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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var vi plutselig kommet til påske, og påsken i år blir nok litt spesiell for de fleste av oss. Men så begynner det
jo å bli normalt å ha det spesielt. Vi har jo hatt en viss omstilling i forhold til hvordan vi løser våre arbeidsoppgaver, og vi har fått hverdagen justert litt. Heldigvis er det lys i tunellen, og det synes nå som om 27. mars er dagen hvor vi igjen skal åpne dørene litt på gløtt. Først for å slippe inn de som har størst behov for tilgang på laboratorier for å opprettholde progresjon i sine studier. Dette ser vi frem til for slik det er nå er Bjørn Trumpys hus
et mørkt og nokså trist sted. Slett ikke slik det skal være. Det har ellers vært litt usikkerhet rundt hvilke tiltak UiB
vil innføre for stipendiater og postdoktorer i disse koronatidene. Det som er besluttet er at stipendiater kan få
forlengelse hvis de er blitt forsinket på grunn av situasjonen etter individuell vurdering. Det er så langt ikke avklart om dette også gjelder postdoktorer.
En ting som er helt etter normalen også i år er at vi gjør det svært så godt på publikasjonsfronten. I fjor kunne vi
rapportere at vi gjorde det kjempebra og var det instituttet ved UiB som publiserte mest i 2018. Nå tar vi det et
knepp opp og økte like godt produksjonen med 5% for 2019. Det utgjør småpene 10% av hele produksjonene
ved UiB så her må vi ha anledning til å være litt fornøyd med oss selv! Veldig bra rett og slett!

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.“
Confucius
Ha en riktig god påske,
Øyvind
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PHD - DISPUTAS
MSc. Tordis Johnsen Dahle disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

”Studies of the Relative Biological Effectiveness and
Biological Dose in Proton and Carbon Ion Therapy”
Tid:
Sted:

Tirsdag 28. april 2020 kl. 13:15
Disputasen kan følges digitalt

Pressemelding

Opponent: Førsteamanuensis, Armin Lühr, OncoRay – National center for radiation research in oncology, Dres
den. Fra mars: førsteamenuensis, Technical University Dortmund
Opponent: Brita Singers Sørensen, Department of Experimental Clinical Oncology and Danish Center for Particle
Therapy, DCPT, Aarhus University Hospital, Aarhu

Øvrig medlem i komiteen: Førsteamenuensis Martin Møller Greve, IFT, UiB

NEW EMPLOYEES AT IFT
CARSTEN HINZMANN
My name is Carsten and since April I am a new PhD-student in the Nano-physics group.
I studied physics in Heidelberg, Germany and graduated this year. I worked on my master-thesis here at the institute as cooperation between the University of Heidelberg
and Bergen. The topic was energy generation with rain cells, which I built and simulated. It turned out that renewable energy is of my main research interest. During my
Bachelor I did research on organic photo voltaic and light emitting diodes, in my Master it was rain energy and now for my PhD I study wind energy. Here I try to find coatings for the wind mill wings that are exposed dramatically to erosion.
I am fascinated of nature and like almost every outdoor activity that is related to mountains. Of course Norway
has also attracted my attention because of this. All together I have lived two and a half years in Bergen by now,
first with an Erasmus stay and then writing my master thesis. I still like it and I am looking forward to get in touch
and work together with you for three more years.
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PUBLIKASJONER UKE 15 - 2020
Til de som savner publikasjoner en er med på eller kjenner til at er utgitt (hvor noen på IFT er forfattere/
medforfattere): Det viser seg at det ikke er alt som kommer med i “Web of Science“ hvor vi henter publikasjonene fra, og/eller det tar ofte litt tid før de er kommet inn. Hvis dere gir meg opplysningene med forfattere, publikasjonstittel, hvor det blir gitt ut og tid, setter jeg det inn her.
•

Alme, J.; Altenkämper, L.; Djuvsland, Ø.; Ersdal, M.R.; Fionda,F.M.C.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Röhrich, D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Measurements of inclusive jet spectra in pp and central Pb
-Pb collisions at root S-NN=5.02 TeV” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW C Volume: 101 Issue: 3

•

Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Measurement of soft-drop jet observables in pp collisions with the ATLAS detector at root s=13 TeV“
ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 101 Issue: 5

•

Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Measurement of the Z(-> l(+)l(-))gamma production cross-section in pp collisions at root s=13 TeV
with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 3

•

El-Neaj, Yousef Abou; Holst, Bodil; et al.: “AEDGE: Atomic Experiment for Dark Matter and Gravity Exploration
in Space“ EPJ QUANTUM TECHNOLOGY Volume: 7 Issue: 1

•

Alme, J.; Altenkämper, L.; Djuvsland, Ø.; Ersdal, M.R.; Fionda,F.M.C.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Röhrich, D.; Tambave, G. J.; Ullaland, K.; Wagner, B.; Zhou, Z.; et al.: “Multiplicity dependence of (multi-)strange hadron production in proton-proton collisions at root s=13 TeV” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW C Volume: 101 Issue: 3EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 80 Issue: 2

•

Hoffmann, A. C.: “A note on the multiphase balance equations“ POWDER TECHNOLOGY Volume: 362 Pages: 145-148

•

Lunde, Per: “Finite-Amplitude Power Budget Equations for Acoustic Fish Abundance Estimation“ JOURNAL OF
MARINE SCIENCE AND ENGINEERING Volume: 8 Issue: 2

•

Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Performance of electron and photon triggers in ATLAS during LHC Run 2 “ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 80 Issue: 1

•

Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Search for heavy neutral leptons in decays of W bosons produced in 13 TeV pp collisions using
prompt and displaced signatures with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY
PHYSICS Issue: 10

•

Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Measurement of long-range two-particle azimuthal correlations in Z-boson tagged pp collisions at
root s=8 and 13 TeV“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 80 Issue: 1

•

Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Performance of electron and photon triggers in ATLAS during LHC Run 2“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 80 Issue: 1

•

Xie, Yilong Y.; Wang, Dujuan; Csernai, Laszlo Pal: “Fluid dynamics study of the Lambda polarization for Au plus
Au collisions at <mml:msqrt>sNN</mml:msqrt>=200 GeV“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL
C Volume: 80 Issue: 1

•

Buanes.T.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Fomin, N.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Stugu, B.; Yang,
Z.; et al.: “Search for bottom-squark pair production with the ATLAS detector in final states containing Higgs
bosons, b-jets and missing transverse momentum“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
Issue: 12
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Noen småvittige:
•

– Kelner, kelner, hvem er det som skriker på kjøkkenet?
– Det er kokken som pisker eggene.

•

Frøken: - Vet du hva som skjedde med Jesus i påsken, Kari?
Kari: - Nei, frøken, vi var på fjellet da.

•

Alle barna fikk egg, unntatt Karen, hun lekte stein saks papir med påskeharen.

•

Det var en gang to griser som hadde bingen sin like ved hønsehuset.
Den ene grisen var alltid like godt humør, den andre var svært gretten.
– Hvorfor er du alltid så negativ? spurte den glade grisen en dag.
– Jo, svarte den andre med sur mine, – hver gang jeg hører de ekle hønene kakle, kommer jeg til å tenke
på egg og bacon.

•

-Hvorfor legger høner egg? -Hvis de kastet dem, ville de blitt knust

•

Ole satt og spiste sjokolade i timen, da læreren kom bort til pulten hans.
- Dette vil jeg ikke ha noe av, sa hun.
- Du må`kke tro du får noe heller, svarte Ole.

•

- Hvordan ble kruttet funnet opp?
- Med et smell.

•

- Er vi giftige? spurte den vesle slangen moren sin.
- Ja, det er vi, hvorfor spør du om det?
- Jeg har nettopp bitt meg i tunga!

•

- Hva kaler man ei høne som er i farta?
- Eggspress

•

Så var det den svenske Formel 1-kjøreren som stoppet
75 ganger under et løp. 3 ganger for å fylle drivstoff, 4
ganger for å skifte dekk og 68 ganger for å spørre om
veien.
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DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MN-fakultetet
Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg: Sosial distansering Omstilling i virrevandringens tid Dugnadsånd i ei krise Det er ikke nok å bare kunne litt programmering Det er ikke
rart det blir bråk av slikt Strategien som former bærekraft-samfunnet Matematikk vil fortsatt være bærebjelken i alt vi driver med

Arkiv: september 2017 …………………………... september 2019 oktober 2019
november 2019 desember 2019 januar 2020 februar 2020 mars 2020

UTLYSNING AV 50 MILLIONER TIL STUDENTAKTIV LÆRING
Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter
som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Søknadsfrist: 8. juni 2020 innen kl 12:00 Les mer her
V
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SOMMERSKOLEN I CFD I MOSKVA

Moscow Engineering Physics Institute and Western Norway University of Applied Sciences invite for the 5th summer school in Engineering Computing (29 June-10 July 2020). The school aims at the solution of complex engineering problems by means of inter-coupled numerical modelling. The participants will learn the techniques and
practice in use of different numerical tools for simulation of:
- conjugate heat transfer, turbulence and multiphase (CFD-codes: FlowVision, STAR-CCM+)
- thermo-mechanical stresses in process equipment (FEA code Fidesys)

- radiation (Monte-Carlo simulator MCU).
This summer school is particularly suitable for those who plan to go for numerics on the graduation project.
The participation is free of charge and the school arranges on-site excursions to:
- neutrino water detector NEVOD
- MEPhI “nano”-facilities
- high-temperature materials production facility (ITER collaboration)
Moscow is also available J.
More than 10 students from IFT and HVL participated the school in 2017-2019.
Logistics:
1. Diku provides the travel stipend for the school (max 15 knok)

2. in-campus accommodation available from MEPhI at a very low charge (<100 nok/week)
3. an opportunity to cover other expenses to be clarified with the administration at IFT

Enrollment:
The application is sent online before 29/03/2020. The school accommodates 35 students max so please apply
asap and make your best in the application. A separate application goes to SIU before 31/05/2020. For questions regarding the visa and other logistics take contact with Boris Balakin at HVL (bbal@hvl.no).

IKKE LENGRE VED IFT? ØNSKER DU Å FORTSATT MOTTA IFT-POSTEN?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFT-posten etter at du har avsluttet studiet eller arbeidsforholdet, eller kjenner noen som gjerne ønsker å stå på mailinglista vår, kan du sende en e-post til iftposten@ift.uib.no.

ħ-BAR

er åpen ikveld og fredager fremover fra kl 19 - 01. Det holdes jevnlig pub-lectures i H-bar.
Mer info på H-bars facebookside. H-bar holder åpent hver fredag framover fra klokken 19.00 til klokken 01.00 av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter, men ansatte er også

velkomne!
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NYTTIGE LENKER
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Tjenesteportalen (enterprise service management
system) https://hjelp.uib.no/
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen
Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet
Tidligere utgaver av IFT-posten
Nyhetsbrev fra UiB Aktuelt
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine
Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
———”——— Alment om bibliotek for realfag
Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W

IFT-POSTEN UTGIS AV
INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI, UIB
TELEFON: +47 55 58 27 61
KONTAKT: POST@IFT.UIB.NO
IFT-POSTEN@IFT.UIB.NO

VII

