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Instituttlederens leder

I

denne gode uken har vi som vanlig ﬂere gode ting å berette. Vi har jo ofte vært imponert
og lett misunnelige på hvor ﬂinke våre gode venner oppe Midt-Norge har vært til å løfte sine
kvaliteter der vi litt mer sidrumpede vestlendinger gjør vårt beste for å få pakket egne
ferdigheter inn i bomull (med denne spalten som et mulig unntak), men her i uken dukket det
faktisk opp litt drahjelp fra tettstedet ved Nidelvens utløp. Gemini kommer med en ﬁn
artikkel om datadingser og nanoLace prosjektet som er ledet av Bodil. Fin artikkel og
anbefalt helgelektyre!
Ellers kom det inn en hyggelig melding fra studiefronten
Jeg er veldig takknemlig
som jeg tenker det kan være greit at alle får innsikt i. Det
er Marianne som har gjort en solid innsats med å holde i
for å ha så ﬂotte kollegaer!
gang professorer, kursavikling og eksamen i dette
– M. Daae
spesielle semesteret som melder at: ”jeg vil i alle fall si at
de emneansvarlige og andre som har vert involvert i
eksamen og sensur har vert utrolig positive og kjekke å ha
med å gjøre i en tid der de har måttet forholde seg til en ny konsulent med null erfaring, og
samtidig evne å snu seg rundt å legge om eksamen på en drastisk måte. Ikke bare et nytt
verktøy, men også til dels ny eksamensform.” Ikke dårlig melding å ta med seg det!
Så har vi levd litt i SFI Smart Ocean henrykkelse en ukes tid, og nå før sommeren tar helt
over er det på sin plass at vi samles i begeistring med et kakestykke og en kopp kaffe for å
markere historiens første SFI senter til instituttet. Håper mange har anledning til å være med
på dette tirsdag klokken 13.

Ha en takknemlig helg,
Øyvind

MERKNAD

Mandag 22.juni begynner sprengningsarbeid ved Allégaten 55 … LES MER HER
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SFI Smart Ocean– Stort for IFT, viktig for havnæringene
Innovativt samarbeid gir spennende resultater
– Dersom ein skal kunne få påliteleg kunnskap om
status og endringar i havets “helsetilstand”, lokalt
og globalt, så må ein ha målingar av kritiske
oseanograﬁske parametrar over tid: for
havområder, kystområder, fjordar, hamner og
industrianlegg, sier Lunde.
– Og dersom olje- og gassindustrien skal kunne
realisere sine visjonar om utsleppsfrie
autonome «subsea» produksjonsanlegg, så må ein ha nettverk av
stasjonære sensorer som overvåker strukturar og prosessar,
på kritiske lokasjoner og
installasjoner, som kan gje
alarmsignal før noko går gale.

Illustrasjon av hvordan Smart Ocean kommer til å fungere.
Til høyre: Prof. Per Lunde, IFT

I forrige uke kunngjorde Forskningsrådet tildeling
av 22 nye Senter for forskningsdrevet innovasjon
(SFI), der SFI Smart Ocean er et av disse, og ett av
to med UiB som vertsinstitusjon. Professor Per
Lunde, leder av akustikkgruppen ved IFT, er
prosjektleder for SFI-søknaden. SFI Smart Ocean
åpner i desember og blir et 8-årig forskningssenter
med et totalbudsjett på nærmere 300 millioner
kroner.
Havindustriene har potensiale til å doble sin
økonomiske vekst på ti år, ifølge OECD. SFI Smart
Ocean skal skape et trådløst observasjonssystem
for havet som vil bidra til at norske havnæringer kan
få «sin del» av dette økte markedet, og bidra til å
løse de marine utfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor, på en bærekraftig måte.

Gratulerer

til Per og Smart Ocean-teamet!!

– Havnæringane er viktige for Norge
og Vestlandet, og det er nødvendig at
vidare vekst i havet blir gjort på ein
bærekraftig måte.

Det er sjølvsagt tilfredsstillande og inspirerande å
ha lukkast i dette, men det som er viktig er at dette
betyr mykje for samfunn og næringsliv – P. Lunde

Gjør havet trådløst
Nettverkene med trådløst internett i sjøen vil
muliggjøre målinger der kablede nettverk er
uaktuelle, av økonomiske og praktiske årsaker.
– Kabler under bevegelse blir raskt utslitt i havet,
med fare for brudd. For havvind-sektoren, for
eksempel, kan en kabelfri og trådløs overvåking av
strukturer bety store fordeler, sier Lunde.
Samarbeid
Smart Ocean er et samarbeid mellom 6 forskningspartnere (UiB/IFT, HVL, NORCE, HI, NERSC, FFI), 14
brukerpartnere, og 2 industriklynger. >>>

Vær med på feiringen– kake & kaffe:
Tirsdag 23.juni, kl 13:00
IFT Kantina
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SFI Smart Ocean– (fort.)
– I konsortiet får vi no ei mogelegheit, og eit
økonomisk fundament, til å ta denne ballen og
forme eit senter som kan vere drivande og leiande
på denne viktige fronten, sier Lunde.

Brukerpartnerne representerer olje- og
gassnæringen, havvinds-industrien, «offshore»
havbruk, leverandører av marin måle- og
kommunikasjons-instrumentering, og nasjonale
tilsynsmyndigheter. Det er viktig for senteret at
sluttbrukerne er med, det er de som skal bruke
systemene til slutt. (Se listen over konsortiet her.)

…. LES MER

…PROSJEKTETS SIDE

Merknader

NYTT OM PARKERING
Universitetsledelsen har vedtatt at innføring av ny parkeringsordning utsettes til 01.01.2021 pga. Koronasituasjonen. Det medfører at enhetene som har reserverte parkeringsplasser på UiBs område vil beholde
disse ut året til 31.12.2020. …LES MER

CORONA INFORMASJON:
Legg merke til IFTs oppdaterte tiltaksplan.
Adgang søknadsskjema (NO)

/

Oppdatert Tiltaksplan – smittevern (NO)

E-learning course in protection measures

REGISTRER FERIEN DIN I PAGA!
Informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du
ﬁnne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering
i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten ved
ditt institutt.

E-lærings kurs i smittevern

!

REGISTER YOUR VACATION IN PAGA!
Information on how to register vacation can be
found here: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
If you have any questions regarding vacation or the
registration of vacation in PAGAWEB, please contact
your local HR professional at your department.
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Ukens publikasjoner (fra Web of Science)
•

Buanes, T., Djuvsland, J., Eigen, G., Fomin, N., Lee, G.R., Lipniacka, A., Maeland, S., dit Latour, B.M., Stugu, B.,
Traeet, A., and the ATLAS collaboration (2020), Measurement of the Lund Jet Plane Using Charged Particles
in 13 TeV Proton-Proton Collisions with the ATLAS Detector, Phys. Rev. Ltrs., DOI: 10.1103/
PhysRevLett.124.222002

•

Alme, J., Altenkaemper, L., Djuvsland, Ø., Eikeland, V.N., Ersdal, M.R., Fionda, F., Groettvik, O.S., Lofnes, I.M.,
Nystrand, J.I., Rehman, A.U., Roehrich, D., Tambave, G., Ullaland, K., Wagner, B., Yang, S., Yuan, S., Zhou, Z., and
the ALICE Collaboration (2020), Jet-hadron correlations measured relative to the second order event plane in
Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV, Phys. Rev. C, DOI: 10.1103/PhysRevC.101.064901

•

Alme, J., Altenkaemper, L., Djuvsland, Ø., Eikeland, V.N., Ersdal, M.R., Fionda, F., Groettvik, O.S., Lofnes, I.M.,
Nystrand, J.I., Rehman, A.U., Roehrich, D., Tambave, G., Ullaland, K., Wagner, B., Yang, S., Yuan, S., Zhou, Z., and
the ALICE Collaboration(2020), Higher harmonic non-linear ﬂow modes of charged hadrons in Pb-Pb
collisions at root s(NN)=5.02 TeV, J. High Energy Phys., DOI: 10.1007/JHEP05(2020)085

•

Maliniemi, V., Tyssøy, H.N., Smith-Johnsen, C., et al. (2020), Will Climate Change Impact Polar NOx Produced
by Energetic Particle Precipitation?, Geophys. Res. Ltrs., DOI: 10.1029/2020GL087041

•

Maliniemi, V., et al. (2020), Inﬂuence of Enhanced Planetary Wave Activity on the Polar Vortex Enhancement
Related to Energetic Electron Precipitation, J. Geophys. Res.–Atmos., DOI: 10.1029/2019JD032137

•

Norgren, C., Hesse, M., Tenfjord, P., et al. (2020), Electron Acceleration and Thermalization at Magnetotail
Separatrices, J. Geophys. Res.–Space Phys., DOI: 10.1029/2019JA027440

•

Marisaldi, M., et al. (2020), AGILE Observations of Two Repeating Fast Radio Bursts with Low Intrinsic
Dispersion Measures, Astrophys. J. Ltrs., DOI: 10.3847/2041-8213/ab720a

Mastergradseksamener
Mattias Stava
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
prosessteknologi–ﬂerfase med oppgaven:

Ørjan Strand
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
reservoarfysikk med oppgaven:

Thermomagnetic convention in a differentially
heated ﬂow loop

Single- and multicomponent hydrate phase
transitions and CO2-CH4 exchange in synthetic
porous media

Tid: Tirsdag 23.juni, 2020, kl 13:15
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med else.johannesen@uib.no for
Zoom-lenke
Veiledere:
Paweł Kosinski, IFT
Boris V. Balakin, IFT
Eksamenskomité:
Yansong Zhao, HVL
Lars Egil Helseth, IFT

Tid: Torsdag 25.juni, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med else.johannesen@uib.no for
Zoom-lenke
Veiledere:
Geir Ersland, IFT
Stian Almenningen, IFT
Eksamenskomité:
Øyvind Eide, Webstep
Tatiana Kuznetsova, IFT
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Mastergradseksamener
Ivar Ravndal
skal opp til avsluttende mastergrads-eksamen i
akustikk med oppgaven:

Lars Sandnes
skal opp til avsluttende mastergrads-eksamen i
medisinsk fysikk og teknologi med oppgaven:

Normal incidence ultrasonic beam transmission
through steel plates – Measuring and modeling
the transmission coefﬁcient

Comparison of relative biological effectiveness
in passive scattering and pencil beam scanning
proton therapy of pediatric cancer

Tid: Fredag 26.juni, 2020, kl 09:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke

Tid: Fredag 26.juni, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke

Veiledere:
Per Lunde, IFT (Hovudveileder)
Magne Vestrheim, IFT

Veiledere:
Kristian Smeland Ytre-Hauge, IFT (Hovudveileder)
Camilla Stokkevåt, IFT
Lars Fredrik Fjæra, IFT

Eksamenskomité:
Audun O. Pedersen, FoU-leder, Clampon AS
Børge Hamre, IFT

Eksamenskomité:
Ilker Meric, HVL
Sara Pilskog, IFT

Ingrid Bjørge-Engeland
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
romfysikk med oppgaven:

Josephine Alessandra Salice
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
romfysikk med oppgaven:

Time sequence of TGFs and optical pulses
detected by ASIM and a comparison of TGFs
observed by different spacecrafts

Solar wind drivers of energetic electron
precipitation

Tid: Fredag 26.juni, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke

Tid: Tirsdag 30.juni, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke

Veileder:
Nikolai Østgaard, IFT (Hovudveileder)

Veiledere:
Hilde Nesse Tyssøy, IFT (Hovudveileder)
Christine Smith-Johnsen, IFT

Eksamenskomité:
Eivind V. Thrane, Prof. Emeritus, UiO
Geir Ersland, IFT

Eksamenskomité:
Linn-Kristine Glesnes Gaupholm, Sjøkrigsskolen
Kjartan Olafsson, IFT
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Mastergradseksamener
Vinutha Morthala
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
prosess- og sikkerhetsteknologi med oppgaven:

Jone Øvretvedt Edvartsen
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
romfysikk med oppgaven:

Inﬂuence of gaseous and solid inert substances
on gas, dust and hybrid explosions – An experimental study in a 20-litre explosion vessel

Impact of space weather on the polar
atmosphere

Tid: Mandag 29.juni, 2020, kl 11:30
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med else.johannesen@uib.no for
Zoom-lenke

Tid: Mandag 29.juni, 2020, kl 14:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke

Veileder:
Trygve Skjold, IFT

Veiledere:
Hilde Nesse Tyssøy, IFT (Hovudveileder)
Ville Maliniemi, IFT

Eksamenskomité:
Kees van Wingerden, Gexcon
Bergit Brattekås, IFT

Eksamenskomité:
Timo Asikainen, University of Oulu
Camilla Sætre, IFT

Javad Hikmati
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
prosessteknologi–ﬂerfase med oppgaven:

Odin Nødset Alvestad
skal opp til avsluttende mastergradseksamen i
medisinsk fysikk og teknologi med oppgaven:

Nanoﬂuid for hydrogen production and heat
transfer enhancement

Models for the relative biological effectiveness in
proton therapy: on the impact of cell-irradiation
design

Tid: Tirsdag 30.juni, 2020, kl 10:15
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med else.johannesen@uib.no for
Zoom-lenke
Veiledere:
Paweł Kosinski, IFT
Shihao Wei, IFT
Boris V. Balakin, IFT
Eksamenskomité:
Dhayalan Velauthapillai, HVL
Martin M. Greve, IFT

Tid: Torsdag 2.juli, 2020, kl 10:00
Sted: Virtuelt rom (Zoom): Interesserte kan
ta kontakt med hanne.israelsen@uib.no for
Zoom-lenke
Veiledere:
Sara Pilskog, IFT (Hovudveileder)
Kristian Ytre-Hauge, IFT
Eivind Rørvik, IFT
Eksamenskomité:
Ellen Marie Høyen, Haukeland universitetssjukehus
Camilla Hanquist Stokkevåg, IFT
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Dekan-bloggen – Helge K. Dahle
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides
med på MN-fakultetet
Siste innlegg:
• Derfor lønner det seg med lagspill
• Realister er relevante
• Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt
• Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess
Arkiv:
• May 2020
• April 2020
• Mars 2020 …
• September 2017

Annonser

Velferdstilbud

Frem til 20.juni / LES MER OG KJØP BILLETTER
Premiere på:

DE UROLIGE
— UiB-Velferdspris kr 245,- (ord kr 390) –

25.august, 19:30, Teaterkjelleren / KJØP BILLETTER
27.august, 19:30, Teaterkjelleren / KJØP BILLETTER

Frem til 5.august / LES MER OG KJØP BILLETTER
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Annonser
NO: Digital undervisning

Call for proposals

RETNINGSLINJER PERSONVERN
Utfyllende retningslinjer for
behandling av personopplysninger
ved digital undervisning ved UiB.
Målgruppe: Undervisere og
studenter ved UiB.
…PDF HER.

EN: Digital lectures
GUIDELINES, PRIVACY PROTECTION
Supplementary guidelines for the
processing of personal data in
connection with teaching on digital
platforms at UiB.

Target group: Teachers and
students at UiB.

Deadline: 26 June 2020

NORHED II 2021 – 2026
Norad invites North-South-South university partnerships to submit
proposals for projects on capacity development in higher education and research through NORHED II.
NORHED is the Norwegian Programme for Capacity Development
in Higher Education and Research for Development. NORHED aims
to strengthen the capacity of higher education institutions in
developing countries to produce higher-quality graduates, more
and higher-quality research, and more inclusive higher education.
…. MORE INFO HERE.

….PDF HERE.

IKKE LENGER VED IFT?
Dersom du ønsker å fortsatt
motta IFT-posten etter at du
har avsluttet studiet eller
arbeidsforholdet, eller kjenner
noen som gjerne ønsker å stå
på mailinglista vår, kan du
sende en e-post til:
ift-posten@ift.uib.no.

Søk på praksisplass hos NASA
NASA International
Internship Program
Norsk Romsenter har en avtale
med NASA i USA om å gi
1-2 norske studenter mulighet
til å delta i NASAs International
Internship Program (NASA I2)
på et av NASAs sentre
i vårsemesteret.
Les mer om programmet og
søknadsprosessen her.
Søknadsfrist: 29 June 2020

IFT stipendiat Håkon Midthun
Kolstø var utplassert hos NASAs
Goddard Space Flight Center
våren 2020. Les mer om det han
opplevde.
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Nyttige lenker
IFT
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Fagutvalget ved IFT / Facebook
Tidligere utgaver av IFT-posten
UiB
Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet
HMS-portalen
Ledige stillinger ved UiB
Nye doktorgrader ved UiB
Nyhetsbrev fra UiB Aktuelt
UiBs ansattesider
UiB nyttige lenker
Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
The UiB Magazine (English)

MatNat
Alment om bibliotek for realfag
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
Admin. utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Tjenester
Campusbussen
Cristin (forskningsregister)
LYDIA (transport)
Nettavisen På Høyden
Personalportalen (Bluegarden)
Pubmed
Telefonkatalogen (internt ved UiB)
Tjenesteportalen (TOPdesk)
SEBRA (brukerkonto)

IFT-Posten utgis av:
Institutt for fysikk og teknologi
Kontakt: post@ift.uib.no
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