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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Så var 2000 tallet i ferd med å runde sitt andre tiår, Bjørn Trumpys Hus har rundet sine første 50 (og litt til), IFT
har rundet sine første 70, og tiden for å dvele ved feiende flotte tilbakeblikk står for tur. Vi har som vanlig
mange flotte ting som fortjener å bli løftet litt opp fra vintermørket, men akkurat her i denne spalten tar vi i år
den enkle utveien rundt dette, og henviser til gruppenes årsrapporter som følger under. Her bør hver og en av
oss dvele litt med flotte fremganger og begivenheter fra året som nå går mot slutten.
I denne spalten skal vi heller dvele litt med noen feiende flotte fremoverblikk. Vi har hatt noen gode prosjektnyheter gjennom høsten hvor både EU og Trond Mohn stiftelse har bidratt med gode muligheter for oss. På toppen av dette fikk vi hele syv nye prosjekt fra forskningsrådet denne uken. Totalt sett henter vi inn over 100 millioner som skal settes i spennende arbeid over de neste årene. Takker og gratulasjoner til alle de som har bidratt
til dette, og spesielt kjekt er det at vi i år har får inn to prosjekter i programmet for unge forskertalenter. Julia
Djuvsland skal lyse etter mørk materie, og Arne Kristoffersen skal lyse etter hva som finnes i vårt optisk komplekse kystvann. Kanskje byr han på krabbe også etterhvert.
Vi er også godt fremoverlent når vi fra neste høst skal ta i mot studenter i det nye studieprogrammet i energi.
Dette blir krevende og spennende. Krevende fordi vi må litt ut av komfortsonen når vi skal tilpasse oss rammene
for det nye programmet, og spennende fordi vi nå har et dynamisk program som vi skal forme slik at det alltid
skal være fremoverrettet og relevant.
Så tilbake til 50-åringen (og litt til). Nå går vi inn i en aktiv fase hvor det nye Bjørn Tumphys hus skal ta form.
Dette blir utrolig spennende, og kanskje også bitte litt skremmende. Veien altså – resultatet blir helt sikkert flott!

"It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see."
Winston Churchill
Ha en fin jul og et gnistrende nytt tiår!
Øyvind
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DISPUTASER VED IFT I 2019
Brannbeskyttelse av industrielt prosessutstyr
Joachim Søreng Bjørge disputerte 09.12.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandling ”Fire Protection of Industrial Process Equipment.”
Veiledere var Maria-Monika Metallinou Log, Øyvind Frette og Torgrim Log
Hvordan asymmetrier mellom nord og sørlys blir redusert
Anders Ohma disputerte 17.10.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen
"How Asymmetries in Geospace Evolve During Increased Tail Reconnection".
Veiledere var Nikolai Østgaard, Kjellmar Oksavik og Magnus Laundal
Små protoner - stor kraft!
Rørvik disputerte 23. august 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen
"Analysis and Development of Phenomenological Models for the Relative Biological Effectiveness
in Proton Therapy".
Veiledere var Kristian Ytre-Hauge, Sara Thörnquist og Andrea Marirani
Ny-design for hurtig utlesning av partikkeldetektorer
Arild Velure disputerer 14.08.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Design,
Verification and Testing of a Digital Signal Processor for Particle Detectors".

Veiledere var Kjetil Ullaland og Dieter Röhrich
Solstråling på Tibetplatået
Nuozhen Gelsor disputerte 18.06.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Solar radiation monitoring and solar energy potential on the Tibetan Plateu".
Veiledere var Børge Hamre og Øyvind Frette
Søken etter ny fysikk med maskinlæring og parametersøk

Inga Strümke disputerte 02.05.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandling
”Parameter Scans and Machine Learning for beyond Standard Model Physics”
Veiledere var Jörn Kersten og Are Raklev
CO2-skum for redusert karbonavtrykk fra oljeproduksjon
Arthur Uno Rognmo disputerte 01.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "CO2-Foams for Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage".
Veiledere var Martin A. Fernø og Arne Graue
Modellering og simulering av materialer til PV-applikasjoner
Murugesan Rasukkannu disputerte 09.01.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Modellering og simulering av materialer til PV-applikasjoner.

Veiledere var Dhalayan Velauthapillai og Lars Egil Helseth
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UTEKSAMINERTE MASTERE I FYSIKK 2019
Student

Eksamensdato

Hovedveileder

17.12.2019

Bjørn Tore Hjertaker, Stian Sagevik, Olav Birkeland

Erik Wangen Alsaker

16.12.2019

Bjørn Tore Hjertaker, Martin Rytir

Eidi Helland

16.12.2019

Kristian Ytre-Hauge, Ilker Meric

Aleksei Kuleshov

09.12.2019

Johan Alme

Frida Jogole Sandtorv

25.10.2019

Camilla Sætre, Ilker Meric

Espen Skjerlie Simonsen

26.11.2019

Therese M. Jørgensen

Janne Therese Syltøy

04.12.2019

Kristian Ytre-Hauge; Ilker Meric

Kemal Hussen Tahier

12.12.2019

Kristian Ytre-Hauge, Camilla Stokkevåg

Gunnhild Victoria Trym Ager-Wick

26.06.2019

Renate Grüner

Anders Lerum Alme

17.06.2019

Kjetil Ullaland, Johan Alme

Magnus Hammervold Eileraas

06.03.2019

Per Lunde

Renate Grindheim

20.06.2019

Per Lunde

Anton Kuncinas

24.06.2019

Jörn Kersten

Nils Ole Stabo-Eeg

19.06.2019

Børge Hamre

Michael Jonas Stremme

21.02.2019

Børge Hamre

Jon-Are Sætre

20.06.2019

Dieter Röhrich

Rene Haugsdal
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UTEKSAMINERTE MASTERE I HTEK 2019
Etternavn

Fornavn

Glesnes

Odd Marius Stubbe

Gloria Stenfelt, HVL - Jan
Marine installaKocbach, NORCE - Bjørn Tore
sjoner
Hjertaker, IFT

11.06.2019

Thomas Skinlo

Kjell A. Herfjord / David LandeSudall, HVL - Gudmund Per Marine installaOlsen, Equinor - Bjørn Tore
sjoner
Hjertaker, IFT

11.06.2019

Riple

Håkon Lerøy

Kjell A. Herfjord / David LandeSudall, HVL - Thore Clifford
Thuestad, HVL Marine installaMagne Ingvaldsen, Marine
sjoner
Construction AS Bjørn Tore Hjertaker, IFT

12.06.2019

Moe

Otto Andreas

Boris V. Balakin, HVL Bjørn Tore Hjertaker, IFT

Marine installasjoner

12.06.2019

Adrian

Per Lunde, IFT Svein Mjølsnes, Forsvaret

Marin måle- og
styringsteknologi, akustikk

18.12.2019

Høyven

Kvist

Veileder(e)

Studieretning

Eksamensdato

UTEKSAMINERTE MASTERE I PTEK 2019
Etternavn

Fornavn

Veileder(e)

Studieretning

Eksamensdato

Reite

Simon Inge Smenes

Bergit Brattekås og
Martin Fernø

Reservoarfysikk

13.mai

Panchal

Dhaval Madhusudan

Prosess og sikBjørn J. Arntzen og Deiveegan
kerhetsteknolo
Muthusamy
gi

12.jun

Vrangsund

Tor Martin

Rinde

Lise Margrethe

Thon

Halvard

Øie

Ragnhild Dybdal

Sangolt

Kjell-Andre Korneliussen

Nour Ahmed

Adam Ahmed

Gjerstad

Petter Berge

Bårdsgård

Runa By

Haaland

Per-Olav Flasnes

Prosess og sikTrygve Skjold og Bjørn J. Arntkerhetsteknolo
zen
gi
Pawel Kosinski og Boris V. Ba- Flerfasesystelakin
mer

21.jun
24.jun

Pawel Kosinski og Boris V. BaFlerfasesystem
lakin

25.jun

Bjørn J. Arntzen

Prosess og sikkerhetsteknolo
gi

30.aug

Bjørn J. Arntzen og Reidar
Skrunes

Prosess og sikkerhetsteknolo
gi

11.sep

Zachary Alcorn og Martin FerReservoarfysikk
nø

20.sept

Tatiana Kuznetsova

Seperasjon

Pawel Kosinski og Boris V. BaFlerfasesystem
lakin
Tatiana Kuznetsova

Seperasjon

26.nov
12.des
13.des
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MASTEROPPTAKET HØSTEN

2019

Fysikk
.
Høsten 2019 hadde masterprogrammet i fysikk 51 førsteprioritetssøkere (139 søkere totalt), av disse takket
26 studenter ja til tilbud om plass på masterstudiet i fysikk. I tillegg startet 5 nye masterstudenter våren 2019.
Det er også meldt inn 3 lektorstudenter som har valgt retningen master i fysikk. Hilsen Hanne
Havteknologi
Det to-årige masterprogrammet i havteknologi hadde 50 førsteprioritetssøkere til sine 7 studieplasser høsten
2019. 23 tilbud ble sendt ut, og 8 takket ja til studieplass. 7 studenter møtte til studiestart i august.
Hovedtyngden av masterstudenter i havteknologi tas opp gjennom det 5-årige integrerte masterprogrammet.
På dette programmet har vi nå totalt 66 studenter fordelt på tre kull. 32 av disse studentene ble tatt opp høsten 2019. Hilsen Irlin
Petroleum- og prosessteknologi
Til masteropptaket høsten 2019 hadde petroleum- og prosessteknologi 46 førseteprioritetssøkere, hvor 35
søkte til program som administreres fra IFT. 11 søkere takket ja til tilbud og begynte på masterstudiet ved
IFT. Hilsen Else

PUBLIKASJONER UKE 50,51 OG 52 BLIR TATT I UKE 1 2020

ħ-BAR ønsker alle God Jul, og så møtes vi i 2020 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 2019
Denne høsten fortsatte de lave søkertallene til bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi, slik at det totale studenttallet på PTEK stadig blir lavere. Dette gir også sterke signaler om at det er
nødvendig med en revisjon av studietilbudet og å sette et sterkere fokus på bærekraft. Revisjonen
ble nylig vedtatt, og vi legger fra neste høst PTEK-programmet inn i en "ny" integrert 5-årig master i
energi. Hvor administrasjonen av denne skal ligge er foreløpig ikke endelig avklart. For siv.ing.programmet i havteknologi har vi i høst fått betydelig flere studenter enn vi har studieplasser til. Vi
er selvsagt glade for å ha et ettertrakter studieprogram og mange studenter, men samtidig utfordrer
det oss når det gjelder kapasitet blant annet på labkurs og praksisplasser. Dette regner vi likevel med
å kunne løse på en god måte .
I 2019 har vi hatt glede av å ha vår forskningskoordinator Cecilie som kan ta hånd om forskningsadministrasjonen på en profesjonell måte. I sommer gikk Cecilie ut i 1 års permisjon for å være med sin
mann på forskningstermin, og i mellomtiden har Else fått jobben med å ta seg av disse oppgavene.
I begynnelsen av september hadde administrasjonen en flott studietur til CERN. De fleste i administrasjonen har oppgaver som er knyttet til CERN, og mange har derfor lenge ønsket å få komme dit
og se med egne øyne. Anna og Johan hadde laget et flott opplegg for oss slik at vi fikk en bedre innsikt i virksomheten ved CERN og hvordan UiB deltar denne forskningen. Vi fikk også komme ned i både ATLAS og ALICE-eksperimentene og se de enorme dimensjonene – dette gjorde et stort inntrykk
på alle. Tusen takk til Anna og Johan som gjorde turen til en opplevelse!!
I år fylte Karen-Margrete 70 år, og hun gikk av i slutten av oktober etter imponerende 46 år ved UiB.
Hun har hatt forskjellige tekniske og administrative stillinger ved instituttet, og i den siste perioden
hatt ansvar for ekspedisjonen vår. Vi takker for lang og tro tjeneste! I hennes sted har vi ansatt Marta
Bujak, som nå er godt i gang med å bli kjent med oss og sette seg inn i nye oppgaver.
Vi har også hatt en avgang til, Endre Ivar Sæ har sluttet i sin stilling som studiekonsulent og har flyttet
til Oslo for å begynne i ny stilling i Vy. Her håper vi på å få på plass en ny studiekonsulent tidlig på
nyåret. Vi takker også Endre for innsatsen!

VI
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ÅRSRAPPORT FRA AKUSTIKKGRUPPEN 2019
Akustikkgruppen 2019
Akustikkgruppen har i 2019 bestått av prof. Per Lunde (gruppeleder), post doc. Mathias Sæther, prof. emeritus Halvor
Hobæk, førsteamanuensis emeritus Magne Vestrheim, samt 3 PhD-stipendiater (Marianne Solberg, Rune Øyerhamn, Panagiotis Papathanasiou) og 7 mastergradskandidater (Magnus Hammervold Eileraas Renate Grindheim, Adrian Kvist, Haiwa
Pedersen, Ivar Ravndal, Erik Larsen, Sverre Kongsro Finstad), totalt 14 personer. Per Lunde har i tillegg hatt II-stilling
som vitenskapelig rådgiver ved NORCE.
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), Halfwave AS, Xsens
AS, Woods Hole Oceanographic Institution (USA) og Universitat Politechnica de Valencia (Spania). Gruppen deltar i GCE
Ocean Technology Akustikkgruppe.
Gruppen tilbyr mastergradsprogram innen fysikk (akustikk) og havteknologi (sivilingeniør, med spesialisering innen marin
akustikk). Tre mastergradsstudenter har avlagt eksamen i 2019: Magnus Hammervold Eileraas (fysikk), Renate Grindheim
(fysikk) og Adrian Kvist (havteknologi). Sistnevnte er den første mastergradskandidaten som er utdannet innen havteknologi ved UiB; i den anledning utbringes en aldri så liten skål!
Hovedområder for gruppens arbeid i 2019 har vært:
 SFI-søknad Smart Ocean: På vegne av UiB (som søkerinstitusjon) og et konsortium bestående av 20 partnere [6 forskningspartnere, 10 industri-brukerpartnere, 2 offentlige brukerpartnere og 2 klyngeorganisasjoner] hadde gruppen (ved
Per Lunde) hovedansvar i koordinering av arbeidet frem mot en søknad om "Senter for forskningsbasert innovasjon" (SFI), med ramme 285 MNOK over 8 år. I praksis tok dette arbeidet mye av gruppens kapasitet frem til slutten av
september.
 Marin akustikk:
 Bestandsmåling av fisk: Gruppen har langsiktig samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI), Kongsberg Maritime og NORCE 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 NORCE,
UiB, HI). Rune reiste i januar-februar 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. Rune er for tiden på et
6-måneders forkningsopphold ved Woods Hole Oceanographic Institution, USA.
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/krill.
 Påvirkning av seismisk støy på fisk og marine patterdyr: I samarbeid med HI arbeides det med metoder for undersøkelse av hvordan lavfrekvent støy fra marin-seismiske undersøkelser påvirker fisk og marine pattedyr. Halvor
Hobæk er tilknyttet 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.
 Grenseflatebølger i havbunns-sediment: I samarbeid med UiBs Institutt for geovitenskap (ved prof. Tor Arne Johansen) undersøkes akustiske metoder for måling av havbunnsparametre ved eksitering og bruk av lavfrekvente
akustiske grenseflatebølger (Scholtebølger) som forplantes langs en faststoff-væske grenseflate. En mastergradskandidat (Erik Larsen) arbeider innen dette området.
 "Guided ultrasonic waves (GUW)". Gruppen har over en årrekke arbeidet med 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 elastiske bølgelederfenomener som er oppdaget i
gruppen, bl.a. kraftig "forsterkning" av et divergerende lydfelt (en "beam") ved transmisjon gjennom en stålplate. Dette
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 ultralyd-målesystemer (med ulike modeller, bl.a. endelig-element-modellering), i
sammenligning med presisjons laboratoriemålinger. En PhD-stipendiat (Marianne Solberg), en PostDoc (Mathias Sæther), samt 2 mastergradsstudenter (Magnus Eileraas, Ivar Ravndal) er knyttet til dette området.
Årsrapport fra Akustikkgruppen 2019 fortsetter neste side
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ÅRSRAPPORT FRA AKUSTIKKGRUPPEN 2019 FORTSETTER….
Arbeidet har betydning for og anvendelse innen en rekke områder, som "structural health evaluation (SHE)", materialkarakterisering, komposittmaterialer, korrosjons-monitorering, måling av tykkelse og belegg, "pipe inspection / integrity", osv. Gjennom CMR (nå en del av NORCE) 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) endelig-element-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 endelig-elementmodellering av ultralyd målesystemer for energimåling av naturgass, i kombinasjon med presisjons laboratoriemålinger. En mastergradskandidat (Renate Gridnheim) arbeider innen dette feltet. I samarbeid med NORCE, 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.

Det norske akustikkmiljøet samles årlig på Geilo i januar-februar under Scandinavian Symposium on Physical Acoustics,
og gruppen var sterkt representert også ved årets møte, det 42. i rekken. Her kombineres akustikk med skiaktiviteter og
tilhørende herligheter.
Akustikkgruppens lokale “husband”, Ultrasonics, som i år spilte for ellevte gang ved IFTs julebord, har i år overgått selveste Beatles, et ensemble som kanskje noen ved instituttet vil huske. Ikke nødvendigvis i kvalitet og popularitet, men i
antall operative år. Det er jo noe. En har fremdeles noe igjen til en når det operasjonelle nivået til de aldrende herrer i Rolling Stones; - på flere vis. Den som holder koken vil kunne få se.
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ÅRSRAPPORT BCSS 2019
Birkelandsenteret for romforskning (BCSS) har opplevd et begivenhetsrikt 2019, og nedenfor følger en oversikt
over status for gruppen og de viktigste hendelsene det siste året.

Nye doktorer
I 2019 ble 2 nye doktorer uteksaminerte: Anders Ohma og Christoph Franzen (NTNU).

Studenter
I 2019 ble 6 masterstudenter uteksaminerte: Espen Skjerlie Simonsen, Marie Bøe Henriksen (NTNU), Florine
Enengl (UNIS), Joshua Dreyer (UNIS), Sara Gasparini (NTNU/UNIS), og Elise Wright Knutsen (NTNU).

Publikasjoner og inviterte foredrag
Det siste året har vi hatt 34 publikasjoner, 97 presentasjoner (inkludert 15 inviterte foredrag), 3 inviterte seminarer, og 2 AGU-pressemeldinger.

Jordiske gammaglimt i nyhetene
Nylig har banebrytende resultater om jordiske gammaglimt målt med ASIM instrumentet blitt publisert i tre
artikler i Science og Journal of Geophysical Research. Publiseringen av de tre artiklene ble gjort samtidig med at
Nikolai Østgaard den 10. desember presenterte de nye funnene på et foredrag under årets AGU Fall Meeting i
San Francisco. Fra AGU ble det sendt ut en internasjonal pressemelding om de nye resultatene, og i Dagbladet
kunne vi lese at "Norske forskere har avslørt lynets hemmeligheter". I skrivende stund er det blitt publisert omtrent 20 nyhetsartikler internasjonalt om denne saken (som ble offentliggjort for under 1 døgn siden (11.12.19)).

Nikolai Østgaard gjør seg klar til å presentere de nye banebrytende resultatene om jordiske gammaglimt på
årets AGU Fall Meeting 2019 i San Francisco, USA. Foto: Privat

Birkelandsenteret Årsrapport BCSS 2019 fortsetter neste side
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ÅRSRAPPORT BCSS 2019 FORTSETTER….
Karl Magnus Laundal tildelt TMS Starting Grant 2019
Den 6. desember ble det høythengende stipendet fra Trond Mohn stiftelsen, kjent som TMS Starting Grant, tildelt Karl Magnus Laundal fra Birkelandsenteret. Med denne tildelingen vil Laundal få de nødvendige ressursene
til å tenke større og mer langsiktig om forskningen på hva som former verdensrommet rundt Jorden.

6. desember ble årets TMS Starting Grant delt ut i Universitetsaulaen, under stiftelsen sin årsmarkering. Fv.
Instituttleder på Klinisk institutt 2, Pål Rasmus Njølstad - som tok imot stipendet på vegne av Jenny Mjösberg Karl Magnus Laundal og Eirik Hovden. Helt til høyre; daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole.
Foto/ill.: Ole Marius Kvamme, UiB

Asymmetrisk nordlys i nyhetene
Den 24. januar dette året sendte AGU ut en internasjonal pressemelding i forbindelse med to ferske publikasjoner, (ledet av hhv Nikolai Østgaard og Anders Ohma) hvor man forklarte både hvordan asymmetrier mellom
nordlys og sørlys oppstår, og hvordan de forsvinner igjen. Disse resultatene kom på toppen av et langvarig arbeid over 15 år for å forstå asymmetrier i vårt nære verdensrom; et arbeid som inkluderer 4 PhD oppgaver, 11
masteroppgaver og 22 publikasjoner.
I etterkant av pressemeldingen til AGU ble det totalt laget 117 medieoppslag over hele verden, blant annet i
The New York Times (se utklipp neste side).

Birkelandsenteret Årsrapport BCSS 2019 fortsetter neste side
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ÅRSRAPPORT BCSS 2019 FORTSETTER….

Vinner av Young CAS Fellow 2019/20: Hilde Nesse Tyssøy
I februar dette året ble det kjent at Hilde Nesse Tyssøy, som leder forskningsgruppen "Particle Precipitation"
ved BCSS, er en av årets to vinnere. Young CAS Fellow gis til fremragende forskere under 40 år som driver med
grunnforskning, og støtten er på inntil 175,000 kroner.

Hilde Nesse Tyssøy, årets vinner av Young CAS Fellow
2019/20. Copyright: BCSS

Vert for årets Fulbright Artic Chair
Professor Mark Moldwin fra Universitetet i Michigan ble i begynnelsen av februar tildelt årets amerikanske Fulbright Artic Chair for 2019-2020. Moldwin valgte å tilbringe det 4 måneder lange forskningsoppholdet som denne utmerkelsen gir ved Birkelandsenteret, hvor han har jobbet sammen med oss i perioden august-desember.

Birkelandsenteret Årsrapport BCSS 2019 fortsetter neste side
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SMILE og TRACERS
Birkelandsenteret er involvert i to nye satellittprosjekter (SMILE og TRACERS) som i løpet av dette året fikk
grønt lys til å fortsette arbeidet. Begge satellittene skal etter planen sendes opp rundt 2023-2024, og sentralt
for de to prosjektene er å studere samspillet mellom solvinden og det jordmagnetiske feltet.

Arrangerte to forskningsskoler
Birkelandsenteret var vert for forskningsskolen med tema "Solar Impact on the Winter Polar Atmosphere - from
space to surface" i perioden 11-15 mars. Det deltok totalt 17 studenter.
Senterets andre forskningsskole hadde tema "Atmospheric Electricity and Hard Radiation from Thunderclouds"
og fant sted i perioden 20-24 mai. Totalt deltok 32 studenter fra 14 ulike land.

Engasjerte deltagere på BCSS sin "Hard Radiation" forskningsskole. Fotograf Kavitha Østgaard

Deltagelse på Kavlisymposiet: Passion for Science
Den 2. september ble Kavlisymposiet Passion for Science arrangert i Universitetsaulaen, med besøk fra tre Kavliprisvinnere (2018) innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. I den anledning var Birkelandsenteret
med på å arrangere et eget ettermiddagsseminar for vinneren i astrofysikk, Dr. Ewine van Dishoeck (i tillegg til
at vi laget en utstilling – Passion for Science - om verdensrommet som ble vist frem på Universitetsmuseet).

Workshops
I mars 2019 ble det arrangert en intern workshop i Bergen som samlet hele BCSS-miljøet.

Birkelandsenteret Årsrapport BCSS 2019 fortsetter neste side
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Deltagelse i konsertserien Neste Steg
I anledning 50-års jubileet for månelandingen har Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret og Bergen Filharmoniske Orkester samarbeidet om en spesiell konsertserie i 4 deler. Tanken er å rette blikket mot henholdsvis verdensrommet, havet, klima og oss mennesker. De første konsertene fant sted 12-13 september, og da var det
Birkelandsenteret (ved PhD student Susanne Flø Spinnangr og Arve Aksnes) som tok konsertpublikummet i
Grieghallen med på en reise ut i rommet.
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ÅRSRAPPORT FRA ELEKTRONIKK OG MÅLETEKNOLOGI 2019
De viktigste aktivitetene i en måleteknologi og instrumentering / havteknologi i 2019 har vært; (i) videreutvikling av gruppens forskningsaktivitet innen prosesstomografi, (ii) videreutvikling av studieprogrammet i havteknologi samt (iii) deltakelse i søknadsarbeidet "SFI Smart Ocean". Gruppens faste stab er Bjørn Tore Hjertaker,
Camilla Sætre og Rachid Maad.
Forskningsgruppens aktivitet i måleteknologi og instrumentering har gjennom en årrekke hatt fokus på prosesstomografi (høyhastighets gamma-tomografi) for avbildning av strømningsregimer. Så også i 2019, hvor
det i juni ble utført eksperimenter med gamma-tomografen i strømningsriggen ved NORCE Teknologi i et EUprosjekt som har til hensikt å karakterisere større strømningslaboratorier forskjellige steder i Europa ved å
benytte samme referanseinstrumentering. Forskningsgruppen er for tiden også involvert i utviklingen og byggingen av et såkalt 1D gamma-tomograf til SRC (Saskatchewan Research Council) i Saskatoon (Canada). Dette
er et samarbeidsprosjekt mellom CMR Prototech, IDEAS, NORCE, HVL og UiB. Instrumentet skal leveres i juni
2020.

Senioringeniør Rachid Maad gjør
gamma-tomografen klar for nye
eksperimenter i strømningsriggen
ved NORCE Teknologi på Fantoft.

Gruppen er også ansvarlig for det 5-årige integrerte studieprogrammet i havteknologi (siv.ing), samt et 2-årig
masterprogram i havteknologi, som begge har utviklet seg svært positivt i 2019. Studieprogrammet i havteknologi inkluderer et nært undervisningssamarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Forsvarets høyskole, Sjøkrigsskolen. Spesielt å nevne i forhold til forskningsgruppens emneansvar er HTEK102 "Praksisutplassering i
havteknologi", som høsten 2019 har inkludert 16 havteknologistudenter. Disse studentene har vært i praksis
hos totalt 10 lokale bedrifter og forskningsinstitutt, med arbeidsoppgaver relatert til havteknologi. Det er meget gode tilbakemeldinger på praksisutplasseringsemnet både fra studentene og bedriftene som deltar.
Forskningsgruppen v/ Camilla Sætre har også deltatt aktivt i det store arbeidet med SFI-søknaden «Smart
Ocean», som ble innsendt fra instituttet i september 2019. Prosjektinitiativet inkluderer deltakelse fra bl.a.
HVL, NORCE, FFI, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, Petroleumstilsynet og Fiskeridirektoratet, i tillegg
til en rekke industripartnere.
Mastergradsprogrammet i "Målevitenskap og instrumentering" har (pr. 1. januar 2020) 8 mastergradsstudenter. I løpet av 2019 fullførte 3 studenter sine studier i dette mastergradsprogrammet. I det 2-årige masterprogrammet i havteknologi er det blitt uteksaminert 5 masterstudenter i 2019.
Mikroelektronikkgruppen, med Johan Alme, Kjetil Ullaland og Shiming Yang som fast stab, har i 2019, som i
2018, vært involvert i tre retninger: CERN-relatert instrumentering for ALICE ITS, Proton CT og flere prosjekter
innen romfysikk.
Mikroelektronikkgruppen, med Johan Alme, Kjetil Ullaland og Shiming Yang som fast stab, har i 2019, som i ….
Årsrapport fra Elektronikk og Måleteknologi 2019 fortsetter neste side
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2018, vært involvert i tre retninger: CERN-relatert instrumentering for ALICE ITS, Proton CT og flere prosjekter
innen romfysikk.
I september 2019 var administrasjonen ved IFT på besøk på CERN, og fikk i løpet av et tettpakket program
med seg omvisning og informasjon om ATLAS og ALICE detektoren. Et av punktene i programmet var en omvisning i ITS laboratoriet, hvor den nye ALICE ITS detektoren blir integrert og testet. Mikroelektronikkgruppen
er tungt inne i dette prosjektet med FPGA utvikling, SW utvikling og systemintegrasjon, og har per i dag 3 stipendiater og en masterstudent knyttet til prosjektet.

Administrasjonen ved IFT på CERN besøk. Her er Piero Guibilato (han til høyre med shorts under frakken) i full gang med å
forklare om ALICE ITS oppgraderingen.
Proton-CT-prosjektet går også fremover, og arbeidet med å designe ALPIDE sensor-planene og utlesningskortene er godt i gang. En 3D-modell
av pCT tracker og kalorimeter er vist i
figuren til høyre (ref Ton van der
Brink). Dette prosjektet er det som i
2019 har hatt høyest studentaktivitetet for oss, med en PhD student og 4 masterstudenter tilknyttet
prosjektet. To av disse er studenter i
programutvikling fra HVL, der vi er
involvert på veiledersiden.
Vi er også involvert i romfysikkprosjekter, nærmere bestemt på SMILEprosjektet hvor vi bygger elektronikken for dørmekanismen for røntgenkameraet SXI (Soft X-ray imager). I år fikk vi også
testet DEEP-instrumentet, som er et elektron-proton kamera. Det ble skutt opp på en «sounding rocket» (ICI-5) i november. Are Haslum deltok i integrasjonen av nyttelasten i Ny-Ålesund på Svalbard.
I 2019 ble det levert 3 Masteroppgaver tilknyttet mikroelektronikkgruppen. I tillegg har vi vært synlige nasjonalt og internasjonalt med flere presentasjoner på internasjonale konferanser (TWEPP, CHEP mm), samt i nasjonale fagspesifikke
seminarer som FPGA forum i Trondheim.
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ÅRSRAPPORT FRA NANOFYSIKK GRUPPEN 2019
Nanofysikgruppen har haft et vældig produktivt år. Vi har publiseret 10 peer-review artikler, flere i niveau 2
journaler og har flere artikler under evaluering. Derudover har vi præsenteret vores arbeide på en række konferancer og inviterede seminarer. Derudover har både Lars Egil Helseth og Sabrina Eder bidraget med populærvitenskapelig artikler I forskning.no,. Bodil Holst også har bidragt med interviews i forskning.no og elektronik.no. Lars Egil har desuden skrevet en artikel i Naturen og mange artikler i SNL (www.snl.no), om alt fra ikkenewtonske væsker til mikroplast.
Undervisning er vigtig. Lars Egil Helseth har vært emneansvarlig for PHYS208 og deltatt i undervisningen i
PHYS328. Martin Greve har været emneansvarlig for Nano161 og Bodil Holst har været emneansvarlig for
Phys111. Sammen med PhD student I didaktik Vegard Gjerde har hun eksperimenteret med studenterne (med
deres skriftilge samtykke naturligvis). Flere publikationer er undervejs og vi kan sige allerede nu at vores eksperimenter viser at hvis du møder op på forelæsningerne så synker din risiko for at stryke betydeligt. Desværre kan vi ikke tage dette som direkte bevis på at forelæseren har gjort et fremragende job.
På nano forskningsfronten har Lars Egil Helseth jobbet med regnceller og triboelektrisk oppladning av overflater, og har bl.a. funnet ud af at at superhydrofobiske overflater ikke genererer like mye ladning
som hydrofobiske overflater når vanndråper beveger seg over dem. Derudover har han jobbet med modellering af superkondensatorer. Bodil Holst fik bevilliget et EU projekt og et Forny projekt begge relateret til udvikling af is-afvisende overflader (for optiske elementer og for droner). Dette har gjort det muligt at indkøbe et
kommercielt instrument som kan bruges til at flourinere overflader – om nogle er interesseret I at teste det er
det bare at tage kontakt. Ranveig Flatabø og Espen Werdal Selfors er blevet ansat som Forsker og PhD student
på de to projekter. Derudover jobber gæsteprofessor Faran Baig fra University of Engineering and Technology, Lahore, som besøger os I 6 måneder med dette emne sammen med flere masterstudenter. Justas Zalieckas
er blevet ansat som postdoc tilknyttet BOW - han skal jobbe med at udvikle nanodiamand belæg for vindturbiner som kan beskytte dem mod regndråber. Sammen med Joachim Reuter fra geofysik fik vi bevilliget et projekt gennem Akademiaftalen inden for dette område, som starter op til næste år.
Martin Greve har jobbet ind mod forskellige aktiviteter rettet mod solseller og kvantemikroskopi med Justas
Zaliekas, også her er der flere masterstudenter i sving. Martin Greve er fortiden på forskningsophold ved University of Kentucky men vi venter ham hjem til jul.
Desværre måtte vi sige farvel til vores mangeårige gruppemedlem Naureen Akhtar, men vi holder heldigvis
kontakten med hende og ønsker hende alt godt I hendes nye stilling ved Universitetet I Agder.
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GRUPPEN FOR OPTIKK OG ATOMFYSIKK 2019 ÅRSRAPPORT

Vi startar oppsummeringa av 2019 med eit polareventyr. For første gong har eit norsk skip nådd Nordpolen,
og der var gruppa sin polarhelt Håkon med. Vi har ikkje bilete av flaggplanting ettersom han sjølvsagt med ein
gong starta med å førebu optiske målingar i havet under isen. Sjølv om isen blir tynnare kan han rapportere
om at det slett ikkje betyr at det er lett å lage hol i Nordpolen. Elles viser det seg at i deler av spekteret er havet under Nordpolisen berre ein fjerdedel så transparent som ved iskanten lenger sør, noko som mest truleg
skuldast vassmassar frå Sibirske elvar versus Atlanterhavsvatn.
Gruppa har òg fått tilsett postdoktor Tristan Petit i prosjektet Arven etter Nansen. Han skal studere korleis
lystilhøva i Barentshavet er no, og korleis dei potensielt kan forandre seg i eit framtidig klima med mindre
havis.
Det er absolutt verdt å merke seg at Hicham har fått akseptert ein artikkel i Nature
Scientific Reports, som tek føre seg kvantekontroll og karakterisering av ultrarask
atomionisering ved hjelp av to ortogonale attosekundpulsar med ulike bølgelengder. Gruppa har elles studert multifotonionisasjon i superintense laserfelt, der gyldigheitsområder til Schrödingerlikninga er blitt målt opp mot den relativistiske
motparten, Diraclikninga. For å løyse slike tidsavhengige omfattande numeriske
problem for eit realistisk tidsrom og representativt utval av eigentilstandar, har
det blitt utvikla algoritmar for parallellprosessering, både på lokale grafikkort og for ulike sky-løysingar.
Gjennom året har det elles vore stor pedagogisk aktivitet ut mot tre ungdomsskular knytt til det NFR-støtta
prosjektet ARGUMENT: Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall. I 2019 har
det spesielt vore fokus på korleis ein kan utvikle elevane sine evne til fagleg argumentasjon og kritisk tenking.
I samband med læreplanreforma i skulen er det blitt halde kurs og føredrag om dybdelæring og kritisk tenking for realfagslærarar på vidaregåande skule. Fem studentar har tatt master i fysikkdidaktikk, og i samarbeid med kollegaer har ei lærebok i fysikkdidaktikk og ei i naturfagdidaktikk kome i nye og oppdaterte utgåver.
Som tidlegare år har 2019 òg vore prega av måling og modellering
av lys i vatn. I samarbeid med Biologisk institutt har gruppa målt
optiske eigenskapar i Gaupnefjorden som er sterkt påverka av
smeltevatn med høgt partikkelinnhald frå Jostedalsbreen, noko
som gir ein karakteristisk grønfarge og sterk tilbakespreiing, som
vidare gir eit godt signal til satellittfjernmåling.
Nytt av året innan lystransport i vatn, er ein tettare link til havteknologiprogrammet, der optisk undervannskommunikasjon og undervannsavbilding blir studert og vidareutvikla.
Gruppa samarbeider dessutan fortsatt med Haukeland universitetssjukehus i bruk og avbilding av Cherenkovlys frå elektron som går fortare enn lysfarten inne i auget. Målet er å finne optimal plassering av kjelder til
brukt i strålebehandling av tumorar i augeeplet. Og gruppa har publisert arbeid om solenergi og økonomisk
utvikling i Europa.
Til slutt lar vi oss inspirere av Svein Rune si helsing frå Gaupnefjorden, og helser med det God Jul frå gruppa
for optikk og atomfysikk.
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ÅRSBERETNING FOR PETROLEUMS- OG PROSESSTEKNOLOGI (PPT) FOR 2019
Petroleums- og prosessteknologi bestod i 2019 av 33 personer: fire professorer, en førsteamanuensis, tre
forskere, 1 Post doc, en overingeniør og en 50% ansatt konsulent; samt 8 PhD studenter, 11 masterstudenter
og 3 gjesteforskere.
Gruppen veiledet i 2019 8 PhD- studenter og 11 masterstudenter. Siste 5 år uteksaminerte PPT totalt 11 PhDog 47 Masterstudenter. I 2019 underviste PPT 9 energi- og petroleums-kurs for 123 studenter. Forskningen er
hovedsakelig utført med ekstern finansiell støtte, siste 5 år utgjør eksternfinansiering ca. 80 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 Utilization 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, Bergit Brattekås, Zach Alcorn og Jarand Gauteplass) veiledet i 2019 6 PhD studenter og 9 master studenter (33% kvinner), hvorav to PhD’er og tre masterstudenter ble 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 fire
studieretninger og til tross for nedgang i søkertallene til bachelorprogrammet i petroleums- og prosessteknologi er det fremdeles flere søker til masterstudiet i Reservoarfysikk. Geir Ersland har i 2019 vert aktiv i arbeidet med å revidere og forene energiutdanningen ved fakultetet. Det første kullet til 50 studieplasser i et integrert master/siv.ing. program i Energi ønskes velkommen neste høst. Institutt for fysikk og teknologi vil ha
ansvar for to av fire studieretninger: 1) reservoar og geo-energi og 2) energi- og prosessteknologi. 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 PhD- og Masterstudenter i år. I et samarbeid mellom NFiP
og NorTex ble det arrangert flere felles kurs og konferanser i 2019: 1) feltkurs på Svalbard med totalt 20 studenter, 2) en internasjonal CO2 for EOR as CCUS konferanse i Houston, TX, USA, med 100 deltagere, hvorav
50 PhD studenter fra Australia, Brasil, USA og 4 land i Europa, 3) Internasjonal CCUS Workshop i Houston, TX,
USA, med 70 deltagere og 4) Hydrat workshop i Tromsø i samarbeid med Universitetet i Tromsø på naturgasshydrat som potensiell energikilde; ca 30 deltagere.
I 2019 har hovedvekten av Reservoarfysikk sin forskningsaktivitet vært fokusert på å utvikle teknologier for å
redusere karbonavtrykket i olje- og gassproduksjon. Dette oppnås ved samtidig lagring av karbon under injeksjon av CO2 og vannbasert surfaktant-løsning for å danne superkritisk skum til mobilitetskontroll for økt oljeutvinning og økt lagring av klimagass i porøse bergarter. Forsøkene blir utført i høytrykk- og høytemperaturoppsett ved IFT, og er også blitt ytterligere komplementert med avbildning av væskestrøm i CT og PET skanner på Haukeland universitetssykehus. Resultatene oppskaleres og brukes direkte inn i en feltpilot i Texas; et
internasjonalt storskala samarbeidsprosjekt initiert og ledet av Reservoarfysikkaktiviteten ved IFT, med deltagere fra 7 universiteter og 6 oljeselskaper.
Reservoarfysikk studerer også gasshydrater i sediment, både med tanke på gassproduksjon og CO2-lagring.
Gruppen samarbeider også, under ledelse av Geir Ersland, med Equinor 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 2019.
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 i et NFR prosjekt
hvor nanoteknologi blir brukt til å stabilisere CO2-skum. Martin Fernø hadde foreldrepermisjon store deler av
vårsemesteret i 2019, men har likevel hatt oppstart av to forskningsprosjekt: ett skumprosjekt med støtte fra
NFR gjennom et samarbeid med Norce i Stavanger, og ett innen hydrogenlagring sammen med flere universiteter i Østerrike og støttet finansielt fra Østerrike. Sistnevnte som et direkte resultat av forskningstermin i
2017.
Årsberetning for Petroleums- og prosessteknologi 2019 fortsetter neste side
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Fernø har også arrangert flere konferanser i Bergen i 2019, blant annet Young Researcher’s Night på Litteraturhuset i september på Forskningsdagene og Bergen CCUS seminar i desember. Fernø har også hatt en ledende rolle i å koordinere lokal aktivitet innen CCUS og hydrogen, og jobber med å etablere et regionalt konsortium med bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner innen disse tema. I november deltok Fernø i
paneldebatt innen bærekraftig oljeproduksjon på Forskningsforbundets årlige forskningspolitiske seminar
2019.
Fire PhD studenter har gjennom året hatt forskningsopphold hos oss i reservoarfysikkgruppen; Jyoti Pandey
fra DTU i København, Jacquelin Mora fra Universitetet i Ålborg, Michiel Wapperom fra TU Delft og Wantong
Sun fra Southwest Petroleum University, Chengdu, Kina.
IFT mottok i 2019 Matematisk naturvitenskapelige fakultets HMS pris for første gang på 15 år, både på grunn
av god håndtering av HMS avvik på en av Reservoarfysikk sine laboratorier, som var det første laboratoriet
godkjent ved UiB med Equinors HMS krav, og håndtering av radioaktive isotoper v/IFT.

Feltoperasjoner: CO2 skum EOR felt pilot i Texas, USA

CO2-skuminjeksjon i CT og PET
på Haukeland universitetssykehus

4th Biennieal CO2 for EOR as CCUS Conference, Houston TX,
Sept. 25-27th, 2019

Årsberetning for Petroleums- og prosessteknologi 2019 fortsetter neste side
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Termodynamisk modellering
(Tatiana Kuznetzova) har i 2019 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 2020 og Juri
Selvåg som skal levere i marsj 2020. 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 reaksjons-studier 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 (Fasefeltteori).
Med Khadijeh Qorbani sin disputas 15/12/2018 har gruppen utdannet PhD nr. 13 på 5 år. Riktignok en av disse ved NTNU.
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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ÅRSRAPPORT FRA SPACE PLASMA PHYSICS GROUP (SPPG) 2019
Space Plasma Physics Group (SPPG) ble etablert i September 2019 som en frittstående romfysikk-gruppe. Fokus til SPPG er plasmafysiske prosesser i rommet. Vi er spesielt interessert i hvordan magnetiske eksplosjoner
oppstår i rommet, hvordan rommet i nærheten av jorden formes og hvordan det blir påvirket av solutbrudd.
Vi jobber også med å forstå romvær, som beskriver effektene romprosesser har på mennesker og utstyre i
verdensrommet og på bakken.
Gruppen består av 9 personer: en fast ansatt (Michael Hesse), 2 Post docs (Cecilia Norgren og Paul Tenfjord),
2 PhD studenter (Håkon Kolstø og Susanne Flø Spinnangr), en masterstudent (Judith Pérez-Coll Jiménez), 2
forskere (Norah Kwagala og Therese Moretto-Jørgensen) og en ingeniør (Jon-Thøger G. Hagen).
Fra august 2019 overtok SPPG rollen som hovedkoordinator for ESAs Geomagnetic Expert Service Centre (GESC). Michael, Therese, Norah og Jon-Thøger er involvert i dette prosjektet. SPPG samarbeider med flere
andre europeiske institusjoner og universiteter for å levere tjenester til ESA sin romvær-portal, http://
swe.ssa.esa.int/. Den nåværende kontrakten strekker seg til august 2020 men prosjektet forventes å fortsette i mange år.
Håkon fikk tildelt det prestisjefulle NASA International Internship. Stipendiet dekker et tre måneders forskningsopphold ved NASA Goddard Space Flight Center, der Håkon kan utvide sine studier av magnetisk rekonneksjon gjennom direkte tilgang til dataene fra Magnetospheric Multiscale satellittene.
Michael ble tildelt Space Weather and Nonlinear Waves and Processes prisen av American Geophysical
Union. Prisen anerkjenner “cutting-edge work in the fields of space weather and nonlinear waves and processes from mid-career and senior scientists.”
SPPG leder et ISSI-team som studerer om nordlyset kan beskrives som en magnetisk eksplosjon i atmosfæren. ISSI er en organisasjon som samler internasjonale eksperter innen romforskning for å forske på problemstillinger som ofte krever samarbeid mellom teori, modellering og observasjoner. Samtidig er vi del av to
andre ISSI teams.
Therese er medlem av ESA’s Mission Advisory Group for Daedalus satellittene, som er en kandidat i Earth Explorer Programmet. Hun ivaretar også en ledende rolle i den tilhørende ESA-finansierte vitenskapelige undersøkelse.
På den relativt korte tiden gruppen har eksistert har vi hatt en svært produktiv periode med totalt 8 inviterte
foredrag. Siden September har SPPG 7 publikasjoner, og er med i 19 abstracts til Fall Meeting of the American Geophysical Union.
SPPG sitt globale mhd-modelleringsarbeid er unikt i Europa og ble fremhevet på årets European Space
Weather Week i Liege i November.
I september var Susanne en av to foredragsholdere på UiB og Bergen Filharmoniske Orkesters samarbeidsprosjekt “Neste Steg”. Ved
å kombinere vitenskapelig og musikalsk formidling er dette en stor satsning for å øke folks
interesse og oppmerksomhet for forskning og
utvikling på jorden, ved å sette mennesket i
sammenheng med sine omgivelser. Prosjektet
består av en konsertserie på 4 konserter i
2019/2020 sesongen til BFO, der tema for
første konsert var Verdensrommet. Foredraget
handlet derfor om hvilke spennende fenomener i vårt nære verdensrom det forskes på ved
UiB. Prosjektet var svært vellykket, og genererte flere positive omtaler om UiBs forskningsarbeid i media.

SPPG teamet på besøk hos NASA Goddard Space Flight
Center i November
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ÅRSRAPPORT FRA SUBATOMÆR FYSIKK 2019
Eksperimentell partikkelfysikk
Gerald Eigen har fortsatt arbeidet med Silicon Photomultipliers (SiPM) og publiserte arbeidet "Gain Stabilization of SiPMs with a Adaptive Power Supply" i JINST. Med sin gruppe målte han lys uniformiteten til flere
scintillerende brikker ("tiles") på ATLAS Tile Calorimeter med SiPMs, studerte ytelsen til scintillerende brikker
i forskjellige geometriske utforminger med SiPM utlesning, og målte egenskapene til fjerde generasjon SiPMs
fra Hamamatsu. Resultatene ble presentert for flere workshops og konferanser. I ATLAS fortsatte vi arbeidet
med Higgs til fire leptoner og startet et søk av Higgs til to myoner. Eigen er den norske representanten for
den europeiske strategigruppen som diskuterte den europeiske strategien for partikkelfysikk i årene 2020-26
i forskjellige møter og vil produsere endelig oppdateringsrapport i januar 2020.
De indre deler av ATLAS-detektoren skal erstattes med en helt ny spordetektor, ATLAS
Inner Tracker (ITk). Her arbeider gruppen med silisium piksel sensorer i strålingshard
utforming og tilhørende utlesningselektronikk. Prototyper fra SINTEF har blitt studert
og testet i flere omganger ved bruk av 4 GeV elektroner tilgjengelig ved DESY
(Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg), se bildet. Det viser seg at sensorene fra
Sintef fungerer godt. I tillegg har det vært arbeidet mye med utvikling av utlesningselektronikken gjennom deltakelse i RD53-samarbeidet ved CERN. Sammen med UiO forbereder vi bygging og leveranse av et større antall moduler bestående av pikselsensorer. Et laboratorium for testing og kvalitetsikring av modulene er under oppbygging,
med anskaffelse av flere instrumenter og installasjoner. Denne oppbyggingen har vært
mulig på grunn av infrastrukturprosjektet NORLHC, og kvaliteten på våre laboratoriefasiliteter forbedres stadig.
HEPP gruppen av IFT er også veldig engagert i søken etter den såkallte
mørk materie (Dark Matter) med ATLAS. Søken av produktion av mørk materie partikkler i lag med Higgs bosoner som henfaller til tau leptoner i ATLAS blir ledet av forskerne ved IFT og vi bidra til kombination av mørk materie søker i ATLAS. Dette forskning er støttet fra MSCA-IF stipend til Julia
Djuvsland.
Vi var også aktive i formidling av partikkelfysikk til elever og har som vanlig invitert elever fra vidergåande
skoler i Norge til å tilbringe en dag hos oss og lære om hva vi jobber med i hverdagen. Disse "Masterclasses"
er organisert i samarbeid med Høyskolen på Vestlandet og inkluder foredrager, en egen liten forskningsprosjekt for elevene og en videokonferanse med forskerne ved CERN (se bildet).
Vi har også jobbet hardt for å måle og forbedre ytelsen til tau leptoner, både i ATLAS-triggersystemet og
offline, for fysiske analyser. Utviklingen som ble gjort av IFT-gruppen på tau lepton-trigger i 2018 lønnet seg.
Vi kunne bekrefte med data at trigger-effektiviteten ble betydelig forbedret. I mellomtiden er søket etter supersymmetriske skalare bunnkvarker nær fullføring, vi regner med å åpne Pandoras boks og se på data i den
signalrike regionen tidlig neste år!
En annen Pandora-boks åpnes snart i forbindelse med endring av NFR-finansieringsordninger for CERNrelaterte prosjekter. Nåværende HEPP, HENP, Isolde norsk-bidrag osv. vil forvandle seg til et senter som
spenner over UiO og UiB i 2020. Det ble brukt litt tid på å skrive søknaden for de 8 årene av senteret, nå venter vi på resultatene.
Andre uventede nyheter kom fra ACCU (Advisory Committee of CERN Users) hvor Anna Lipniacka i dag er
norsk representant. Hver gang du reiser til EU eller EFTA-land for arbeid, inkludert møter og konferanser, bør
du ha skjemaet A1 (før E101, E103) med deg. Det er rapportert om kontroller fra politiet på konferanser. Som
kan leses på https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf
norsk institusjon som er ansvarlig for dette skjemaet er NAV. Lykke til. Dette påvirker alle i EU og EFTA som
reiser, ikke bare partikkelfysikk-gruppen.
Årapport fra Subatomær fysikk 2019 fortsetter neste side….
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Teori
Teoridelen av gruppen fortsetter å tenke på den sterke kjernekraften og hvordan vi kan finne nye partikler. Vi
fikk en god oversikt over mulighetene for å realisere en kobling mellom det vanlige fotonet og veldig lette, nye
"mørke fotoner" som er liten nok for å være kompatibel med de eksperimentelle grensene og stor nok for å
kunne bli oppdaget i framtiden (publisert i Physical Review D). Pågående prosjekter om modeller med en utvidet Higgs-sektor og supersymmetri prøver å forstå blant annet CP-brudd, mørk materie og fenomener i det
tidlige universet. Per Osland (emeritus) har publisert en bok med Nobelprisvinner Roy J Glauber, "Asymptotic
Diffraction Theory and Nuclear Scattering" (Cambridge University Press).
I tillegg går mer og mer arbeid til konferansen DISCRETE 2020, som vi organiserer i Bergen (23-27 november
2020).
Prosjektet "Thermalizing jet: new aspects of non-equilibrium processes at colliders", støttet av Trond Mohn
Stiftelse og ledet av Konrad Tywoniuk, har hatt et travelt år. I løpet av året ble fire medarbeidere engasjert, to
PhD studenter, Adam Takacs og Yilun Du, og to forskere, Yilun Du og Daniel Pablos. Gruppen har hatt et produktivt år som kulminerte i tre presentasjoner (en plenær og to ordinære) og en poster på Quark Matter konferansen i Wuhan, Kina, i 3-9 november. Vi organiserte også en workshop som het "JetTools 2019" om nye
QCD teknikker i kryssningen mellom teori og eksperiment ved IFT i 13-17 mai 2019 som hadde rundt 40 deltagere. Gruppen utvikler en ny Monte-Carlo jet generator som inkluderer vekselvirkninger med et kvark-gluon
plasma, og jobber også med maskinlæring og statistiske teknikker for datanalyse fra tung-ione kollisjoner.

Eksperimentell kjernefysikk
I 2018 ble andre runden av innsamlingen av data fra ALICE eksperimentet avsluttet og dataanalysen er i gang. I
samarbeid med mikroelektronikkgruppen har vi begynt med installasjon av utlesningselektronikk for ALPIDE
pikselsensorene. I september 2019 fikk vi besøk av kolleger fra Tyskland og ESS; de deltok i en "lecture week
on imaging with particles", som var arrangert av forskerskolen "Intelligent Detectors".

Medisinsk fysikk
Innen medisinsk fysikk følger vi spent med på framdriften for etablering av protonterapi i Bergen. Dette senteret vil gi store muligheter for spennende forskning i Bergen og mye av dagens aktiviteter i medisinsk fysikk er
derfor allerede fokusert mot proton- og partikkelterapi. Konstruksjon av proton-CT har begynt. Vi jobber med
den mekaniske designen og med kjølesystemet. Mikroelektronikk-gruppen har bygget en prototype av utlesningselektronikken og har utviklet firmware og monitorprogramvare i sammarbeid med HVL. En første versjon
av 3D-rekonstruksjonsprogramvare er tilgjengelig; hele analyse-kjede kan nå simuleres - f.eks. skanning og rekonstruksjon av hodefantom.
Eivind Rørvik disputerte 23. august med sin avhandling om protonterapi som fokuserer på at absorbert dose
(energiavsatt i pasienten) ikke er nok for å estimere effekten av behandlingen på en god måte. Vi kan, og bør,
legge inn andre parametre som vevstype og LET (linear energy transfer) i såkalla biologiske modellar for å predikere effekt av behandlinga bedre. Vi jobber også med å forbedre slike modellar for tyngre ion, slik som karbonion. Nytt av året er at vi også har begynt å kikke mer på medisinsk avbildning. Et prosjekt her er "reduksjon
av stråledose til operatør (lege) ved kardiologiske prosedyrer". Ved hjerteavdelingen på Haukeland brukes ioniserende stråling til å avbilde pasienter under operasjon. Vi vil bruke simuleringer til å tilpasse blyskjerming
bedre slik at legene får mindre stråling under operasjoner.
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ÅRSRAPPORT FRA TEKNISK AVD. 2019
Den tekniske avdelingen ved instituttet teller i dag 18 faste stillinger. Jon-Thøger Hagen ble i år ansatt i ny
stilling som overingeniør tilknyttet ESAs romværprogram (G-ESC). Vi er også glade for å har Sabrina Eder tilbake etter et toårig opphold ved University of Newcastle.
Forskningsgruppene har som vanlig fått hjelp i den utstrekning vi har hatt
kapasitet til dette. Og vi henviser derfor også til forskningsgruppenes 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. Figuren viser en enkel antenne som er lagt for
PHYS117 og for demonstrasjon av effekter i elektromagnetismen.
TA har også tatt på seg fellesoppgaver som verneombud (Rachid Maad),
strålevernkoordinator (Georgi Genov) og HMS-koordinator (Kjetil Heitmann)
Nanofysikkgruppen har alltid mange utfordringer som krever teknisk assistanse. I år har vi blant annet hjulpet til med installasjon av et nytt instrument som gjør det mulig å funksjonalisere overflater med fluor. Vi
har gjennomført nødvendige oppgraderinger på heliumdiffraksjonsinstrument og jobber videre med heliummikroskopet.
2019 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. Et prosjekt som har vært under utvikling gjennom året er
fra petroleumsgruppen hvor vi har laget en høytrykk-mikromodell-holder
for å studerer mekanismer på porenivå i porøse materialer.
I desember ble det installert en automatisk optisk målestasjon av typen SmartScope Flash 200 fra Optical Gaging Products på renrommet i nordfløyen. Målestasjonen ble kjøpt inn for bruk i subatomær-gruppens arbeid
med oppgraderingen av ATLAS-detektoren, og vil benyttes til å måle dimensjonene og flatheten til silisium
partikkeldetektorer, produsert ved SINTEF. Målestasjonen vil også være til nytte for andre grupper som behøver å utføre presise målinger av fysiske objekter.
Yi-Chun Chen samarbeider med øyekirurgene på Haukeland for å monitorere posisjonen til radioaktive brikker som plasseres bak pasientens øye for å behandle kreft, brakyterapi. Brakyterapi er en innvendig strålebehandlingsteknikk som brukes for å gi høye stråledoser med høy presisjon og kort rekkevidde i et tumorvolum.
Posisjonen finnes ved hjelp av Cerenkov-luminescens-avbildning, se figur som viser Cerenkov-luminescens fra
Ruthenium-106.

Årapport fra Tekniisk Avd. 2019 fortsetter neste side….
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SMILE-prosjektet fortsetter, og i år kom vi gjennom PDR (Preliminary Design Review).
Dørmekanismen er redesignet for å bli mer robust mot vibrasjonspåkjenninger, og en
av komponentene er testet i vårt nye kryogenisk vakuumkammer, med temperatursykler fra -155 til +85 °C ved 10-6 mbar. Vi har også ferdigstilt prototypen for DEEPdetektoren (Distribution of Energetic Electrons and Proton). Instrumentet ble skutt
opp på ICI-5-raketten fra Ny-Ålesund i november (bilde under).

DEEPinstrumentet
montert inn i
nyttelasten
(nesen) til ICI-5raketten.

Høytrykk mikromodell-holder montert under et mikroskop.

Metrologistasjon med oppløsning på
0,5 mm over et område på 20x20x15 cm.
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ÅRSRAPPORT 2019 FOR TEPU, TEORI, ENERGI OG PROSESSTEKNOLOGI
TEPU består per desember 2019 av fire faste vitenskapelige ansatte (Trygve Skjold, Bjørn J. Arntzen, Alex C.
Hoffmann og Pawel J. Kosinski) og professores emeriti Rolf K. Eckhoff, Lazlo P. Csernai og Jan S. Vaagen, i tillegg til stipendiater og masterstudenter. Arbeidsmarkedet for våre masterstudenter er betydelig bedret etter
oljenedturen, og de fleste masterstudentene hadde flere relevante jobbtilbud før de avsluttet studiet. Fra og
med 2019 omfatter gruppen primært energi- og prosessrelaterte studier, og skifter derfor navn til "Energi- og
prosessteknologi".
Flerfasesystemer:
Gruppen uteksaminerte i år 3 masterstudenter og tok opp 4 nye. Pawel sin forskning fokuserer fremdeles på
kombinering av solenergi og nanoteknologi: Vi studerer suspensjoner av nanopartikler i væsker (nanofluider)
og hva som skjer dersom de er utsatt for solstråling. Dette har mange potensielle anvendelser i energiteknologi slik som dannelse av damp, såkalte DASCs (direct absorption solar collectors), eller intensifisering av kjemiske reaksjoner. Våre hovedaktiviteter har vært analysen av stabiliteten av nanofluider, optimalisering av design, produksjon av hydrogen og mulig bruk av magnetiske felt.
Dette prosjektet er hoveddelen av et veldig fruktbart samarbeid med Prof. Boris Balakin fra HVL (som er også
‘’hovedmotoren’’ i prosjektet), PhD student Shihao Wei og en rekke flinke masterstudenter: Halvard Thon
(ferdig eksaminert), Runa By Bårdsgård (eksamen nå i desember), Lisbeth Espedal, Mattias Stava og Javad Hikmati.
I tillegg har Pawel vært involvert i studier av erosjon i systemer med fluid pluss partikler. Dette har omfattet
tre aktiviteter: (i) oljeindustrien hvor vi analyserte slitasje i ventiler (med masterstudent Lise M. Rinde som ble
eksaminert i juni, og Wintershall Norge som hovedaktøren); (ii) mulig erosjon av rørvegg i nanofluider (med
masterstudent Marthe Braut); (iii) erosjon av vindturbinblader på grunn av regndråper (et nytt samarbeid
med Bergen Offshore Wind (BOW)).

Datasimulering av erosjon i en choke-ventil (venstre) og jernoksid-nanofluid (høyre)
Alex har deltatt på følgende prosjekt som har resultert i publikasjoner i 2019:
-

med Shell Global Solutions om demisting hvor vi anvendte metoder fra andre enhedoperationer på mo
dellering af demisters.
med Gexcon fokuseret på numerisk modellering af flerfasesystemer for eksplosionssimulering
Afslutning af projekt med Equinor fokuseret på rensning af phenoler
Formulering af flerfaseligningerne der bruges i CFD software
CFD simulering og PEPT (positron emission particle tracking) af strømningen i cyklon separatorer
Årsrapport 2019 for Tepu, Teori, Energi OG Prosessteknologi fortsetter neste side
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Prosessikkerhet:
Gruppen for prosessikkerhet har ved årsskiftet to PhD-kandidater (begge nærings-PhD fra Gexcon) og ni masterstudenter. Det ble uteksaminert fire masterstudenter i år og fem nye ble tatt opp. To av masterstudentene
tar oppgaver i energi, med spesialisering mot sikkerhet i energisystemer. Resten tar oppgaver i prosessteknologi, med spesialisering i prosessikkerhet. Oppgavene fokuserer hovedsakelig på eksperimentelle og numeriske problemstillinger knyttet til gass-, væsketåke- og støveksplosjoner. Gruppen samarbeider tett med Gexcon, og flere av masterstudentene har tatt oppgavene sine der.
Trygve Skjold startet i full stilling som førsteamanuensis fra 1. april 2019. Han er emneansvarlig for PTEK250
og PTEK354, og foreleste PTEK250 høsten 2019. Trygve koordinerte arbeidet med SFI-IV søknaden
RESPONSE (Research on energy-related safety and security: Pre-competitive cooperation for protecting industry, society and the environment) som ble levert Forskningsrådet 25. september.

I forlengelsen av NORLACS-søknaden om nasjonal infrastruktur, som fikk avslag fra Forskningsrådet i 2019,
ble det 2. desember levert en søknad til UiB om forskningsinfrastruktur (HySALA: Hydrogen Safety Laboratory). Det pågår også konsolidering av et konsortium for en mulig EU-søknad på hydrogensikkerhet i 2020. Arbeidet med å flytte gasseksplosjonslaboratoriet (nå i rom 271 i sydfløyen) tilbake til rom 604 på taket av
nordfløyen er godt i gang. Brannsikre skap for gassflasker og en elektrisk trappetralle er kjøpt inn i 2019, og
selve flyttingen forventes å starte på nyåret 2020».
Rolf har ledet (seremonimester) 4 doktordisputaser i 2019.
Bjørn har fortsatt sitt samarbeid med North China Institute of Science and Technology, NCIST, for å hjelpe
med å begrense metan og kullstøv-eksplosjener i kullgruvene i Kina. Vår masterstudent Ragnhild Dybdal Øie,
som gjorde eksperimenter i to måneder hos NCIST, fikk sin mastergrad i Juli. Bjørn og vår nærings-PhD kandidat Maryam Ghaffari presenterte forskning på henholdsvis støveksplosjoner og modeller for forbrenningshastigheter i St. Pertersburg (som vist under).

Teoretisk fysikk:
Jan har fortsatt sitt samarbeid med svensker/russere innen RNBT, også som medforfatter. Sammen med prof
R.J.Ascuitto (USA, tidl.Yale) skriver han en memoarartikkel om "50 år for kvantemekanisk koplede-kanal-teori
for kvasi-elastiske tung-ione reaksjoner". Jan holdt foredrag under prof. Csernais 70 års feiring i Bergen, og ...
Årsrapport 2019 for Tepu, Teori, Energi OG Prosessteknologi fortsetter neste side
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foredrag om kjernefysikkens betydning for Fysisk Institutt/IFT under Instituttets 70 års feiring på Solstrand.
Laszlo rapporterer at polarisering av den utsendte Lambda og andre partikler som de spådde som de første i
2013, ble bekreftet eksperimentelt i 2017. På Quark Matter-konferansen i 2019 i Wuhan var dette det mest
omtalte emnet. Den andre suksessen er basert på deres tidlige grunnleggende tung ion-resultater hvor de
foreslo en spin-off for feltet laser-indusert ICF (inertial confinement fusion). Denne applikasjonen er nå tatt
opp i programmet for European Extreme Light Infrastructures, ELI-ALPS. De første eksperimentelle testene
ble gjort allerede i november 2019.
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