailbuoy" for måling av krill.
I samarbeid med HI arbeider en mastergradskandidat (Haiwa Pedersen) med å undersøke effekter fra
montering av ekkolodd på skipsskrog og senkekjøl, og innvirkning av dette på nøyaktigheten i bestandsestimering av fisk/plankton/
Akustikkgruppen Årsrapport fra Akustikkgruppen 2018 fortsetter neste side
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ÅRSRAPPORT FRA AKUSTIKKGRUPPEN 2018 FORTSETTER….


Klimaovervåking i Framstredet: I samarbeid med Nansensenteret og Institutt for Geovitenskap arbeides
det med akustiske metoder for temperaturovervåking i nordlige havområder (Framstredet, mellom Svalbard og Grønland), inklusiv måling og modellering av akustisk lydforplantning i sjøen under arktisk is.
Halvor Hobæk er tilknyttet dette samarbeidet (bl.a. biveiledning av PhD-kandidat Gaute Hope, Institutt
for Geovitenskap).



Guided ultrasonic waves (GUW)". En arbeider med flere problemstillinger knyttet til ultralyd i elastiske og
viskoelastiske (faststoff) bølgeledere (plater og rørledninger). Arbeidet er i hovedsak rettet mot grunnleggende forståelse av de underliggende fysiske mekanismene bak noen nylig oppdagede elastiske bølgelederfenomener gjort i gruppen, som synes å kunne tilskrives en kombinasjon av "beam"-diffraksjon og dispersjon i lydfeltet, med konsekvenser for energiforplantningsretningen i ulike elastiske bølgeledermoder. Disse
forhold undersøkes gjennom kvantitativ matematisk / numerisk modellering av aktuelle ultralydmålesystemer (med ulike modeller, bl.a. endelig-element-modellering), i sammenligning med presisjons
laboratoriemålinger. En PhD-stipendiat (Marianne Solberg), en PostDoc (Magne Aanes), samt 2 mastergradsstudenter (Simen Midtbø og Magnus Eileraas) er knyttet til dette området.
Arbeidet har betydning for og anvendelse innen en rekke områder, som "non-destructive testing and
evaluation (NDT&E)", materialkarakterisering, komposittmaterialer, korrosjons-monitorering, måling av
tykkelse og belegg, "pipe inspection / integrity", osv. Gjennom CMR har gruppens langsiktige arbeid med
GUW bl.a. resultert i patenter og etablering av selskapet Xsens AS (som arbeider med nye metoder for fiskal ultralyd strømningsmåling ved bruk av GUW).



Fiskalmåling av olje og gass:


Modellering av ultralyd strømningsmålere: I samarbeid med Endress+Hauser Flowtec AG (Sveits) arbeider en med matematisk og numerisk tredimensjonal (3D) modellering av høy-presisjons fiskale ultralyd
strømningsmålere for olje og gass, inklusiv beskrivelse av akustisk forplantning gjennom sender- og
mottakertransdusere, målerør, og komplekse turbulente strømningsprofiler. En PhD-stipendiat
(Panagiotis Papathanasiou) er knyttet til dette samarbeidet.



Energimåling av naturgass: Videre arbeides det med eksperimentelle og teoretiske metoder for forbedret
nøyaktighet i internasjonal salgsmåling av olje og gass (fiskalmåling). Herunder bl.a. kvantitativ endeligelement-modellering av ultralyd målesystemer for energimåling av naturgass, i kombinasjon med presisjons laboratoriemålinger. En mastergradskandidat (Renate Gridnheim) arbeider innen dette feltet. I
samarbeid med CMR, HVL, Equinor og Gassco er en målsetning for dette arbeidet å kunne realisere fiskalmåling av naturgass på havbunnen (subsea), for å unngå plattformløsninger, og muliggjøre økt digitalisering innen salgsmåling av gass.

Akustikkgruppens lokale “husband”, Ultrasonics, spilte i år
for tiende gang ved IFTs julebord, ispedd forsterkende
gammaglimt med tilhørende romklang fra Birkelandsenteret.

Fem fra akustikkgruppen under "uttesting" av nyinstallert kran i akustikklaboratoriet. Fra venstre: Magne Aanes (post doc.), Renate
Grindheim (masterkandidat), Mathias Sæther (PhD-stipendiat, vit.ass.), Haiwa Pedersen (masterkandidat), Simen Midtbø (masterkandidat). Fremme: ekstern leverandør.
Gruppens øvrige medlemmer er Per Lunde (prof.), Magne Vestrheim
(førsteaman. emeritus), Halvor Hobæk (prof. emeritus), Panagiotis
Papathanasiou (PhD-stipendiat), Marianne Solberg (PhD-stipendiat),
Rune Øyerhamn (PhD-stipen-diat), Sigrid Øygard (masterkandidat),
Magnus Eileraas (master-kandidat), Adrian Kvist (masterkandidat),
Ivar Ravndal (masterkandidat).
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ÅRSRAPPORT BCSS 2018
Birkelandsenteret for romforskning (BCSS) har opplevd et begivenhetsrikt 2018 og er i ferd med å legge bak seg
det sjette året som Senter for fremragende forskning.

Stab
BCSS har nå 54 ansatte totalt derav 41 her i Bergen (og to aktive professor emeritus). I løpet av dette året har vi
utvidet staben med en forsker (Christine Smith-Johnsen), to postdoktorer (Spencer Hatch, Lindis Bjoland
(UNIS)), en ingeniør (midlertidig Jon-Thøger Hagen) og seks PhD studenter (Håkon Kolsto , Susanne Spinnangr,
Anders Lindanger, Chris Alexander Skeie, Wim van Caspel (NTNU) og Fasil Tesema Kebede (UNIS)).

Nye doktorer
I 2018 ble 3 nye doktorer uteksaminert: Alexander Broberg Skeltved, Norah Kwagala og Annet Eva Zawedde
(disputasdato 12/12).

Studenter
I 2018 ble to masterstudenter uteksaminerte (Anders Lindanger og Chris Alexander Skeie).

Publikasjoner og inviterte foredrag
Det siste året har vi hatt 51 publikasjoner, samt 16 inviterte foredrag og 2 møteledelse (EGU og AGU) på internasjonale konferanser.

Et vellykket ASIM-år
Etter å ha arbeidet med ASIM-prosjektet i 14 år, var turen endelig kommet den 2. april dette året for å sende
instrumentet opp til den internasjonale romstasjonen.

ASIM-oppskytningen fra Cape Canaveral, Florida, USA, 2. april 2018. Fotograf: Gunnar Mæhlum

Birkelandsenteret Årsrapport BCSS 2018 fortsetter neste side
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Både oppskytningen og den påfølgende monteringen på ISS gikk bra, og da dataene begynte å tikke inn like før
sommeren, kunne man omsider konstatere at alt har gått etter planen.

Bilde av den norske ASIM-delegasjonen tatt kun 45 minutter før oppskytningen fra Cape Canaveral, Florida. Fra
venstre har vi UiB-rektor Dag Rune Olsen, BCSS-leder Nikolai Østgaard, Kavitha Østgaard, Marianne Vinje Tantillo (Norsk Romsenter), Monica Ullaland, Kjetil Ullaland, og Gunnar Mæhlum (IDEAS). Foran har vi Georgi Genov.

ASIM-prosjektet har generert stor interesse fra media, og mer enn 400 artikler fra aviser og tv-stasjoner over
hele verden har så langt blitt laget. Bildet under er fra et intervju på TV2 fra 10. juli denne sommeren, hvor
BCSS-leder Nikolai Østgaard kan fortelle at ASIM-prosjektet er ”en ubetinget suksess.”

Birkelandsenteret Årsrapport BCSS 2018 fortsetter neste side
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MMS Workshop i Bergen
I juni dette året hadde Birkelandsenteret for romforskning gleden av å være vert for Norges første MMS Workshop. Ansvaret for den vitenskapelige delen av arrangementet var BCSSs egen professor Michael Hesse, sammen med Dr. Tai Phan, Space Science Laboratories, UC Berkeley, USA.

Formidling sammen med VilVite
I løpet av 2018 har Birkelandsenteret for romforskning gjennomført flere formidlingsarrangement sammen
med VilVite.
I forbindelse med MMS Workshop’en ble det gjennomført en rekke arrangement på VilVite den andre uken i
Juni. Professor Patricia Reiff fra Rice University presenterte et planetarium show for gjestene som besøkte VilVite den helgen. Gjennom dette arrangementet tok Reiff de besøkende med på en spektakulær reise som synliggjorde betydningen av Jordas magnetosfære.
I tillegg ble det gjennomført en rekke læringsaktiviteter basert på NASAs MMS-prosjekt, hvor Michael Hesse,
Therese Jørgensen, Kjartan Olafsson, Norah Kwagala med flere deltok.

Kjartan Olafsson sammen med en ung romfartsentusiast. Bilde: Cathrine Strøm Nøstvold, VilVite.
Birkelandsenteret Årsrapport BCSS 2018 fortsetter neste side
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Fra venstre: Norah Kwagala, Therese Jørgensen, Michael Hesse, Patricia Reiff, og Camilla Larsen (VilVite).
Bilde: Cathrine Strøm Nøstvold, VilVite

I slutten av september var BCSS påny tilbake på VilVite og gjennomførte både foredrag og læringsaktiviteter, og
nye arrangement i 2019 er for tiden under planlegging.

Samarbeid med VilVites talentsamling
VilVite har de siste årene utviklet et læringstilbud til talentfulle og kunnskapsrike ungdommer. Birkelandsenteret for romforskning har ved to anledninger denne høsten hatt disse ungdommene på besøk, og gjennomført et
undervisningsopplegg hvor ungdommene får lære mer om fysikken i vårt nære verdensrom. Sentrale personer
fra BCSS har vært Kjartan Olafsson, Jone P. Reistad, Chris Alexander Skeie og Anders Lindanger.

Workshops
I løpet av 2018 har vi arrangert to interne workshop her i Bergen som har samlet hele BCSS-miljøet. Den første
workshopen ble arrangert i midten av april, mens den siste fant sted i begynnelsen av september.

BCSS i media
Som forklart tidligere har ASIM-prosjektet ført til at medieomtalen av Birkelandsenteret for romforskning eksploderte i 2018, men det har også vært andre saker hvor forskere ved BCSS har gjort seg bemerket i media. Eksempelvis hadde Annet Eva Zawedde den 24. april en kronikk på trykk i New Vision (den største avisen i Uganda) hvor hun oppmuntret ungdommer til å investere i utdanning og forskning. Kyiv Post (avis i Ukraina) publiserte den 16. februar et intervju med Pavlo Kochkin under tittelen «World in Ukraine: Ukranian scientist works
on space projects in Norway».

50-års jubileum for starten på Norges utforsking av det nære verdensrommet
I høst fant det sted et arrangement i Tromsø (18. oktober) for å markere at det i år er 50 år siden Norge begynte å utforske vårt nære verdensrom. På denne markeringen deltok blant andre Finn Søraas og Kjellmar Oksavik
med foredrag. Søraas sitt foredrag hadde tittelen ”University of Bergen’s ESRO-1 project”, mens Oksavik snakket om et pågående satellittprosjekt som heter ”SMILE: New opportunities for global imaging of space weather
near Earth”.
Fra høyre: Chuck Deehr (Alaska), Arne Pedersen, Eivind
Thrane, Peter Stauning (Danmark), Kolbjørn Adolfsen, Alv
Egeland, Gunnar Skovli, Arvid Øvergård, Finn Søraas
Bilde: Ellen Wiggen, KSAT

Birkelandsenteret Årsrapport BCSS 2018 fortsetter neste
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Forskningsdagene 2018
Under årets forskningsdager var som vanlig standen til BCSS svært populær (se bilder nedenfor tatt av Kjartan
Olafsson).

Postdoktor Jone Peter Reistad sammen med engasjerte
ungdommer.

Mye «spenning» når masterstudentene ved BCSS Josephine Salice, Ingrid Bjørge Engeland og Tage Augustson inspirerer og engasjerer de unge hodene.

Det formelig gnistret på standen til Birkelandsenteret
under forskningsdagene 2018.

Phd student Carolina Maiorana sjekker at utstyret fungerer som det skal før ungdommene kommer.
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ÅRSRAPPORT FRA ELEKTRONIKK OG MÅLETEKNOLOGI 2018
Den desidert viktigste begivenheten i måleteknologi og instrumentering i 2018 var at Camilla Sætre ble ansatt
i en fast stilling som førsteamanuensis fra 1. august. Camilla kommer fra en forskerstilling ved Christian Michelsen Research hvor hun var ansatt i 6 år. Hun vil i tiden fremover ha spesielt fokus på faglige aktiviteter
relatert til havteknologi, inklusive en viktig rolle i instituttets studieprogram i havteknologi.
Camillas første store arbeidsoppgave ved instituttet har vært å lede et av instituttets SFI-initiativ - «Smart
Ocean». SFI Smart Ocean initiativet er foreløpig et samarbeid mellom UiB, HVL, NORCE (CMR) og GCE Subsea.
Søknadsfristen for å få et SFI (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) til IFT/ UiB er høsten 2019.
Forskningsgruppens aktivitet i måleteknologi og instrumentering har gjennom en årrekke hatt fokus på prosesstomografi (høyhastighets gamma-tomografi) for avbildning av strømningsregimer. Så også i 2018 hvor
bl.a. Stian Husevik Stavland ble ansatt som stipendiat. I tillegg er det mangeårige samarbeidet innen prosesstomografi med Emerson Roxar og CMR Instrumentation videreført med en større eksperimentell studie våren
2018 i strømningsriggen ved NORCE (CMR), hvor blant annet strømningsforholdene gjennom en såkalt Venturi
-strupning er blitt studert. Forskningsgruppen har gjennom det siste året også videreført forskningssamarbeidet innen gamma-tomografi med SRC (Saskatchewan Research Council) i Saskatoon, Canada. Senioringeniør
Rachid Maad deltar fortsatt aktivt i forskningsaktiviteten i prosesstomografi.
HTEK102 har vært et spesielt spennende emne å lede i høstsemesteret med bakgrunn i 18 studenter i havteknologi for første gang har vært utplassert hos lokale bedrifter og forskningsinstitutt. Praksisbedriftene høsten
2018 har vært: NORCE (CMR), Nansensenteret, SAIV AS, Scantrol Deep Vision, DOF Subsea, TechnipFMC, Havforskningsinstituttet, NUI og Argus Remote Systems. Både studenter og praksisstudenter virker å være svært
godt fornøyde med denne første runden med praksisutplassering i havteknologi.
Bjørn Tore Hjertaker leder ellers studieprogrammet i havteknologi, og har gjennom 2018 også vært leder for
Programstyret for siv.ing-programmene ved UiB, som inkluderer Medisinsk teknologi (Kjemisk institutt), Energi (Geofysisk institutt), Havbruk og sjømat (Institutt for biovitenskap) og Havteknologi (Institutt for fysikk og
teknologi). Studieprogrammet i havteknologi innbefatter ellers et nært undervisningssamarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Sjøkrigsskolen. Mastergradsprogrammet i "Målevitenskap og instrumentering" har (pr. 1.
desember 2018) seks mastergradsstudenter, og 4 har fullført i 2018.

To av studentene i havteknologi i ferd med å gjennomføre et testdykk ved NUI AS på Laksevåg i september
2018 som del av undervisningen i emnet HTEK101 «Introduksjon til havmiljø».

Årsrapport fra Elektronikk og Måleteknologi 2018 fortsetter neste side
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Mikroelektronikkgruppen, med Johan Alme, Kjetil Ullaland og
Shiming Yang som fast stab, har i 2018 vært involvert i tre
retninger: CERN-relatert instrumentering for ALICE ITS, Proton CT og flere prosjekter innen romfysikk. Dette kan ved
første øyekast virke litt sprikende, men teknologi- og kunnskapsoverføringen mellom de forskjellige prosjektene er betydelig. For eksempel benyttes ALPIDE pixelsensor-chippene
både for ALICE ITS og proton-CT. Dette er til stor fordel for
alle Master og PhD studentene vi har. Per dags dato har vi 5
PhD studenter tilknyttet mikroelektronikk, hvorav tre jobber
på ALICE ITS, en jobber på proton-CT og en jobber med rominstrumentering på DEEP prosjektet.
I 2016 endret den CERN-relaterte instrumenteringsaktiviteten fokus fra ALICE Time Projection Chamber til ALICE Inner
Tracking System, og det har vært mye nytt og interessant og
lære i løpet av denne tiden. Der vi brukte mye av 2017 på å
posisjonere oss i forhold til elektronikkutviklingen i ITS, har vi
i år hatt flere konkrete bidrag som vises igjen i ITS systemet.
Et eksempel er et FPGA design som skal brukes til deteksjon
og korreksjon av strålingsfeil, som ble fullført på rekordtid. I
2018 har vi også kommet i gang med den viktigste aktiviteten
for de neste årene for ITS, nemlig integrasjon, testing og oppstart.

Installasjon og oppsett av ITS inner barrel modul på
CERN.

I 2018 har også proton-CT prosjektet fått en boost hva angår elektronikkutvikling. Der har vi også hjelp 2 MSc
studenter fra HVL som bidrar sterkt på utvikling av software. Vi har nå en prototype på et utlesningskort, samt
en annen prototype på et testkort som skal brukes til å teste mer enn 5000 ALPIDE chipper, både for protonCT og for ALICE foCal prosjektet.
I år ble endelig ASIM-instrumentet sendt opp og er nå montert den internasjonale. Det er spennende være
med på datanalysen og bli kjent med instrumentets oppførsel!
I 2018 ble det avlagt til sammen 6 MSC avhandlinger i Mikroelektronikkgruppen, som alle har vært involvert i
et av forskingsprosjektene vi er tilknyttet. I den sammenheng er det det også veldig kjekt å nevne at Ola Grøttvik mottok prisen for beste FPGA relaterte masteroppgave under FPGA Forum i Trondheim i februar 2018.
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ÅRSRAPPORT FRA NANOFYSIKK GRUPPEN 2018
Nanofysikk gruppen har to faste vitenskabelige medarbejdere Prof. Lars Egil Helseth og Prof. Bodil Holst. Derudover er to tekniske medarbeidere tilknyttet gruppen. Dr. Sabrina Eder og Dr. Bjørn Samelin. Sabrina er her i
december vendt tilbage til gruppen efter to års forskningsophold i Austalien hvor hun har jobbet med helium
mikroskpoi. Vi ønsker velkommen tilbage. Vi har savnet dig!
Nanofysikk gruppen har (som vanligt) haft et meget produktivt år. Lars Egil har hatt aktiviteter innen regnceller og triboelektriske generatorer; i denne sammenhengen har han arbeidet mednye typer tøyelige ledere
basert på væskemetall (eutektisk
Gallium-Indium) i silikon (PDMS). Han har også gjort forskning på polymer-karbonnanorør-kompositter, da
spesielt impedansspektroskopi og andre elektriske målinger.
Sammen med postdoc i Nanofysikk gruppen Dr. Martin Greve og en tidligere fælles masterstudent (Nikolai
Frøvik, nå ingeniør ved HVL) er der sendt inn en artikkel om væting av fluoropolymerer, samt en som omhandler kompositte filmer sammensatt av hydrofile og hydrofobe nanostrukturer. Martin har desuden sammen med forsker i gruppen Dr. Justas Zaliekas jobbet med udvikling af et "kvante mikroskop". Justas jobber
desuden videre med sit projekt med at gro Nanodiamanter. Arbejdet med helium mikroskpet fortsætter også
og efter en større runde med ombygninger er vi nu tænker vi, ganske tætt på endelig at få nogle sjikkelige billeder.
Forsker i gruppen, Dr. Naureen Ahktar har sammen med Bodil jobbet med anti-isnings coatings baseret på
graphen. Dette arbejde blev publiseret i år den meget anerkendte videnskabelige journal Carbon (impact factor 7). Efter et pilot projekt fik vi for et par uger siden den glædelige nyhed at det videre arebjde her er sikret
finansiering for de næste to år gennem et såkaldt NFR Forny projekt i sammarbejde med BTO. Dette er vi selvsagt vældig glade for! Et arbejde om vætning af sapphir overflader blev publiseret i Nanoletters, som har impact factor 12. Dette er højere impact factor en selv Phys Rev Letters (impact factor 9) og dermed er denne
publikation en af de højeste, hvis ikke den højeste impact factor publikation ved IFT de sidste ti år. Naureen er
første forfatter på begge disse to artikler og vi takker CMR samt Martin Fernø og Stian Alemmingen her fra
instituttet for godt samarbejde. på Nano letter artiken.
3 masterstudenter og 3 PhD studenter blev udeksamineret fra nanofysikk gruppen i år : William Sigurdsson,
Håkon Stavn Ugulen og Torbjørn Egeland-Eriksen (master), og Stamatina Karakitsiou , Vårin Andevik Holm og
Ranveig Flatabø (Ph.D) desuden blev Torstein Nesse som er blevet delvist vejledt i gruppen færdig med sin
PhD på NTNU.
Nanofysikk gruppen publiserede totalt 12 artikler i peer reviewed journals, heraf 6 i niveau 2 journals. Lars Egil
har desuden skrevet en populærvitenskapelig artikel ti Naturen og mer en 20 populærvitenskapelige bidrag i
Store Norske Leksikon https://snl.no/

Billede som illustrere betydningen af en overfladens struktur for vætningsegenskaberne. Her en fluoropolymer. Bemærk
at realfagsbygget kan ses forminsket (og på hovedet) i dråben til venstre. I vitenskabens verden evner vi at se det mindste
i det største og det største i det mindste. Foto, Lars Egil Helseth
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GRUPPEN FOR OPTIKK OG ATOMFYSIKK 2018
I år vil vi starte med å gratulere Morten som er årets undervisar ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. I følge grunngjevinga for prisen har han evne til å bruke tradisjonell tavleundervisning til å gi ein spennande og interessant presentasjon av stoffet med konkrete eksempel, der han bygger opp argumentasjonen steg
for steg. Han skal dessutan vere godt førebudd, hjelpsam og imøtekomande. Elles gjer Morten òg ein solid
jobb ved forskingsfronten, der han akkurat har fått aksepert ein artikkel i Physical Review Letters om ein ny
relativistisk versjon av Schrödingerlikninga.
Gruppa gratulerer Stein Dankert med tildeling av NFR-midlar til prosjektet ARGUMENT. Hovudideen i ARGUMENT er: «Å kombinere bruk av
nære data og elevaktive utforskande arbeidsmåtar med bruk av samfunnsaktuelle problemstillingar som kontekst og bruksområde. Gjennom
denne kombinasjonen vil elevane utvikle kompetansar der kunnskapar i
fag, forskingsdata og kritisk tenking kan bli anvendt utanfor klasserommet». Som demonstrert på biletet, kan det for eksempel dreie seg om å
finne ut kor mykje ein dråpe vatn veg. Denne forskingsaktiviteten har
vanlegvis særs gode vilkår her på vestlandet.
Stein Dankert har òg hatt lærerike møte med leiande forskarar innan dialogbasert læring ved University of Cambridge.
Representantar frå optikkdelen av gruppa har i 2018 igjen drive med iskald forsking i Polhavet. Som vi kan skimte i bakgrunnen på bileta, har
forsvaret navigert forskarane våre trygt på plass nord for Svalbard, der
dei målte optiske eigenskapar til havet, med spesiell vekt på vinkeldistribusjonen til lys spreidd på ulike partiklar, frå fytoplankton under isen til
sedimenter i smeltevatn frå isbrear. https://www.youtube.com/watch?
v=m0JQQS6asSw
Elles har Arne hatt eit vellykka og minnerikt opphald som gjesteforskar
ved University of Strathclyde i Glasgow, der han i tillegg til havoptikk var
involvert i ein ny og effektiv metode for måling av fluorescenslevetider i
levande materiale. Vidare har det vore god aktivitet innan kartlegging av
potensialet for solenergi i Tibet og testing av pigmentstandardar for fluorescenslevetider etter to-fotoneksitasjonar.
Til slutt vil vi nemne at gruppa har samarbeidd med Haukeland Universitetssykehus om å bruke lys frå Cherenkovstråling til å forbetre strålingsbehandling av føflekkreft i auget. Pasientane får sydd ein metallkappsel med ei beta-kjelde på augeeplet, og
då er det viktig å plassere kjelda slik at ikkje synsnerven blir stråleskadd. Kor betastrålingsenergien blir avsett
kan ein sjå ved å måle Cherenkovstråling frå området rundt tumoren. Her har vi ikkje teke med bilete av omsyn til eventuelle lesarar av denne årsrapporten.
I 2018 har gruppa publisert 9 vitskapelege artiklar, undervist 8 ulike kurs og uteksaminert fire mastergradsstudentar.
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ÅRSBERETNING FOR PETROLEUMS- OG PROSESSTEKNOLOGI (PPT) FOR 2018.
Petroleums- og prosessteknologi bestod i 2018 av 42 personer: fire professorer, en førsteamanuensis, en
forsker, to Post docs, en overingeniør og en 50% ansatt konsulent; samt 13 PhD studenter og 19 masterstudenter.
Gruppen veiledet i 2018 13 PhD- studenter og 19 masterstudenter. Siste 5 år uteksaminerte PPT totalt 17
PhD- og 56 Masterstudenter. I 2018 underviste PPT 9 energi- og petroleums-kurs for ca 200 studenter. Forskningen er hovedsakelig 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 mer bærekraftig energiforskning. Hovedvekten av arbeidet er innenfor olje og
gassutvinning rettet inn mot norsk sokkel, men også innen ukonvensjonelle ressurser som gasshydrater, hydrogenforskning og skiferolje. Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) med mål om å redusere karbonavtrykk ved produksjon og buk av fossile kilder har vært en overordnet strategi for PPT i mer enn 15 år.
Reservoarfysikk (Arne Graue, Martin Fernø, Geir Ersland og Bergit Brattekås) veiledet i 2018 9 PhD studenter og 15 master studenter (27% kvinner), hvorav to PhD’er og fem masterstudenter er uteksaminerte. Ca. 30
vitenskapelige artikler er publisert som konferansebidrag eller sendt til journaler i løpet av året. Reservoarfysikk har kursansvar for totalt fire kurs knyttet til studieprogrammet i petroleumsteknologi og underviser også
innen Energiprogrammet. Masterstudiet i Petroleumsteknologi har 4 studieretninger og til tross for nedgang i
søkertallene til petroleumsstudiet generelt var antall masterstudenter som søkte til Masterstudiet i Reservoarfysikk høyere enn vår inntakskapasitet. Leder av PPT, Professor Arne Graue, er Styreleder i NorTex Petroleum Cluster og i Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP), sistnevnte er tildelt status som Nasjonale forskerskoleprogram fram til 2023 og har derfor hatt god økonomi for nasjonale petroleumsaktiviteter for PhDog Masterstudenter i år. I et samarbeid mellom NFiP og NorTex ble det arrangert flere felles kurs og konferanser i 2018: 1) feltekskursjoner i Spania, på Svalbard og i UK med totalt 50 studenter, 2) en internasjonal
CCUS konferanse i Golden, Colorado, USA, med 70 deltagere, hvorav 50 PhD studenter ble valgt ut blant 170
søkere fra Kina, Japan, Brasil USA og 6 land i Europa, 3) Årsseminar for NFiP i Oljemuseet i Stavanger med 50
studenter fra alle universitetene i Norge med PhD utdanning i petroleumsfag.
I 2018 har hovedvekten av Reservoarfysikk sin forskningsaktivitet vært co-injeksjon av CO2 og vannbasert
surfaktantløsning for å danne superkritisk skum til mobilitetskontroll for økt oljeutvinning og lagring av klimagass i porøse bergarter. Forsøkene blir utført i høytrykk- og høytemperatur-oppsett ved IFT, og er også blitt
ytterligere komplimentert med avbildning av væskestrøm i CT og PET skanner på Haukeland universitetssykehus. Resultatene brukes direkte inn i flere feltpiloter i Texas og arbeidet er et samarbeidsprosjekt, initiert og
ledet av Reservoarfysikk, med 11 universiteter i 5 land og 10 oljeselskaper.
Reservoarfysikk studerer også gasshydrater i sediment, både med tanke på gassproduksjon og CO2-lagring.
Før Jul (18.12) disputerer Mathias Sæther etter fire år som stipendiat i et tverrfaglig samarbeid med Akustikkgruppen der han har sett på hvordan akustiske metoder kan brukes i denne sammenhengen. Gruppen samarbeider også, under ledelse av Geir Ersland, med Statoil og Kjemisk institutt om bruk av en 4.7 Tesla MRI installert på Sandsli til avbildning og karakterisering av væskestrømninger og hydrater i sedimentære bergarter.
Flere master- og PhD studenter har brukt dette instrumentet i sine prosjekter i 2018. Martin Fernø leder et
forskningssamarbeid, ved bruk av mikromodeller for EOR, hvor opp-skalering til kjerneskala og numerisk modellering skjer i samarbeid med universiteter i USA, UK og Australia og et NFR prosjekt hvor nanoteknologi
blir brukt til å stabilisere CO2-skum. I 2018 startet også Martin Fernø forskningsaktiviteter innen gasskonvertering til hydrogen.
Årsberetning for Petroleums- og prosessteknologi fortsetter neste side
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CO2-skuminjeksjon i CT og PET

Feltoperasjoner: CO2 skum EOR felt pilot, TX, USA

på Haukeland universitets sykehus.

“CCUS Student Week 2018” i Golden, CO, USA: Graue innleder

“CCUS Student Week 2018” i Golden, CO, USA. Deltakende studenter får omvisning på Coors bryggeri, som
en del av CO2-ultilization-programmet.
Årsberetning for Petroleums- og prosessteknologi fortsetter neste side
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Termodynamisk modellering (Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetzova) har i 2018 hatt fire viktige prioriteringsområder.
Arbeidet med zeo-litter for fjerning av vann fra naturgass, finansiert av STATOIL er fullført og de tre siste publikasjonene
er i trykk. Arbeidet har finansiert det meste av PhD-arbeidet for Richard Olsen som forventes å levere avhandling Februar 2019 og Juri Selvåg som skal levere i august 2019. Som en del av senteret FME-SUCCESS har en annen viktig aktivitet vært teoretiske studier av mulig utvikling av lekkasjeruter for CO2 mellom rustne injeksjonsrør og kompletteringssement. Det er første gang noen har studert erosjon og korrosjon som følge av surt vann som trekkes inn i disse mellomrommene. Resultatene her gir et detaljert bilde av adsorbsjons-strukturer som grunnlag for kvantemekaniske reaksjonsstudier som neste fase. Helt nye konsepter for ren separasjon av CO2 og vann ved hjelp av nano-tube membraner viser
spennende muligheter. Dette er også et område som det etableres samarbeid med University of California som har ekspertise på både syntetisering av nano-tubes og eksperimentelt utstyr for å studere transport gjennom nano-tubes. Utvikling av nye overflate-aktive stoffer av CO2/vann emulsjoner er godt i gang på både nano-skala (Molekyldynamisk simulering) og meso-skala (Fasefelt-teori).
Kvamme har vært sentral i utarbeidelsen av en stor søknad mot National Science Foundation i USA der University of
California er koordinator. På norsk side er det skrevet en Toppforsk søknad av Kvamme. Denne har fått topp karakter i
evaluering men det er opp til UiB sitt styre å prioritere søknadene fra UiB, så her krysser vi fingrene.
Med Khadijeh Qorbani sin disputas 15/12 har gruppen utdannet PhD nr. 13 på 5 år. Riktignok en av disse ved NTNU.
Kina har bedt Kvamme om hjelp til utvikling av hydrat energi programmet sitt i retning av mer effektiv og miljøvennlig
bruk av de enorme ressursene av naturgass som Kina har tilgang til offshore og i permafrost områder på land. Første del
av oppgaven ligger i undervisning/oppgradering av universitetspersonale og omarbeiding av laboratorier til internasjonal førsteklasse. Kvamme arrangerte en internasjonal konferanse i Chengdu sammen med Richard Coffin fra Texas A&M
University i begynnelsen av November og foreleste en uke for personale og studenter ved Southwest Petroleum University (SWPU). Arbeidet med omarbeiding av laboratorier er startet. Dette er laboratorier i meget stor skala med store
muligheter fremover. Midlene til laboratoriene kommer direkte fra den kinesiske regjering og likeledes også midlene til
de nye laboratoriene for hydrat energi som China National Offshore Oil Company (CNOOC) nå bygger opp i Beijing. Den
totale bygningsmassen for dette er større en realfagsbygget og fysikkbygget samlet. Kvamme er en sentral person i den
videre utforming av eksperimenter og retning for hydrat energiutnyttelse. En viktig prioritering fra CNOOC sin side er
sikker og miljøvennlig utvinning og det er realistisk at dette kan vendes i retning av kombinert utvinning og sikker CO2
lagring. Potensielt også med kombinert produksjon av hydrogen for energi istedenfor direkte bruk av metan. I permafrost områdene av Kina er dette et særdeles gunstig alternativ. PhD studenter og post doc kommer til Bergen for kortere
og lengre tid fra og med 2019.
Kvamme er også bedt om å hjelpe University of California i oppgradering av hydrat kunnskap med sikte på hydrat energi.
En PhD student har vært et halvt år i Bergen og det kommer flere i 2019. Nytt eksperimentelt utstyr bygges nå opp ved
University of California Irvine (UCI) etter Kvammes design. Dette utstyret er utelukkende designet for studier av kombinert energi produksjon og trygg lagring av CO2. Tre ulike miljø ved UCI er involvert under veiledning av Kvamme. To av
disse er direkte involvert i dette prosjektet og et miljø relatert til bio-aktivitet knyttet til lekkasjeflukser fra hydrat vil bli
involvert i planlegging av nye prosjekter. Kvamme har startet et initiativ for fundamentale studier av hydrokarbon lekkasjer fra ustabile hydratforseglinger på havbunnen.
Nye strategier for kombinert bruk av CO2 og trygg lagring av CO2 for økt oljeutvinning er også utviklet videre og et PhD
prosjekt (Juri Selvåg) er fullført. Dette prosjektet sikter mot utnyttelse av små til mellomstore punktkilder av CO2 og
bruk av vekslende CO2/vann injeksjon. De overflateaktive stoffene som er utviklet er derfor langt mindre enn konvensjonelle overflateaktive stoffer som brukes for CO2 innen økt oljeutvinning. Målet er å tilføre en verdi av begrensede CO2
kilder som i størrelsesorden Utsira (1 million tonn pr. år) og det kommende prosjektet for samling av CO2 fra punktkilder
på Østlandet for injeksjon i Johansen formasjonen (1.3 millioner tonn pr. år) via skipstransport til Kollsnes og rørledning
derfra.
Arbeidet med å lage vitenskapelige prosjekter i PTEK 231 og PTEK 232 fortsettes og resultatene av prosjektet i PTEK 231
er snart klar for innsending.
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ÅRAPPORT FRA SUBATOMÆR FYSIKK 2018
Eksperimentell partikkelfysikk
I
eksperimentell partikkelfysikk er fokuset på ATLAS der vi akkurat har avsluttet datainnsamlingen fra LHCs
"Run 2". Run 2 har pågått i fire år og vi har dermed sikret oss mye data for analyse, omtrent seks ganger så
mye som det vi samlet i Run 1 (som gav oss oppdagelsen av Higgsbosonet). Tre nye medarbeidere har kommet
til, forsker Julia Djuvsland som har Marie Curie stipend, overingeniør Magne Lauritzen, og, helt nylig, postdoc
Graham Lee.
Innen analyse av Atlas data så pågår studier av Bc-mesoner, og med den nye postdoc'en vil presisjonsmålinger
av Higgsbosonet i henfallskanalen til fire leptoner fortsette. Søket etter supersymmetri og andre kandidater for
mørk materie fortsetter, og aktiviteten styrkes også med gledelig deltakelse fra HVL. To MSc studenter derfra
er alt i sving med å studere hvordan maskinlæringsalgoritmer kan bidra i søket etter supersymmetriske partikler produsert sammen med tau-leptoner. Gruppen har et særlig ansvar innen indentifisering og måling av tauleptoner, der forsker Bertrand Martin dit Latour er ansvarlig for ATLAS sin "tau-trigger".
2018 var året da vi fikk midler til å delta i oppgraderingen av ATLAS. Dette har positive ringvirkninger, spesielt
siden vi fikk ansatt Magne. Mye aktivitet har funnet sted i teststråle ved CERN, der Magne fort ble helt uunværlig. Formålet med testene er å prøve ut pikselsensorer for "inner tracker". Magne og overingeniør Attiq
Rehman bidrar også svært aktivt med utvikling av utlesningselektronikk for oppgraderingen som deltakere i
RD53 kollaborasjonen ved CERN. Magne har også tatt initiativ til å holde våre websider i orden, som nå har fått
en etterlengtet overhaling. Magnes MSc prosjekt med oss var å oppgradere vårt myonteleskop, som nå er operativt og skal bl.a. brukes i formidlingsarbeidet. Videre er arbeid med gain-kontroll av silisiumfotomultiplikatorer fullført. Dette arbeidet er gjennomført innen AIDA 2020 nettverket. Vi har også deltatt i
utprøving av et analogt hadronkalorimeter i teststråle.
Det er også gledelig å merke seg at en tidligere stipendiat hos oss, Alex Kastanas som nå er ansatt ved universitetet i Stockholm, har fått en "Special achievement award" fra ATLAS. Avslutningen på Run 2 forleden ble markert a ATLAS med en liten feiring, bl.a. med multekrem. Bergensgruppen har bidratt til drift
og kjøring av ATLAS i Run 2 med 280 åttetimers økter med skiftarbeid
og teknisk arbeid tilsvarende 5 1/2 årsverk. Det nevnes også at gruppen deltar i samarbeidet "Nordic Network for Diversity in Physics"
som har fått NordForsk-midler, og deltok i organiseringen av den første konferansen som ble avviklet i Stockholm i oktober (https://
norndip.com/nordip-conference-2018/) med inviterte innlegg herfra.

Eksperimentell kjernefysikk
En av gruppens doktorander, Helge Pettersen, disputerte i mai på en avhandling som på norsk har tittelen
"Utvikling av protonavbildning for partikkelterapi" og fire studenter fullførte sine MSc-oppgaver i kjerne- og
detektorfysikk.
ALICE
I 2018 har innsamlingen og analysen av data fra ALICE eksperimentet ved LHC fortsatt med uforminsket kraft.
Gruppen i Bergen har bidratt aktivt i dette arbeidet. Tungionekjøringen har skjedd i de siste 4 ukene og en stor mengde data fra pp kollisjoner hadde allerede blitt samlet inn gjennom hele året. Dataanlysen er
i gang. I samarbeid med mikroelektronikkgruppen har vi begynt med
utvikling av utlesningselektronikk for ALPIDE pikselsensorene. I april
fikk vi besøk av kolleger fra Tyskland og CERN; de deltok i en "lecture
week on machine learning", som var arrangert av forskerskolen
"Intelligent Detectors".

Årapport fra Subatomær fysikk 2018 fortsetter neste side….
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Medisinsk fysikk
3D-mikrodosimeter og nøytronsensorer, begge fra SINTEF, og ALPIDE sensorer for proton-CT (fra ALICE eksperimentet) har blitt testet ved reaktor i Kjeller, med heliumstrål ved ANSTO i Australia og ved HIT (Heidelberg
Ion Therapy center). Vi kjemper fortsatt aktivt for at Bergen skal få et moderne, fleksibelt anlegg som kan akselere helium- og karbonioner.
Innen medisinsk fysikk har vi også jobba med ulike prosjekter med fokus på beregning av den biologiske effekten fra partikkelterapi. Et prosjekt med PhD-stipendiat
Lars Fredrik Fjæra innebærer å lage en fullstending geometrisk datamodell for simulering av protonterapi ved
University of Florida Health Proton Therapy Institute, og
Lars har i den forbindelse vært 8 uker i Florida i høst. Et
nytt prosjekt for i år er at vi utvikler et system for å ta
hensyn til oksygennivået i kreftcellene ved planlegging av strålebehandling. Dette er viktig siden celler med
lavt oksygennivå er mer stråleresistente. Videre jobber vi også med utvikling av nye metoder for å redusere
usikkerheten i protonstrålen sin rekkevidde, noe som er essensielt for å kunne gi ei presis og god behandling.
Flott Article published on Physics World "Proton therapy: not all RBE models are equal"
Teori
I
teoretisk høyenergifysikk studerer vi scenarioer for nye partikler som har ikke blitt oppdaget ennå, blant annet
ytterligere Higgs partikler, supersymmetri og vekselvirkende mørk materie. Vi begynte å lære om hvordan vi
kan trene algoritmer til å lære å skjelne mellom hendelser som involverer eksotiske partikler ved LHC fra alminnelige hendelser kun med velkjente partikler (maskinlæring). En annen ny retning gjelder studier av modeller med veldig lette, nye partikler som kobler til det vanlige fotonet gjennom kinetisk miksing. Innen arbeidet med en utvidet Higgs-sektor er målene å belyse CP-brudd og mørk materie. En annen spennende nyhet er
at gruppen har fått æren av å organisere konferansen DISCRETE 2020 i Bergen.
Vi er glade for å kunne ønske Konrad Tywoniuk, som leder et BFS prosjekt, velkommen
i gruppen. Denne gruppen kommer til å studere dynamiske fenomener i den sterke
kjernekraften i tung-ion kollisjoner. Hovedsakelig vil dette involvere jet-er og andre
mange-partikkelfenomener. De planlegger en internasjonal workshop på instituttet i
mai, JetTools 2019, og i løpet av 2019 utvides gruppen med en PhD student (januar
2019) og en ytterligere forsker.
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ÅRSRAPPORT FRA TEKNISK AVD. 2018
Den tekniske avdelingen ved instituttet teller i dag 17 faste stillinger pluss 2 midlertidig. For tiden er to av staben i permisjon. Magne Lauritzen og Ganesh Tambave ble begge tilsatt som overingeniører i forbindelse med
oppgradering av ATLAS- og ALICE-eksperimentene. I oktober fikk vi den triste beskjeden om at tidligere leder
av teknisk avdeling, Kåre Njøten var gått bort i en alder av 71 år. Kåre var en sentral person på elektronikklabben ved instituttet siden 1960-tallet. Fred over hans minne.
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 bistått
med å holde apparatur etc. i orden på alle studentlaboratoriene, og har også deltatt i undervisningen på PHYS
-114, -117, -225 og -391.
TA har også tatt på seg fellesoppgaver som verneombud (Rachid Maad), strålevernkoordinator (Georgi Genov)
og HMS-koordinator (Kjetil Heitmann)
Det tekniske arbeid i Nanofysikkgruppen er omfattende og består i å vedlikeholde og videreutvikle våre egenutviklede ultra-høyvakuum apparaturer, samt yte service for nanostrukturlaboratoriet som har en rekke instrumenter. I år har vi særlig arbeidet med å finne en løsning på detektorproblemet vi har på heliummikroskopet. Derfor var det nødvendig å designe og teste en '2D-stage' inne i vakuumkammeret for mikroskopets 'Zero-order-filter' og motorisere en '3D-stage' som beveger detektoren. Alt med en presisjon ned til en
mikrometer!
2018 har vært nok et aktivt år på verkstedet. Som vanlig har vi hatt arbeid for de fleste gruppene. Men noen
oppdrag har vært mer dominerende enn andre. Prosjektet «Microwave plasma chemical vapor deposition
reactor» har også i år krevd betydelige arbeid på verkstedet. Også fullføring av nytt stort måle-bord for akustikk-gruppen er verdt å merke seg. Birkelandsenterets SMILE prosjekt har også gitt mye aktivitet på verkstedet, -og vi har kommet i gang med 3D printing.
Yi-Chun har i år bidratt med sin 3-D printer-kompetanse for en medisinsk applikasjon. Ut ifra et CT-bilde av
hjertet printes det en plastmodell med tynne gjennomsiktige vegger slik at kirurgene kan tilpasse en utfoldbar
plugg som brukes til behandling av atrieflimmer, såkalt aurikkel-lukning.
På detektorlabben (og neste år, også på renrommet i nordfløyen) blir det gjort infrastrukturoppgraderinger
for å kunne utføre flere tester av utlesningselektronikk for ATLAS Inner Tracker (tilknyttet RD53-prosjektet).
Her er deltar vi også i design- og verifikasjonsaktiviteter av den nye utlesnings-ASIC’en.
I påsken ble ASIM skutt opp og vi hadde gleden av å få se oppskytningen fra Cape Canaveral! Nå er romfysikkfokuset på SMILE-prosjektet hvor vi er i full gang med å bygge prototypen for dørmekanismen for røntgenkameraet SXI (Soft X-ray imager). Det stilles store krav til mekanismen, i og med at den skal operere ved minus
120 grader. Den må derfor gjennomgå omfattende termiske tester i vakuum for å kvalifiseres for prosjektet. I
den forbindelse er et tidligere vakuumkammer konvertert til kryogenisk vakuumkammer, og kan nå opereres
fra -160 til +130 °C ned til bedre en 10-6 mbar. Alt mekanisk og elektronisk utstyr og tilhørende styreprogram
for apparaturen er utviklet og produsert på TA i løpet av 2018.

Fra oppskytning av Space-X CRS-14 2. april 2018 ved Cape Canaveral Air Force Station. Fra UiB ser vi her
Kavitha Østgaard, Georgi Genov, Nikolai Østgaard og Dag Rune Olsen.
Årapport fra Tekniisk Avd. 2018 fortsetter neste side….
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Nytt stort målebord for akustikkgruppen.

3D-modell av hjertekammer

Termisk vakuumkammer med tilhørende kontroll-programvare.

XXV

IFT-POSTEN UKE 51 - 2018

ÅRSRAPPORT 2018 FOR TEPU, TEORI, ENERGI OG PROSESSTEKNOLOGI
TEPU består pr desember 2018 av fire faste vitenskapelige ansatte (Bjørn J. Arntzen, Lazlo P. Csernai, Alex C.
Hoffmann, Pawel J. Kosinski) en 20% stilling (Trygve Skjold) professor emeritusene Rolf K. Eckhoff og Jan S.
Vaagen, samt en rekke forskere/postdocs/stipendiater og masterstudenter. Miljøet er tverrfaglig og omfatter
kjerne- og energifysikk, høyenergi kjernefysikk, flerfasesystemer og prosess-sikkerhet. Arbeidsmarkedet for
våre mastersstudenter er nå betydelig bedret og de fleste masterstudentene fikk flere relevante jobbtilbud
innen studieslutt.
Flerfasesystemer:
Gruppen uteksaminerte i år 6 masterstudenter og tok opp 3 nye. I 2018 har Pawel deltatt i fire ulike forskningsprosjekter. Det første prosjektet omfatter solenergi hvor vi analyserte et system som besto av et fluid
med nanopartikler. Systemet ble utsatt for solstråling slik at temperaturen økte raskt. Dampen som produseres kan for eksempel brukes til å drive en turbin, men det er også mange andre viktigere anvendelser. Den
vedlagte figuren viser en datasimulering av konveksjonen til et fluid med partikler (den ble laget av Melodia L.
Perez som etter avlagt mastergrad begynte i FoU-avdelingen hos Gexcon).

Dette prosjektet er en del av et fruktbart samarbeid med Professor Boris V. Balakin fra HVL og noen internasjonale samarbeidspartnere. Det var også en rekke masterstudenter som deltok veldig aktivt: Edda Ulset, Melodia L. Perez, Halvard Thon (i tillegg kan vi ikke glemme Amina Iman som deltok i prosjektet i 2017 og Runa
Bårsdgård som begynner om noen uker). Til sammen har allerede to artikler blitt publisert og flere er på vei.
Det andre prosjektet omfattet medisinsk fysikk hvor vi kombinerte vår kompetanse i fluidmekanikk og i strømning i luftveier hos mennesker. Dette prosjektet er igjen et viktig samarbeid med Boris Balakin fra HVL og
Sergey Alyaev fra IRIS. Spesielt takk går til vår masterstudent Eveline Thune som var «the main executor» i
prosjektet. En artikkel skal publiseres snart.
I 2018 avsluttet Pawel sitt tredje forskningsprosjekt (opprinnelig delvis finansiert av et EU-prosjekt med samarbeid med Tallinn Universitet) hvor vi så blant annet så på støvdispergering (typisk anvendelse: støveksplosjoner). Vi har kjørt både en rekke forsøk i labben, blant annet brukte vi PET-skanner på Haukeland Universitet
Sjukehus og datasimuleringer. Det er publisert flere artikler fra prosjektet, hvorav to av dem ble trykket i 2018.
Også her var det flinke masterstudenter med i prosjektet. En av dem (Ann Elin Berg) ble nettopp eksaminert,
og vi vil takke henne for samarbeidet.

Årsrapport 2017 for EPU, TEORI, ENERGI OG PROSESSTEKNOLOGI fortsetter neste side
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Det fjerde prosjektet som Pawel deltok i var mer relatert til petroleumsteknologi. Det var snakk om strømning,
med hydratpartikler i systemet, hvor hensikten var å analysere hvordan partiklen kan lage «klumper» når de
strømmer i rørledninger. Den viktigste samarbeidspartneren var igjen Prof. Balakin og to hyggelige masterstudenter: Kristine Gangsøy og Claus Mevik.
Hoffmann hadde forskningstermin i 2018, og tilbragte 3 måneder i London som gjest ved UCL hos professor
Paola Lettieri, Ramsay Laboratory for Chemical Engineering hvor han diskuterte deres prosjekter i fluidisering,
baseret på deres X-ray metode, og diskuterte mulighetene for å komplementere deres aktiviteter med PEPT
metoden i Bergen. Forskningsterminen gav en kjærkommen mulighet for at ta igjen forskningsarbeid i Flerfasegruppen som var blitt liggende pga tidsnød, og perioden resulterte i produksjon og innlevering av 9 artikler,
derav 7 tidsskriftartikler og 2 symposium bidrag.
Prosessikkerhet:
Gruppen for prosessikkerhet har nå 2 PhD- og 11 masterstudenter. Det ble uteksaminert 5 masterstudenter i
år og 4 nye ble tatt opp. To av masterstudentene tar master i energi, spesialisering i sikkerhet i energiproduksjon. Resten av studentene tar master i prosessteknologi, med spesialisering i sikkerhet.
To PhD studenter ble uteksaminert i år, Helene Hisken og Jef Snoeys. Våre PhD-studier er hovedsakelig eksperimentelle studier og utvikling av numeriske modeller rundt fenomenene gass, dråpe- og støv-eksplosjoner.
Samarbeidet med Gexcon har pågått lenge og mange PhD- og masterstudenter gjør det meste av sin forskning
der.
Vi er meget fornøyd med at Trygve Skjold fra 1. mars 2018 ble ansatt i 20 % stilling som Førsteamanuensis II.
Han foreleste det meste av PTEK 250 høsten 2018, mens Rolf Eckhoff foreleste resten. Rolf har også skrevet
kapittelet «Dust explosion fundamentals» i bokserien «Methods in Chemical Process Safety», samt to artikkler.
I oktober sendte Trygve inn en infrastruktursøknaden «Norwegian Laboratory for Advanced Combustion Studies» (NORLACS), med totalbudsjett 35 MNOK. Trygve koordinerer også et SFI-initiativ med søknadsfrist i
2019: «Research on energy-related safety and security: Pre-competitive cooperation for protecting industry,
society and the environment» (RESPONSE)
I september undertegnet fakultet en samarbeidsavtaleavtale med ledelsen ved North China Institute of
Science and Technology, NCIST. I Kina har NCIST hovedansvar for prosess-sikkerhet (inkludert kullgruver) og vil
samarbeide med vår gruppe i prosessikkerhet. Fem personer deltok fra NCIST og etter signeringen tok Bjørn A.
gjestene med til Gexcon sitt forsøksanlegg på Sotra hvor de blant annet fikk se en jetbrann (bilde under, til
venstre). Til høyre på brann-bildet står masterstudent Ragnhild Dybdal Øie som nå har vært to måneder hos
NCIST (i nærheten av Beijing) for å gjøre metan eksplosjon eksperiment i et 40 meter langt kvadratisk rør
(bilde under, på midten). Antagelig en nedskalert modell av gangene i en kullgruve. I 2013 døde det over 1000
mennesker i kullgruvene i Kina). Ragnhild har påpekt at eksperimentet ikke stemmer med tegningene, samt
nødvendigheten av å gjenta eksperimenter for å kunne si noe om repeterbarheten. Hun måtte også lære seg
litt kinesisk da engelsk-kunnskapene blant de ansatte på NCIST er nokså begrenset.

Årsrapport 2017 for EPU, TEORI, ENERGI OG PROSESSTEKNOLOGI fortsetter neste side

XXVII

IFT-POSTEN UKE 51 - 2018
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Masterstudent Camilla Skavland og Bjørn A. presenterte resultater fra støveksplosjonseksperimenter med aluminiumstøv i liten og stor skala på det internasjonale forbrenningssymposiet i Dublin (bilde over, til høyre). De
4 andre masterstudentene leverte også meget gode og spennende masteroppgaver: Sigrid Skipnes Kissner og
Rebecca Kjørsvik-Abbedissen modellerte ammoniakk utslipp og spredning i Ålesund, og vurderte risikoen.
Fredrik Strømsnes Gundersen evaluerte bruken av Schlieren teknikk til å detektere korrosjon i saltvann. Joel
Ahlbom vurderte fysikken i kald fusjon som ny energikilde.

Teoretisk fysikk gruppen:
2018 har vært et godt år for Csernai/Vaagens aktivitet med:
(I)
virksomhet i Energi&anvendelse og publikasjoner, ofte i samarbeid med andre Academia Europaea
(Eckhoff, Hoffmann) medlemmer i TEPU.
(II) Videreføring, med internasjonale publikasjoner, av internasjonalt samarbeid om:
(a) Atomkjernenes grenseland; teori for eksotiske atomkjerner og astrofysisk betydning.
(b) Urmaterien, kjerneteori for det tidlige univers. Brikkene begynner å falle på plass.
.
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