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Velkommen til USN-Expo  
Vestfold 2018

Det er en stor glede for oss å kunne ønske deg 
 velkommen til årets Expo. Expo arrangeres for 
19. gang på Campus Vestfold, men det er  første 
gang vi har gleden av å  invitere til Expo ved 
 Universitetet i Sørøst-Norge, da vi nettopp har gått 
 universitete status. Opplev nyskaping, ingeniør-
kunst og  spennende teknologi utført av høgskolens 
 studenter på  Ingeniørfag, Informasjonssystemer 
og IT-ledelse på bachelor-,  master- og  PhD- nivå. 
For våre studenter og oss er USN-Expo årets store 
 begivenhet.

I år kan vi presentere hele 52 bachelorprosjekter. Mange av disse på oppdrag fra 
eksterne oppdragsgivere. Det høye antallet eksterne oppdragsgivere viser til nær 
kontakt og godt samarbeid med næringslivet. Vi presenterer arbeider av studenter 
fra Bachelor ingeniørfag: Dataingeniør - sikkerhet og nettverk, SMART Produkt-
design, Elektro-automasjon og robotikk og Anvendt mikro og nano teknologi.  
Samt arbeider fra Bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse.

Det presenteres også 7 masterprosjekter utført av studenter på masterstudiet 
i mikro- og nanosystemteknologi. I tillegg presenteres arbeid fra to master-
studenter som deltar på programmet «Joint International Master in Smart  Systems 
Integration». Dette er et masterstudium som tilbys i samarbeid med Heriot Watt 
University fra Edinburgh Skottland, Budapest University of Technology and 
 Economics fra Ungarn og Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gleder oss også til å presentere 15 presentasjoner hvor våre PhD-studenter i 
vårt PhD-program i anvendte mikro- og nanoteknologisystemer kan vise fram sin 
forskning.

USN-Expo er til for å vekke din nysgjerrighet. Kom og opplev et spennende 
 mangfold av kompetente teknologistudenters arbeid, og la deg inspirere!

Vel møtt til en spennende utstilling!
Sanda & Carina
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Bachelor i informasjons-
systemer og IT-ledelse

Bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse gir deg en solid 
og  etterspurt kompetanse innen program- og systemutvikling, 
 brukerstøtte og opplæring. 

Systemer og teknisk infrastruktur er en viktig del av alle bedrifters hverdag. Næ-
ringslivet og offentlig sektor har stort behov for medarbeidere med kompetanse 
innenfor program- og systemutvikling, web baserte løsninger og IT-forvaltning 
generelt. Studiet i informasjonssystemer og IT-ledelser imøtekommer denne 
etterspørselen.

De siste årene har det vært en mangel på faglig kompetanse på dette området. 
Selv om du ikke har en bachelorgrad før om tre år, mener de fleste at det vil bli 
stor etterspørsel etter personer med kompetanse innenfor IT på arbeidsmarkedet 
også i tiden fremover.

Bachelor i ingeniørfag  
– SMART produktdesign 

Ingeniørutdanningen i SMART produktdesign gir deg  kunnskap 
om hvordan produktutvikling foregår. I studiet lærer du om 
 materialer, form, mekanikk, produksjonsmetoder og  økonomi 
for å kunne møte kundenes ønsker og forventninger om 
 funksjonelle og attraktive produkter. Det blir lagt vekt på å 
 utvikle ferdigheter innen visuell kommunikasjon og 3D-design.
 
Med denne maskiningeniør-utdanningen som bakgrunn, kan du velge mellom et 
bredt spekter av ingeniørjobber innen både det globale og lokale jobb markedet. 
Alt fra kaffetrakteren du finner hjemme til store offshore-installasjoner og 
prosess anlegg, produseres av ingeniører. På dette studiet får du utfordret og trent 
dine evner til å ta frem nye løsninger både rundt funksjonalitet og form, og ikke 
minst bærekraftig produksjon.
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Bachelor i ingeniørfag  
– Elektro-automasjon og robotikk

På ingeniørutdanningen elektro-automasjon og robotikk 
får du som student en unik kombinasjon av to  essensielle 
 fagkombinasjoner – elektro (strøm og spenning) og 
 automatisering (det å styre noe) med et spesielt fokus på 
 roboter og autonome systemer. Studiet er det eneste i sitt slag 
i Norge der det inngår en så stor andel faglige emner innen 
 begge disse fagområdene, og er meget etterspurt i alle typer 
industri og næringsliv.
 
Studiet er kjent for å gi en variert undervisning der praktisk laboratoriearbeid og 
industrirettede case-oppgaver har en sentral rolle. Du vil også oppleve å jobbe 
tett sammen med fagpersoner (lærere og lab-ingeniører) som ønsker å skape 
gode relasjoner til deg, og bidrar til et trygt og spennende sted å lære.

Bachelor i ingeniørfag  
– Dataingeniør - sikkerhet og nettverk

Dette studiet spesialiserer deg på sikkerhet og nettverk (cyber 
security), samt innen tingenes internett (IoT). Som solid grunn-
lag for dette får du grundig kompetanse innen programmering 
og konstruksjon av datamaskiner.
 
Studiet er kjent for å gi en variert undervisning der praktisk laboratoriearbeid og 
industrirettede case-oppgaver har en sentral rolle. Du vil også oppleve å jobbe 
tett sammen med fagpersoner (lærere og lab-ingeniører) som ønsker å skape 
gode relasjoner til deg, og bidrar til et trygt og spennende sted å lære.
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Bachelor i ingeniørfag,  
Anvendt mikro- og nanoteknologi

Mikro- og nanoteknologi og elektronikk handler om små 
 mini atyriserte optiske, mekaniske og elektriske systemer 
som inngår i alt fra medisinsk utstyr,  bioteknologi, 
olje- og gassinstalla sjoner, optoelektronikk og biler til 
 kommunikasjonssystemer.
 
Gjennom studiet kommer du i kontakt med landets største elektronikk- og 
 mikroteknologimiljø. Utdanningen er unik i Norge, og fagmiljøet som står 
bak  studiet utgjør ett av de tre knutepunktene i Norges satsing på mikro- og 
nanosystem teknologi.

Våre flotte laboratorier og store renrom er moderne og inneholder avansert 
 teknisk utstyr som står til din disposisjon. Etter endt studium er mulighetene 
mange både i inn- og utland. Som ingeniør innen mikro- og nanoteknologi har 
du mulighet for jobb innen mange teknologigrener som er i sterk vekst. Noen 
 eksempler er elektronikk, helseteknologi, kommunikasjon, energi og miljø, romfart 
og fly, olje- og gassutvinning. I Norge og spesielt i Vestfold er det mange bedrifter 
og fagmiljøer som har stor aktivitet på området.

Joint International Master  
in Smart Systems Integration 

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr, sammen med Heriot-Watt 
 University (Edinburgh, UK) og Budapest University of 
 Technology and Economics (Ungarn) en felles ingeniør tdanning 
innen mikrosystemer og mikroelektronikk og hvordan dette 
kombineres til komplette smarte systemer.

En mastergrad i SSI gir deg muligheten til å være med å utvikle framtidens 
 teknologiske løsninger, enten det er innen medisinsk teknologi, romfart, bil-
industri, energiteknologi eller til dagliglivets produkter. Som SSI-ingeniør får du en 
unik mulighet til et integrert studieløp i tre europeiske land, hvor du får det beste 
fra hver institusjon og med en internasjonal erfaring fra forskjellige  kulturer som 
sammen representerer et tverrsnitt av Europa. Dette i seg selv gir deg et stort 
 fortrinn hvis du vurderer en internasjonal karriere, men også for enhver jobb i 
Norge. Med internasjonale kunder eller leverandører vil bred kulturkunnskap være 
svært viktig.
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Master i mikro- og  
nanosystemteknologi

En spektakulær utvikling skjer på mikro- og nanonivå, og du 
kan bli ekspert innen denne teknologien. Masterprogrammet 
er  enestående i norsk sammenheng, og er en spennende og 
 praktisk orientert masterutdanning for deg som er ingeniør eller 
har en bachelorgrad innen teknologi.

HSN tilbyr en masterutdanning i mikro- og nanosystemteknologi, som vil 
åpne  dørene til spennende jobber innen et mangfold av bransjer.  Mikro- og 
 nanoteknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, rom-
fart og petroleum er noen eksempler. Nettopp derfor er studiet tverrfaglig og 
inneholder elementer fra både elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matema-
tikk,  modellering og prosessering. Du vil lære hvordan komplette mikro- og 
 nanosystemer designes, produseres og karakteriseres.

Masterprogrammet er enestående i norsk sammenheng, og er en  spennende 
og praktisk orientert masterutdanning for deg som er ingeniør eller har en 
 bachelorgrad innen teknologi.

Programmet er knyttet til Institutt for Mikrosystemer, som er en av hjørne-
steinene i den nasjonale satsingen innen mikro- og nanoteknologi (NorFab og 
 NanoNetwork). Lokalisert på Bakkenteigen, mellom Horten og Tønsberg, finner 
du topp moderne laboratorier og renromsfasiliteter som står til din disposisjon. 
Samarbeidet med næringslivet i regionen er solid, og i forskningsparken på 
 campusområdet har flere bedrifter relatert til mikro- og nanoteknologi etablert 
seg de senere årene.

Doktorgrad i anvendte  
mikro- og nanosystemer

Mikro- og nanoteknologi har etter hvert blitt et meget bredt  
fagfelt, som spenner over alt fra fysikk til materialteknologi,  
kjemi og elektronikk med mer.

Ph.d.-program i anvendte mikro- og nanosystemer utdanner forskere med 
 bredde- og dybde- kunnskap i mikro- og nanosystem teknologi. Dette blir en 
stadig viktigere del av vår hverdag, i alle slags «smarte systemer», det være seg 
sensorer integrert i mobiltelefoner, utstyr for medisinsk diagnose, for overvåkning 
av miljø eller for instrumentering i industri-prosesser.

Faglig sett bygger den på et bredt spekter av ingeniør- og realfag: Elektronikk, 
produktdesign/ mekanikk, material-lære, informatikk og kjemisk prosessering, 
samt grunnleggende fysikk. Forskerutdanningen spenner fra design og mate-
matisk modellering med avanserte dataverktøy, til framstilling og karakterisering i 
nasjonalt ledende renroms-laboratorier.

Laboratoriet ved HSN, sammen med komplementære laboratorier i Oslo og 
Trondheim, utgjør «NorFab», som er Forskningsrådets satsing på nasjonal infra-
struktur. Programmet er tett koblet til industriklyngen som eksisterer regionalt og 
nasjonalt, spesielt NCE-MNT. Denne tette industrikoblingen er unik blant norske 
ph.d.-utdanninger. Nasjonalt er ph.d.-programmet en sentral del av forskerskolen 
«NanoNetwork» med nasjonal arbeidsdeling, hvor HSN’s rolle er å fokusere på 
integrerte, komplette systemer med direkte industriell relevans. Internasjonalt er 
fagmiljøene innen ph.d.-programmet tett knyttet til ledende forskningsmiljøer i 
Europa, Nord-Amerika (Intpart-programmet) og Øst-Asia. 
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Steerable Digital –
Rudder, Nose Gear Mechanics and 

Vertical Axes Rotation Joystick

PROSJEKT NUMMER:

01

PROBLEMSTILLING:

Demonstrere hvordan flyets nesehjul og 
haleror styres via stikken i et FBW-system. 

Oppgaven kan deles i tre separate deler; 
stikken, haleror og nesehjul. Hvor det skal 
produsere et komplett konseptforslag for hver 
enkelt del, med tilhørende mekaniske 
sammenstillinger og elektriske komponenter. 

SAMMENDRAG:

Prosessen med utgangspunkt i kravene satt av 
oppdragsgiver startet med skisser og 
beregninger for ulike ideer. Komponenter ble 
funnet og ideene ble utviklet videre med 3D-
modellering. Etter en evaluering ble de 
endelige konseptene valgt og en full 
funksjonell prototype har blitt lagd for 
demonstrasjon.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Fire Maskiningeniørstudenter med 
spesialisering i Produktdesign på Universitetet 
i Sørøst-Norge.

Equator aircraft Norge utvikler et hybrid amfibiefly, hvor målsetningen er å 
gjøre flyving mer allment. Tradisjonelt er småfly styrt med pedaler og en 
stikke. Vår oppgave er å lage et styringssystem som flytter all kontroll av flyet 
over på stikken. Målet med et slikt system er å frigjøre plass og forenkle 
flyvingen ved at piloten har full kontroll over flyet med hånden. For å 
gjennomføre dette erstattes den mekaniske overføringen med et fly-by-wire 
(FBW) system, som vil si at kontrollflater blir styrt elektronisk.

FBW teknologien er vel etablert i kommersiell og militær luftfart, men er 
fremdeles et ukjent felt innfor småfly og er aldri tidligere blitt gjort uten 
pedaler. 

Martin Boxasp Haaland
T: 954 68 474, E: martin92haaland@gmail.com

Henrik Berven
T: 415 68 987, E: Henrik.berven@outlook.com

Martine Spjeldnæs Hem
T: 48 04 48 08, E: martine.hem@live.no

Nikolai Eidsør Viken
T: 90 95 37 88, E: ialokinikolai@hotmail.com

Rør-ramme chassis til amatørbygd 
kjøretøy

PROSJEKT NUMMER:

02

PROBLEMSTILLING:

Designe en rør-ramme til et økonomisk 
amatørbygd pendlerkjøretøy.

SAMMENDRAG:

Denne oppgaven tar for seg utviklingen av 
rørrammechassis til amatørbygg. Formålet 
med chassiset er siktet mot et elektrisk 
pendlerkjøretøy til helårsbruk. Oppgaven ser 
på kjøretøygrupper og regelverk fastsatt av 
Norges Lover. I oppgaven blir fokuset rettet 
mot klasene 4-hjuls moped og 4-hjuls 
motorsykkel. Oppgaven inkluderer design og 
dimensjonering av chassis til bruk som 
plattform til å bygges videre på.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Oppgaven er Skrevet av Munish Sandhu ved 
linjen produkt design. Ved god hjelp av 
oppdragsgiver og mentor Christian Magnus 
Vistnes. Begge har stor interesse for alt på hjul 
og Christian har lang erfaring med 
dimensjonering og ståldesign.

Denne Bacheloroppgaven tar for seg design og dimensjonering av et rør-
rammechassis til amatørbygg siktet mot bruk til et elektrisk, rimelig 
pendlerkjøretøy. 

Munish Sandhu
T: 94421778
E: munish_s92@outlook.com
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Topologi-optimalisering av    
bilbrakett for 3D-printing

PROSJEKT NUMMER:

03

PROBLEMSTILLING:

Hvordan optimalisere en komponent for 3D-
printing, basert på kundens krav i forhold til 
geometriske begrensninger, 
opplagerbetingelser, krefter og 
funksjonsområde.

SAMMENDRAG:

Delen som forbedres er en bilbrakett som i 
dag produseres ved hjelp av sprøytestøping. 
Ved å benytte seg av programvare for 
topologi-optimalisering og generering av 
gitterstrukturer, har gruppen kommet frem til 
et endelig design. 

Resultatet har betydelig lavere vekt enn 
originalen, samtidig som de nødvendige 
fysiske egenskapene er bevart. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Vi er fire ingeniørstudenter fra produktdesign. 
I dette prosjektet har vi fordypet oss i design 
for 3D-printing av produksjonsdeler. Dette var 
et fagfelt alle hadde interesse for og ville lære 
mer om. 

Når nye produkter utvikles er designet i stor grad begrenset av 
produksjonsmetoden. 3D-printing gir en enorm designfrihet, som gjør det 
mulig å lage deler med betraktelig bedre fysiske egenskaper enn ellers. 
Oppgaven er gitt av Kongsberg Automotive og går ut på å designe en bildel 
(tidligere sprøytestøpt) for 3D-printing. 

Rory William McShane
T: 981 29 444, E: rory.william.mcshane@gmail.com

Anders Ellingsen
T: 965 18 060, E: anders.ellingsen@yahoo.no

Kim Alexander Christensen
T: 909 12 700, E: kimach35@gmail.com

Margrethe Røksund
T: 994 73 535, E: margrethe.roksund@gmail.com

Isolert kloakkpumpestasjon

PROSJEKT NUMMER:

05

PROBLEMSTILLING:

Hvordan lage en løsning for en isolert 
kloakkpumpestasjon for E.M.S. Teknikk AS, slik 
at avløpsvannet ikke fryser på vinterstid. 

SAMMENDRAG:

Hovedmålet med oppgaven var å komme frem 
til et fullverdig produksjonsgrunnlag, som  
EMS Teknikk AS kan ferdigstille og tilby sine 
kunder.

Når det gjelder design og form, er funksjon og 
brukervennlighet de viktigste stikkordene. 
I tillegg  var det viktig å sørge for at stasjonen 
er oppdriftsikker. Det er også fokusert på en 
miljøvennlig løsning, samt det økonomiske 
aspektet. 
Ulike tekniske løsninger når det kommer til 
isolasjon er forsket på og nøye dokumentert.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av Madelen E. 
Gjelstad, 28 år fra Tønsberg. Og Heidi Østlie 
Laugen, 40 år også fra Tønsberg. Begge 
jentene går tredje og siste året på 
Produktdesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Isolering av kloakkpumpestasjon for E.M.S. Teknikk AS

Heidi Østlie Laugen
T: 920 84 270
E: heidi@ems.no

Madelen E. Gjelstad
T: 938 46 626

E: madelen_gjelstad@hotmail.no
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Arctic Power

PROSJEKT NUMMER:

06

PROBLEMSTILLING:

Det skal utvikles et mobilt, utslippsfritt strøm-
og varmeaggregat som drives av brenselceller 
og hydrogengass. Aggregatet skal ha ytelser 
tilsvarende dagens fossildrevne alternativer.

FAGFELT:
• Dimensjonering
• Varme og energiteknikk
• Elektro-automasjon
• Fluidmekanikk
• PFD og P&ID
• CAD
• Kjemi

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av fire 
bachelorstudenter fra SMART Produktdesign. 

SAMMENDRAG:

Det er i samarbeid med gründerbedriften 
Arctic NOR utviklet et konsept til et 
utslippsfritt aggregat kalt Arctic Power. 
Prosjektet startet med omfattende 
informasjonsinnhenting om brenselceller og 
nødvendige støttekomponenter. Disse er satt 
sammen til et fungerende system, og det er 
utviklet rør- og ventilasjonsystemer. Systemet 
er satt inn i en 20-fots container 
spesialdesignet av gruppen.

Artic Power består av åtte 300L trykksatte 
hydrogentanker og fire brenselceller, som 
kontinuerlig kan levere 100 kW strøm og 108 
kW varme i 12 timer. Arctic Bank er en enhet 
utviklet for å supplementere med hydrogen 
for å utvide driftstiden. Den består av 32 
hydrogentanker og kan kobles direkte på 
Arctic Power. Systemet er modulbasert, og 
flere av begge enheter kan kobles sammen for 
skalere både strøm og driftstid etter behov.

I 2015 skrev store deler av verdens land under på Parisavtalen. Denne avtalen 
har som mål at jordkloden i 2100 skal være klimanøytral. Det betyr i praksis at 
fossile energikilder må fases ut. Dagens byggeplasser er avhengig av strøm-
og varmeaggregater, og det finnes ingen utslippsfrie alternativer. Arctic 
Power er utviklet for å møte den utslippsfrie fremtiden.

Elin Aleksandra Ringdal
T: 958 92 411, E: eringdal@gmail.com

Kristiane Nesse Blåsternes
T: 977 00 921, E: kristianenb@me.com

Magnus Naglestad
T: 958 21 095, E: magnusnagle@gmail.com

Therese Vrenne
T: 410 87 850, E: theresevrenne@hotmail.com

Production Gap Optimizer

PROSJEKT NUMMER:

07

PROBLEMSTILLING:

I en produksjonslinje hvor materiell 
bearbeides og transporteres på samlebånd vil 
det være vanskelig å optimalisere avstanden 
mellom materiellet manuelt hvis det 
produseres materiell av variabel lengde. Ved å 
benytte en sensor ved inngang/utgang (eller 
kun én) av et samlebånd kan man måle tid og 
hastighet på materiell som gir grunnlag til å 
optimalisere avstanden mellom materiellet. 
Dette gir muligheter for å produsere mere 
vare i løpet av medgått tid og/eller utnytte seg 
av ressurser som for eksempel maling eller 
varme fra ovner/IR- varmere eller lignende. 
Oppgaven går ut på å utvikle en optimalisert 
funksjonsblokk (FB) for hvert av 
samlebåndene som skal styres. 

SAMMENDRAG:

I løpet av dette prosjektet er det lagt vekt på 
hvilke økonomiske, driftsmessige og 
sikkerhetsmessige fordeler og ulemper det vil 
medføre å utvikle en funksjonsblokk som 
optimaliserer avstanden mellom materiell av 
ulik størrelse i en produksjonslinje slik at 
produksjonen blir mer effektiv.

Det er også utviklet en tilhørende HMI for 
overvåking og styring av prosessen. 
Instrumenter som er valgt i denne oppgaven 
er så fleksible at de egner seg i mange 
forskjellige type produksjoner.
Programvaren som er  benyttet for å utvikle 
funksjonsblokkene er TwinCat3. Oppgaven 
samt utstyr er levert av Beckhoff Automation 
AS. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Gruppen består av to studenter med forskjellig
kompetanse. Studieretningen som studentene
representerer er elektronikk og maritim 
elektro automasjon.  

I denne bachelor oppgaven skal det utvikles en funksjonsblokk som kan
brukes i industrielle sammenhenger hvor man har produksjonslinjer 
bestående av samlebånd. I produksjoner hvor det produseres materiell av ulik 
lengde og størrelse skal funksjonsblokken minimere avstanden mellom 
materiellet slik at man kan optimalisere produksjonen.

Terese Iversen
T: 415 40 677
E: tereseiversen@gmail.com

Malin Thoresen
T: 938 82 845
E: thoresen_malin@Hotmail.com
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Tankanlegg flyplass

PROSJEKT NUMMER:

08

PROBLEMSTILLING:

Oppgaven består av prosjektering og PLS 

programmering av et tankanlegg, samt 

visualisering av anlegget gjennom et dynamisk 

skjermbilde SCADA / HMI.  Anlegget består av 

lagringstanker for drivstoff med tilhørende 

prosess-sekvenser; import, eksport, 

overføring, rundpumping, drenering og 

prøvetaking. Målet er å utvikle et teknisk 

underlag for instrumentering og regulering av 

prosessene. Vår jobb er å automatisere og 

optimalisere dette anlegget for å få systemet 

til å fungere uten, eller med liten grad av 

menneskelig medvirkning. 

SAMMENDRAG:

Anlegget per dagsdato er ikke i drift, og vår 

oppgave er å prosjektere en automatisert 

utgave av anlegget. Tegninger, skjermbilde og 

PLS-Programmering blir derfor laget for å gi 

denne type anlegg et nytt løft mot 

morgendagens utvikling. Vårt mål er å 

tilfredsstille oppdragsgiver ved å levere et 

system som er robust og sikkerhetsmessig 

forsvarlig. Det er strenge krav ved 

eksportering av JET-A1 fuel. Med et 

nyskapende og automatisert 

prøvetakingssystem forenkles 

sertifiseringsporssessen betraktelig. Økt 

automatisering gir mulighet til kontinuerlig 

overvåking og styring av anlegget, noe som 

medfører mindre bemanning uten å gå på 

bekostning av sikkerheten.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av Artur Chmonine, 

Roger Teien og Morten Hamdahl. Samtlige er 

ingeniørstudenter på maritim elektro-

automasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Samfunnet er i en gjennomgripende omstilling der automatisering er en 

nøkkelteknologi for vår moderne levemåte. Effektiviseringen gir endeløse 

løsninger som skaper bedre sikkerhet og styrker vår industri.

Roger Steinmo Teien
T: 988 27 175,

E: Roger.st@live.no

Artur Andrejevitsj Chmonine
T: 458 59 245, 

E: Artur.Chmonine@gmail.com

Morten Hamdahl
T: 920 41 159, 

E: Morten.Hamdahl@gmail.com

ENERGILAGRING – Den siste
brikken for et fornybart 
energisamfunn

PROSJEKT NUMMER:

09

PROBLEMSTILLING:

På hvilken måte kan storskala energilagring 
øke nytten av fornybar energi? 

Støttespørsmål:

• Finnes det systemer for storskala
energilagring i GWh klassen?

• Er storskala energilagringsteknologi moden 
for innstallering?

• Hvor bør energilagrene installeres? I
husholdning, distribusjonsnettet eller ved 
kraftproduksjonen?

• Hvor i kraftnettet øker behovet for
energilagring?

SAMMENDRAG:

Våre krav om tilgang til energi er ikke 
konstante. Det varier bredt utover dagen, 
uken og året. Samtidig er mange fornybare 
kilder periodiske. Vind, bølger og solenergi er 
avhengig av værforhold som er delvis 
forutsigbare. Slik fornybarenergi er heller ikke 
faste ressurser, der vi ikke kan garantere at 
energien blir tilgjengelig når vi trenger den. 
For å tilpasse energiproduksjonen til 
forbruket, kan det derfor være nødvendig å 
mellomlagre energi i korte eller lengre 
tidsrom.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av Alan Karim og Tord 
Karlsen Stubberud. Alan er elektromontør og 
Tord utdannet skipselektriker. De studerte 
Elkraft på fagskolen i Horten og går nå 
sammen på Maritim elektro-automasjon ved 
Høyskolen i Sørøst-Norge. 

Gruppedeltagerne interesserer seg spesielt for 
automasjon, fornybar energi og SCADA 
utvikling. Målet for de kommende ingeniørene 
er å utvikle produkter eller teknologi som kan 
skape arbeidsplasser og spare miljøet. 

Kan energilagringsteknologi være den gjenværende puslespillbrikken for 
økonomisk og teknologisk levedyktighet for et fornybart energisamfunn?

Alan Karim
T: 920 93 653. E: alankarim60@gmail.com 

Tord Karlsen Stubberud
T: 934 84 267. E: tord.k.stubberud@gmail.com
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Autonomus Færder 2018 Alarmsystem til bolig

PROSJEKT NUMMER:

11

PROBLEMSTILLING:

Ønsker privat sikkert alarmsystem som har et 
bedre personvern når det gjelder overvåkning 
fra kameraet. Det skal være et a larmsystem 
som gir trygghet i ti llegg til at det skal være et 
a larmsystem som man har kontroll over selv. 

Ta kontrollen tilbake!

SAMMENDRAG:

SetAlarm er et konsept for et alarmsystem 
som man kan ha kontroll over selv, men noen 
andre løsninger enn de alarmsystemene som i  
dag er på markedet. Et a larmsystem som har 
tatt utgangspunkt i  kameraet, siden det er 
dette som anses som det mest mest sårbare 
elementet, da dette kan overvåkes. Det har 
bl i tt lagt vekt på sikkerhetsfunksjoner i  
systemet.

Alarmsystemet er tenkt å s tyres via en 
applikasjon.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Mariann Rossow Sethne, el-auto s tudent. Min 
bachelor er en del av et spennende 
pi lotprosjekt for ingeniørstudenter. Dette er i 
samarbeid med studentinkubator Silicia, 
forskningsparken. 

Et alarmsystem som ikke er avhengig av et eget alarmselskap (3.part). Når 
alarmen ikke er utløst eller aktivert, skal den ikke overvåke husstanden. Ved 
utløst alarm, skal man kunne velge hvem som skal varsles.

Mariann Rossow Sethne
T: 970 07 911, E: maroset@hotmail.com
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Kontrollsystem av «MOCCU»

PROSJEKT NUMMER:

12

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kan prosjektgruppen utvikle et 
sikkert og brukervennlig kontrollsystem 
m/fjernovervåkning og et enkelt og effektivt 
rapporteringssystem av MOCCU?

SAMMENDRAG:

Utstyret som ble mottatt fungerte ikke og 
hadde mangelfull dokumentasjon. Det ble 
utført en omfattende analyse av systemet og  
kravet til funksjonalitet. Med bakgrunn i 
denne analysen ble det elektriske anlegget  
oppgradert, og det ble utviklet et nytt 
komplett kontrollsystem. Til styresystemet ble 
det brukt ny Siemens PLS og touchskjerm med 
tilhørende programvare. Instrumentene 
fungerte tilfredsstillende og ble derfor 
gjenbrukt inn i det nye systemet. Fra en 
implementert USB port i tavlefronten vil det 
være mulig å hente ut en ferdig rapport og 
sertifikat av rensingen. Det ble også utviklet en 
metode for fjernovervåking av systemet ved 
bruk av 4G modem, OPC UA og Raspberry PI. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen bestå av tre motiverte 
studenter fra Elektro Automasjon med ulike 
bakgrunner som tavlemontør, grafiskdesigner 
og yrkesmilitær.

MOCCU «Mobile Oil Contamination Cleaning Unit» er en 20 fots kontainer med et 
innebygget system som kan rense hydraulikkolje, eller brukes som kraftforsyning til 
eksterne hydraulikksystemer. Prosjektgruppen har fått i oppdrag av Tess Sør AS å 
oppgradere det komplette kontrollsystemet med nytt utstyr og funksjoner. 

Morten Madsen
T: 484 78 183 E: morten265@gmail.com

Odd Smith-Jahnsen
T: 959 17 070, E: smith.jahnsen@gmail.com

Stian Haugerød Endsjø
T: 414 16 713, E: stian.endsjo@envo.no

Depalleteringsanlegg

PROSJEKT NUMMER:

13

PROBLEMSTILLING:

Korleis lage eit automatisk 
depalleteringsanlegg med dynamisk 
posisjonering? Med eige flytte- og 
kutteverktøy og avfallshandtering.

SAMMENDRAG:

Det er i denne perioden jobba med å utvikle 
eit system for automatisk depalletering med 
dynamisk posisjonering, og eit eige flytte- og 
kutteverktøy.  Problemstillinga rundt 
handtering av produktet er løyst ved bruk av 
PLS og HMI. Det er brukt eit 2D-kamera saman 
med ein avstandsmålar for dynamisk 
posisjonering. Det er også utvikla ein 
prototype på verktøy og utpakkingsbord.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppa består av fire personar. Gaute 
og Kristine frå Maritim Elektro-Automasjon og 
Alexander og Sturle frå Produktdesign.

Målet med prosjektet var å automatisere ein prosess der forskjellige produkt 
hentast frå ein pall og førast til eit utpakkingsbord. Der fjernast emballasjen 
før produkta førast vidare til eit samleband. Det vert nytta ein robot i frå 
Universal Robots, og signalutveksling går via ein Siemens S7-1500 PLS. Det er 
også vorte utvikla eit eige flytte- og kutteverktøy, samt eit utpakkingsbord.

Gaute Stadheim
T: 480 80 467, E: gaute.stadheim@lerum.no

Kristine Bakkene Dokken
T: 936 52 207, E: kristinedokken@hotmail.com

Alexander Wesseltoft Zachariassen
T: 920 40 095, 
E:alexander.zachariassen@outlook.com

Sturle Myrmel
T: 454 16 163, E: sturle1@hotmail.com
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Tilstandsovervåking av roterende 
elektrisk utstyr

PROSJEKT NUMMER:

14

Roterende maskiner er sentrale deler i 
industrien. For anleggseiere er det svært viktig 
å vite tilstanden til utstyret, slik at 
produksjonsstopp og slitasjeskader kan 
unngås.  Inngangsparametrene er overvåkning 
av kulelagre, gir, og strømtrekk/belastning, og 
brukes som grunnlag for signalanalyse og 
monitoring.

Tilstandsovervåkning/maskinbeskyttelses-
systemer forbindes med selvstendige, 
spesialiserte enheter som kreves for å sample 
data ved raske syklusperioder og for høy 
oppløsning.  Men baksiden er at det fører med 
seg høye kostnader som gir en høy terskel for 
hvilke systemer man skal velge å overvåke. 

Med PC-baserte kontrollere er ikke 
prosessorkraft og syklustider et problem.  Ved 
å bruke Beckhoff’s XFC teknologi kan man 
overvåke tilstanden til roterende utstyr med 
svært høy oppløsning. 

SAMMENDRAG:

Den teknologiske utviklingen har i de siste 
tiårene bidratt til at tilstandsovervåking av 
roterende elektrisk utstyr blir mer og mer 
ettertraktet. Spesielt i offshore industrien hos 
store bedrifter, er det blitt veldig vanlig med 
tilstandsovervåking av maskiner for  å unngå 
nedetid og systemsvikt som fører med seg 
store uønskede kostnader.

Det ønskes nå å installere tilstandsovervåking 
onshore, som kan overvåke roterende 
elektriske maskiner hos mindre bedrifter. 
Dette har vi fått i oppgave å utarbeide en 
prototype for. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av John Martin Aske 
og William Myhre Waaler som begge går 
maritim elektro-automasjon linjen.

Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet tilstandsovervåkning av roterende elektrisk utstyr. 
Oppgaven skrives i samarbeid med Beckhoff Automation AS.  Valget falt på denne oppgaven av 
den grunn at den er utfordrende og spennende, samtidig som det gir en ypperlig mulighet til å 
samarbeide tett med kunnskapsrike fagfolk fra bedriften gjennom bachelorperioden. 
Bacheloroppgaven gir oss mye gode erfaringer, samt et innblikk i hvordan arbeidslivet er.

John Martin Aske
T: 976 00 721
E: john.martin.aske@gmail.com

William Myhre Waaler
T: 959 20 294
E: wmw1337@gmail.com 

Maskinsikkerhet

PROSJEKT	  NUMMER: 

15	  

PROBLEMSTILLING:

Ved	  implementering	  av	  sikkerhet	  for	  en	  
maskin	  hos	  en	  kunde,	  er	  det	  erfart	  usikkerhet	  
rundt	  planlegging	  og	  praktisk	  utførelse	  av	  
maskinsikkerheten.	  Siemens	  ønsker	  derfor	  en	  
forenklet	  og	  metodisk	  fremstilling	  av	  hvordan	  
dette	  kan	  utføres.	  Vår	  oppgave	  og	  
problemstilling	  er	  dermed	  å	  finne	  en	  løsning	  
på	  denne	  utordringen	  som	  både	  Siemens	  og	  
mange	  andre	  bedrifter	  står	  ovenfor	  i	  dag.	  

SAMMENDRAG:

Vi	  har	  fått	  presentert	  en	  utfordring	  fra	  
industriavdelingen	  til	  Siemens	  Norge.	  
Utfordringen	  baserer	  seg	  på	  retningslinjer	  når	  
det	  gjelder	  maskinsikkerhet,	  og	  
implementering	  av	  dette	  ved	  prosjektering	  
eller	  oppgradering	  av	  maskiner	  der	  dette	  er	  et	  
krav.	  Denne	  oppgaven	  skal	  vise	  et	  praktisk	  
eksempel	  for	  hvordan	  man	  skal	  gå	  frem	  med	  
tanke	  på	  maskinsikring,	  hvordan	  definere	  
sikkerhetsnivåer,	  hvilke	  normer	  og	  forskrifter	  
man	  må	  forholde	  seg	  til,	  og	  hvilke	  tiltak	  som	  
bør	  eller	  må	  utføres	  for	  å	  oppnå	  de	  ulike	  
sikkerhetskravene.	  

OM	  PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen	  består	  av	  fire	  studenter	  som	  
studerer	  bachelor	  i	  ingeniørfag	  – Maritim	   
Elektro-‐automasjon	  ved	  Høgskolen	  i	  Sørøst-‐
Norge.	  Alle	  medlemmene	  har	  stor	  interesse	  
for	  faget	  industriell	  elektro	  og	  automasjon	  og	  
to	  av	  oss	  er	  tidligere	  utdannet	  
fagskoleingeniører.	  Gruppen	  har	  god	  erfaring	  
med	  samarbeid	  fra	  tidligere	  omfattende	  
prosjektoppgaver,	  noe	  som	  har	  gitt	  oss	  en	  god	  
struktur	  å	  bygge	  videre	  på.	  

Maskinsikkerhet	  er	  en	  avgjørende	  faktor	  for	  industrien.	  Fare	  for	  menneskeliv,	  
utstyr	  og	  kostnadstap	  er	  noe	  som	  hele	  tiden	  jobbes	  med	  for	  å	  unngå.	  Med	  
dette	  følger	  en	  rekke	  lover,	  forskrifter	  og	  normer	  utarbeidet	  som	  følge	  av	  

krav	  fra	  EU-‐kommisjonen.

Thomas	  Bråtasæter

T:	  +47	  951	  32	  448,	  thomas.braata@gmail.com

Stian Esaiassen

T:	  +47	  928	  97	  313,	  stian.esa@gmail.com

Truls	  Fjeldvang

T:	  +47	  908	  33	  949,	  fjeldvang.truls@gmail.com

Julie	  Hallenstvedt

T:	  +47	  451	  58	  766,	  julie.hallenstvedt@outlook.com
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Simulatorfunksjoner i Kongsberg
Maritimes Power Management System

PROSJEKTNUMMER:

16

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kan simulatorfunksjoner anvendes til 
å teste programvare for generatorer og 
tavleskinnebrytere i et maritimt Power 
Management System? Kan verktøyene brukes 
til å gjennomføre FAT? 

SAMMENDRAG:

I forbindelse med Kongsberg Maritimes K-
Power utviklingsprosjekter er det ønskelig å 
implementere simulatorfunksjoner for effektiv 
testing av programvare i leveranseprosjekter. 
Et Codesys simulatorbibliotek skal erstatte 
fysisk IO, samt simulere vesentlige funksjoner 
gjennom et web-basert grensesnitt.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av Julian Breivold 
Nilsen, Simen Wiulsrød og Benjamin Jørgensen 
Ghaznavi. Alle tre er studenter på 
studieretningen Elektro-automasjon. Benjamin 
har gått en næringsbachelor og vært i arbeid 
hos Kongsberg Maritime ved siden av 
studiene. Simen er en allsidig ingeniør med 
stor interesse for maritime automasjons og 
kraftsystemer. Julian har brede ingeniørfaglige 
interesser og er en strukturert og dyktig 
programmerer.

Prosjektgruppen har fått i oppdrag å utvikle et simulatorbibliotek i Codesys 
med et tilhørende webbasert grensesnitt til anvendelse i KM AS K-Power-
produkter.

Julian Breivold Nilsen
T: 928 69 153, E: juliannilsen@hotmail.com

Simen Wiulsrød
T: 988 82 440, E: simen.wiulsroed@gmail.com

Benjamin Jørgensen Ghaznavi
T: 980 37 532, E: benjamin.ghaznavi@gmail.com

YawSTOP

PROSJEKT NUMMER:

17

PROBLEMSTILLING:

Utvikle et produkt som kan stabilisere 
rotasjonen rundt z-aksen til en hengende last 
ved hjelp av vifter. Produktet skal være 
sammenslåbar for transport og ha et 
brukervennlig grensesnitt.

SAMMENDRAG:

Vårt hovedprosjekt går ut på å utvikle et 
produkt som effektivt kan styre rotasjonen til 
hengende last ved hjelp av vifter. På den 
måten kan behovet for mannskap med tau 
elimineres og sikkerheten under løft 
betraktelig forbedres. Viftene vil plasseres i 
hver ende på en 6 meter lang konstruksjon 
som sørger for å rotere lasten effektivt. Det er 
et overordnet mål at konstruksjonen skal 
kunne foldes sammen for å ikke oppta for mye 
plass under transport og lagring. Produktet 
skal ha et trådløst styringssystem som er 
intuitivt og presist. Posisjonering i forhold til 
rotasjon skal bestemmes av et kompass som 
til en hver tid gir tilbakemelding på hvilken 
grad magnetometeret er vendt i forhold til 
Nordpolen. Dette punktet kan låses av 
operatøren slik at lasten holder ønsket 
posisjon uavhengig av ytre påvirkninger.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Gruppen består av tre fremtidsfokuserte 
studenter. Philip Espegard fra Elektro 
Automasjon, Christopher Iain Hansen fra 
Produktdesign og André Østgård fra 
Produktdesign. Med den kunnskapen 
studentene har innarbeidet gjennom 
skolegangen ved HSN, er de klare for nye 
utfordringer. 

Kolberg Caspary Lautom har utviklet to konsept for rotasjonskontroll av 
hengende last. Den ene ved hjelp av svinghjul, den andre med vifter. KCL har 
fullt fokus på svinghjulteknologien, mens vi har fått i oppgave å utarbeide
versjonen med vifter.

Philip Espegard
T: 980 56 781, E: dkmphilip@gmail.com

Christopher Iain Hansen
T: 413 44 473 , E: 
christopher.iain.hansen@gmail.com

André Østgård
T: 944 36 243, E: a.oestgard@gmail.com
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Energy Dashboard & nZEB

PROSJEKT NUMMER: 
18 

PROBLEMSTILLING: 
Utvikle et energydashboard der brukeren kan 
se energiforbruk og produksjon i form av 
elektrisitet, gass og solenergi. Oppgaven 
inkluderer også en analyse av energiforbruket 
på HSN Campus Vestfold.  

SAMMENDRAG: 
Prosjektet er gjennomført på vegne av Statsbygg. 
Oppgaven omhandler utviklingen av et dashbord som 
kan visualisere sanntidsdata fra energiforbruket på 
HSN Campus Vestfold. Hovedformålet med å utvikle et 
slikt dashbord er å gi et energiovervåkningssystem til 
ingeniører, analytikere og driftspersonell, slik at de kan 
følge energiforbruket og forbedre bygningens 
energieffektivitet. Dashbordet er også ment for 
studenter og ansatte på skolen for å fremme en 
energibesparende kultur.  

OM PROSJEKTGRUPPEN: 
Gruppemedlemmene har bakgrunn innenfor Elektro 
Automasjon. Tre medlemmer har også bakgrunn fra 
fagskolen med fagbrev som elektrikere.   

Dette prosjektet fremmer ideen om energiovervåkning og nZEB (nearly zero energy building) 
konseptet. Til dette formålet er det gjennomført et casestudie ved å analysere energiforbruket på 
HSN Campus Vestfold. Rapporten er videre benyttet i utvikling av et energy dashboard som viser 
energifordelingen på HSN og forslag for strukturelle endringer som kan gjennomføres for å oppfylle 
kravet for nZEB.  

Ørn Even Hynne 
T: 404 17 848, E: OrnHynne@gmail.com 

Marius Vermelid Helgesen 
T: 404 54 704, E: Mariushelgesen22@Hotmail.com 

Jamila Qurban 
T: 452 97 427, E: qurbanjamila@gmail.com 

Simen Bastian Øyjordsbakken Gjernes 
T: 922 86 869, E: Simenbastian@gmail.com 

 Decentralized application made using smart 
contracts and blockchain technology

PROSJEKT NUMMER:

19

PROBLEMSTILLING:

Dagens finansielle tjenester er i alt for stor 
grad styrt av en sentralt utøvende makt. Dette 
kan føre til korrupsjon og mistillit mellom 
kommersielle aktører og forbrukere. I dette 
prosjektet ønsker studenten å vise hvordan 
blockchain-teknologi kan erstatte flere av 
dagens finansielle løsninger, ved hjelp av et 
desentralisert casino som ikke har noen sentral 
styring. Brukere av applikasjonen kan til 
enhver tid være sikre på at det blir gjort en 
ærlig trekning av vinnere, tall og kort i blant 
casinoets forskjellige spill, da koden som 
avgjør trekninger er åpen for alle å verifisere 
og umulig å endre i ettertid - og koden er 
loven.

SAMMENDRAG:

Prosjektets desentraliserte casino-applikasjon 
lages ved hjelp av Ethereum-blokkjeden og 
smart-kontrakt funksjonaliteten blokkjeden 
tilbyr. Ethereum fungerer som en global 
datamaskin som ikke bare kan overføre og 
bokføre verdier, men også utføre kode ved 
hjelp av smart-kontrakter.

En smart-kontrakt er kode som kjører eksakt 
slik det er programmert, uten mulighet for 
nede-tid, sensur, svindel eller 
tredjepartsinvolveringer. 

I denne sammenhengen brukes disse 
prinsippene til å utføre kode som avgjør 
utfallet av applikasjonens ulike casino-spill, 
samt automatisk overføring av innsats og 
eventuell gevinst - alt uten en tredjepart.

Applikasjonen håndterer ekte verdier i form av 
‘Ether’, som er kryptovalutaen som benyttes i 
Ethereum-blokkjeden

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektet er utført av Fredrik Bjerkø, som har 
stor interesse for blockchain-teknologi og 
mulighetene teknologien tilbyr.

Blockchain-teknologi er en revolusjonerende teknologi som kan endre 

samfunnet slik vi kjenner det i dag; Ved hjelp av en distribuert og 

desentralisert åpen samling av data sikret av kryptografi, oppnår man tillit og 

åpenhet ved håndtering av verdier, eierskap og utøvelse av makt. Prosjektet 

demonstrerer dette med en online casino-applikasjon uten sentral styring 

Fredrik Bjerkø
T: 94899997, E: f.bjerko@gmail.com
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HoloLens for Flight Inspection
System

PROSJEKT NUMMER:

20

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kan Mixed Reality implementeres i et 
Flight Inspection system for å utvide 
eksisterende egenskaper.

SAMMENDRAG:

I dette prosjektet har prosjektgruppen laget en 
applikasjon som viser mer data samtidig enn 
det som er mulig i dag. Ved å bruke HoloLens 
kan det vises live data fra sensorer og 
kalkulasjoner i 3D rommet på utsiden av en 
fysisk skjerm. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Gruppen består av tre dataingeniørstudenter i 
sammarbeid med Norwegian Special Mission.

Flight inspection er en inspeksjon av navigasjon og landingshjelpemidler i 
lufta og på flyplasser. HoloLens er Microsofts bidrag til utvidet virkelighet. 
Hva gjør disse to tingene i et og samme prosjekt? I et system hvor mye data 
skal presenteres og plassen er begrenset kan vår HoloLens-baserte prototype 
være løsningen?

Amund Engen Bogetvedt
T: 470 53 711, E: amundeb@gmail.com

Martin Markussen
T: 902 63 036, E: 
martin.markussen92@gmail.com

Christian Aashamar
T: 986 75 442, E: chrizzy89@gmail.com

 Maritim dataprediksjon ved bruk av maskinlæring

PROSJEKTNUMMER: 
21 

PROBLEMSTILLING: 
I hvilken grad kan maskinlæring brukes for å 
predikere maritime data basert på sensorer 
installert om bord på skip? 

SAMMENDRAG:
Gjennom prosjektet har det blitt forsøkt å bruke 
maskinlæring på flere måter for å finne 
sammenheng mellom maritime data. Spesifikt 
har det blitt funnet at trykket i ballasttanker, og 
variasjon til skrogets dybde i vannet, kan fortelle 
mye om skipets bevegelse. I tillegg har det blitt 
laget en bølgeprediktor, som kan brukes til å 
estimere bølgehøyde, -retning og -periode rundt 
et skip, basert på bevegelsesdata. Gruppen har 
også vært om bord på et skip i Hamburg og 
installert lavkostsensorer, som et annet mulig 
tiltak for å finne maritime data med reduserte 
kostnader. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:
Prosjektgruppen består av tre 
datateknikkstudenter, Eivind, Tarjei og Gard, 
som alle har en sterk interesse for maskinlæring.

Kongsberg Maritime er interessert i enkle og billige metoder for å estimere skipsbevegelse 
og bølgeforhold. Dette kan brukes til å optimalisere drivstofforbruk. En mulig måte å utrede 
disse estimatene på kan være å bruke maskinlæring. Maskinlæring går ut på å trene en 
datamaskin til å finne mønstre i data. Dette kan være mønstre mennesker ikke er i stand til 
å se.

Eivind Børstad 
T: 47 36 21 30, E: eivindborstad@gmail.com 

Tarjei Skjærset 
T: 45 45 96 15, E: epost@tarjei.org 

Gard Klemetsen 
T: 90 03 73 53, E: gardklemetsen@hotmail.com 
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Maskinlæring og aksjeanalyse 

Prosjektet omhandler aksjehandel basert på teknisk analyse av handler utført i en bestemt aksje. 

Dette i motsetning til fundamental analyse hvor regnskapstall for aksjeselskapet ligger til grunn. 

Teknisk analyse baserer seg på at markedet er effisient. Det vil si at all kursdrivende informasjon om 

selskapet er reflektert i aksjekursen, også fundamentale forhold. Handel i aksjen er derfor til en stor 

grad psykologisk betinget, hvor kjøpere og selgere forsøker å utkonkurrere hverandre i en form for 

nullsumspill. Den enes gevinst er en annens tap. For å finne en løsning på dette er det benyttet 

handelsdata fra Oslo Børs for å lære opp forskjellige maskinlæringsalgoritmer. Dette datasettet 

herfra består av over 207 millioner handelslinjer som har blitt sortert, og utvalgte aksjer herfra har 

blitt brukt for analyse og testing. Det ferdige produktet en får etter maskinlæringsprosessen, er en 

klassifikasjonsalgoritme som sier noe om det er lønnsomt å kjøpe, selge eller holde på en aksje, 

basert på tekniske data fra tidligere dager.  

PROSJEKTNUMMER 
22 

SAMMENDRAG 
En stor del av oppgaven har bestått av å sortere og 

verifisere datasettet som danner grunnlaget for 

maskinlæringsalgoritmene. Resultatene er ikke entydige, 

men viser at maskinlæring er godt egnet som et alternativ 

eller supplement til tilfeldig (random) handel. Når alle 

kostnader tas i betraktning, gir allikevel en 

“buy-and-hold”-strategi bedre resultater. 

PROBLEMSTILLING 
Hvor godt egnet er maskinlæring til å predikere 

aksjekurser for handel på dag-/ukebasis? Vil det være 

bedre enn statistiske tilfeldigheter? 

Kan maskinlæringsalgoritmer brukes og settes sammen på 

en bedre måte enn det som hittil er gjort? 

OM PROSJEKTGRUPPEN 
Fredrik Langseth og Helge Gulliksen er siste års 

datastudenter ved HSN. Temaet for oppgaven ble valgt ut 

i fra interesse for maskinlæring brukt på et kjent, men 

samtidig komplisert område, som aksjehandel. 

 Helge Gulliksen 
 T: 458 53 015 
 E: helge.gulliksen@gmail.com 

 Fredrik Fagerlund Langseth 
 T: 980 31 010  
 E: fredrik155@gmail.com 

Successful software development

PROJECT NUMBER:

23

PROBLEM:

Research show that only 36% of software 
projects today are delivered on time, budget 
and with the expected functionality. This has 
big economic consequences for society, 
sometimes threatening the existence of the 
company delivering the product. 

To contribute to a greater base of knowledge 
for solving this problem the following question 
is asked: “Can choosing the right process 
model contribute to success in a software 
project?”

SUMMARY:

This project is concerned with revealing the 
main reasons for software project failure 
based on a range of studies, and finding a 
framework for developing software to 
increase likelihood of success. The framework 
will tested on developing software for a 
weight controlled electric skateboard 

ABOUT THE PROJECT GROUP:

The project group consists of John-Ivar Hauge,  
a highly motivated computer science student 
with a passion for IT technology. 

Can choosing the right process model increase the likelihood of success in a 
software project?

John-Ivar Hauge
Nr: 45862147, 
Email: johnivar.hauge@gmail.com
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Crossplatform apputvikling med 
Xamarin

PROSJEKT NUMMER:

24

PROBLEMSTILLING:

Crossplatform applikasjon, med 
kommunikasjon mot webserver. 
Applikasjonen skal fungere på Android og iOS.

Applikasjonen sin oppgave er å finne 
spisesteder i nærheten, hvor selve retten er i 
fokus istedet for restauranten.

SAMMENDRAG:

iOS og Android.

Backend i webserver anvender Sanic i Python.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Gruppen består av 2 dataingeniørstudenter, 
som begge har stor interesse for 
applikasjonutvikling for mobile enheter.

Utvilke en applikasjon som fungerer for både Android og iOS, ved hjelp av 
Xamarin.

Martin Robert Kase
T: 413 92 632, E: martin.kase@live.no

Stian Kommedal Bruun
T: 948 99 052, E: stiankb@gmail.com

K-Sim Cloud Project

PROSJEKT NUMMER:

25

PROBLEMSTILLING:

Kongsberg Digital kjører per nå sine skips-
simulatorer direkte på maskiner, som regel i et 
simuleringsrom. Prosjektgruppens oppgave er 
å lage en nettbasert løsning, som bruker 
fremtidsrettet teknologi. 

SAMMENDRAG:

Kongsberg Digital leverer i dag 
maskinromssimulatorer til forskjellige typer 
skip. De ønsker å se på muligheter for å lage 
en skybasert løsning slik at simulatorene kan 
bli brukt fra de mest vanlige nettlesere. Dette 
vil gjøre simulatoren mer tilgjengelig  for 
institusjoner og bedrifter som ikke har 
kapasitet til installasjon av simulatorrom. Det 
vil også gjøre det enklere for Kongsberg Digital 
å vedlikeholde systemet.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av tre engasjerte 
datateknikk studenter med stor interesse for 
alt innen data og nettverksteknologi. Studiet 
har gitt prosjektgruppen et godt grunnlag for å  
tilegne seg nødvendig kunnskap for å løse 
oppgaver slik som dette prosjektet.

Lar det seg gjøre å lage en nettbasert løsning til maskinromssimulatorer slik at 
flere brukere kan benytte nettlesere for å bruke systemet? 

Adrian Kreutz
T: 954 53 759, E: adrian93kreutz@gmail.com

Andreas Jakobsen
T: 977 45 222, E: minuxx@gmail.com

Kristian Linna
T: 970 78 260, E: ksl@linna.no
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Forbedre norsk språkstøtte i Spacy

PROSJEKT NUMMER:

26

PROBLEMSTILLING:

Finne en god løsning på hvordan forbedre 
norsk språkstøtte i spaCy gjennom 
tilrettelegging av norske WordNet data. 

SAMMENDRAG:

SpaCy er open-source software bibliotek for 
avansert natural language processing skrevet i 
programmeringsspråket Python og Cython. 
SpaCy er designet spesielt for produksjon og 
hjelper deg med å bygge applikasjoner som 
behandler og forstår store mengder tekst. Det 
kan brukes til å bygge informasjonsutvinning, 
naturlig språkforståelse systemer eller å 
forhåndsbehandle tekst for deep learning.  

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av Silje Bjørnstad 
Martinsen, student 3. året ingeniør 
datateknikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
avdeling Vestfold.

Er det mulig å  forbedre norsk språkstøtte ved tilrettelegging av norske 
WordNet data i spaCy. 

Silje Bjørnstad Martinsen
T: 908 74 027, 
E: silje_vennen96@hotmail.com

Sporing av krabbeteiner

PROSJEKT NUMMER:

27

PROBLEMSTILLING:

Lage et fungerende system for sporing av 
krabbeteiner. Systemet skal 
varsle brukeren over GSM dersom teinen 
hales opp av uvedkommende. GPS sørger for 
nøyaktig sporing av enheten. En tilhørende 
applikasjon gjør det enkelt 
og oversiktlig for brukeren å 
tilpasse bruken etter sitt behov.

SAMMENDRAG:

Denne oppgaven tar for seg et sporingssystem 
for krabbeteiner. Systemet vil alarmere eieren 
dersom teinen trekkes opp av vannet. 
Innebygget GSM og GPS vil sørge for nøyaktig 
sporing og hurtig varsling via SMS. Når 
systemet er plassert under vann så vil 
dvalemodus aktiveres slik at strømforbruket 
vil være så lavt som mulig. I tillegg kan 
systemet styres og overvåkes via tilhørende 
applikasjon og her kan brukeren også stille inn 
ulike parametere for alarm og varsling.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av to studenter, Glenn
Holmen og Joacim Torkelsen. Glenn studerer 
elektronikk og Joacim studerer datateknikk 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus 
Vestfold. Siden prosjektgruppen kun består av 
to studenter har vi valgt å jobbe sammen om 
alle oppgavene. Veileder for gruppen er Helge 
Herheim.

Tyveri av teiner er blant fiskere et velkjent problem som viser seg å være 
gjentagende år etter år. For å bøte med slike utfordringer har prosjektgruppen 
laget et system som både kan spore teinen og varsle eieren dersom det skulle 
vise seg at det er uvedkommende på ferde.

Glenn Holmen
T: 48441850, 

E: glenn_holmen@Hotmail.com

Joacim Torkelsen
T: 45494636, 

E: Joacim@Torkelsen.org
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Trådløs probemodul for blodstrømsmålere

PROSJEKTNUMMER:

28

PROBLEMSTILLING:

Hvordan	utvikle	et	forslag	til	en	fremskutt	
probemodul for	Medistims blodstrømsmålere 
med	løsninger	for	strømforsyning,	trådløs	
overføring	av	måledata,	materialer	og	
utforming?

SAMMENDRAG:

Medistim sitt	system	for	blodstrømsmåling
består	av	en	hovedenhet	og	en	eller	flere	
utskiftbare	måleprober.	Per	i	dag	er	proben
forbundet	til	hovedenheten	med	en	flere	
meter	lang	kabel.	Dette	medfører	en	del	
ulemper	som	en	trådløs	løsning	for	
dataoverføring	mellom	probe og	hovedenhet	
vil	kunne	løse.	Basert	på	en	omfattende	
kartleggingsfase	har	prosjektgruppen	funnet	
mulige	løsninger	på	trådløs	overføring	av	
måledata,	strømforsyning,	materialer	og	
utforming	av	en	trådløs	probemodul.	
Prosjektgruppen	har	også	funnet	løsninger	på	
fysiske	komponenter	som	er	blitt	satt	sammen	
til	en	prototype.

OM	PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen	består	av	en	tverrfaglig	
konstellasjon	fra	for	å	kunne	dekke	alle	
aspekter	av	problemstillingen.	Studentene	
hører	til	ingeniørutdanningene	for	elektronikk	
og	produktdesign.

Prosjektets	oppdragsgiver	er	Medistim ASA	som	driver	utvikling og	produksjon	
av	medisinsk	utstyr.	Medistims hovedprodukt	er	MiraQ-serien	av	
blodstrømsmålere som	benytter	transittidsteknologi	for	å	måle	blodstrømmen	
i	blodkar.	Prosjektgruppen	har	sett	på	utfordringer	og	muligheter	for	trådløs	
overføring	av	data	fra	transittidsprober via	en	fremskutt	probemodul.

Øyvind Bjerkesti (EN)
T:	464	26	295
E:	oyvind.bjerkesti@medistim.com

Jørgen Sebakk Kihle (PD)
T:	926	24	308
E:	j.kihle@yahoo.com

Fjernstyring av fugleavviseranlegg
BB-Pro

PROSJEKT NUMMER:

29

PROBLEMSTILLING:

Hvordan muliggjøre fjernstyring og 
automatisering av fugleavviseranlegg BB-Pro?

SAMMENDRAG:

Som bacheloroppgave innen 
elektronikkingeniør ved Høgskolen i Sørøst-
Norge, Campus Bakkenteigen, vil det på 
oppdrag fra Gemco AS, designes og 
produseres en fjernstyringsenhet til 
eksisterende fugleavviseranlegg BB-Pro, fra 
Bird-X.
Eksisterende anlegg fungerer ved satte lyder, 
intervaller og volum, der både hørbare og 
ultrasoniske frekvenser benyttes. Lydene må 
alterneres hver fjerde til sjette uke, og det er 
denne alterneringen som ønskes å kunne 
utføres ved fjernstyring av enheten.
Enheten skal kunne fungere både ved 
oppkobling mot eksisterende 230V anlegg, 
eller kunne drives selvstendig via 
solcellepanel. Det er også ønskelig at 
solcellepanel skal kunne drive en Raspberry Pi 
3 modell B, som skal fungere som hjernen i 
fjernstyringsenheten. Raspberry Pien vil bli 
tilkoblet en 3G USB modem, for å muliggjøre 
kommunikasjon via mobilnettet, hvor WIFI og 
kablet internett ikke er mulig.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Tommy Skogstad, bachelor i ingeniørfag, 
elektronikk

Ved hjelp av en Raspberry Pi 3 Modell B, vil det designes en enhet for 
fjernstyring og automatisering av BB-Pro, dette vil realiseres ved hjelp av 
eksterne kretser som kobles til hver enkelt bryter, for å overstyre disse. Hver 
krets vil styres av Raspberry Pien, og denne vil dermed fungere som hjerne i 
enheten, da det er denne som også står for GUI og eksterne tilkoblinger.

Tommy Skogstad
T: 480 61 560, E: tommyskogstad@gmail.com
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ALPIDE Arduino

PROSJEKT	NUMMER:

31

PROBLEMSTILLING:

Bygge	et	oppsett	for	utlesning	av	kosmisk	
stråling	fra	en	ALPIDE	sensor.	Systemet	skal	
kobles	mot	Arduino	og	eventuelt	andre	
mikrokontrollere.	Dette	systemet	er	tenkt	
rettet	inn	mot	videregående	skole.	

Det	skal	videreutvikles	grafisk	
brukergrensesnitt	og	programvare.

Det	skal	utvikles	nettside	for	
informasjonsformidling	om	prosjektet	og	
systemets	virkemåte.

SAMMENDRAG:

Prosjektet	har	realisert	rekonstruksjonen	av	et	
avlesningssystem	tidligere	utviklet	ved	CERN.	
Systemet	bruker	Arduino	for	datainnhenting.	
Dette	gjør	det	enklere	for	nybegynnere	å	
bruke	og	modifisere	systemet.

Det	er	også	satt	opp	nettside	med	ressurser.	
Denne	går	igjennom	oppsett,	samt	noe	av	
fysikken	rundt	kosmisk	stråling	og	deteksjon.

OM	PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen	består	av	to	
elektronikkstudenter	og	en	mikro/nano
student.	

Varierende	erfaring	innenfor	elektronikk,	
produktdesign,	mikro/nano og	programmering	
har	gjort	det	mulig	å	realisere	prosjektmålene.

I	2019-2020	skal	ALICE	eksperimentet	på	CERN	oppgraderes	med	ny	partikkel	
detektor	kalt	ALPIDE.	Dette	prosjektet	tar	i	bruk	denne	sensoren	for	å	bygge	
opp	et	enkelt	utlesningssystem	for	kosmisk	stråling,	som	en	kan	ha	på	
skrivebordet	hjemme,	eller	på	skolen.

Odd	Inge	Halsos
T:	482	83	216,	E:	oddih8@gmail.com

Vinodhan Pillainayagam
T:	976	09	004,	E:	vinpil13@hotmail.com

Benjamin	R.	Møklegård
T:	948	01	232,	E:	benjamin@kebas.no

Growth of  oriented AlN for use in   
SAW/BAW modules 

PROSJEKT	NUMMER:	

33	

PROBLEMSTILLING:	

How	to	grow	and	characterize	002	oriented	
Aluminium	nitride	(AlN)	for	Surface	acoustic	
wave/	bulk	acoustic	wave(SAW/BAW)	-
modules.	

SAMMENDRAG:	

A	large	portion	of	the	project	has	taken	place	
in	the	clean	room,	working	with	a	large	variety	
of	equipment	related	to	both	growing	and	
characterizing	oriented	thin	film.	Finally,	
landing	on	a	setup	and	optimized	procedure	
for	growing	AlN	thin	film	with	002	orientation	

OM	PROSJEKTGRUPPEN:	

The	group	is	composed	of	three	students	from	
micro-nanosystemtechnology.	

Aluminium	nitride	thin	film	is	a	piezoelectric	material	that’s	used	in	SAW	and	
BAW	modules.	These	modules		exploit	the	inherent	properties	of	the	
material,	more	specifically	the	acoustic	waves	travelling	through	the	material.	
This	effect	can	act	as	a	filter	for	signals	or	as	a	resonating	device.		Aluminium	
nitride	has	material	properties	that	is	especially	useful	for	this.	SAW	and	BAW	
modules	are	used	for	a	variety	of	applications,	such	as	in	satellites,	GSM	
networks	and	other	communication	technology.		

Mikael	Isak	Nilsen	
Mikael.Isak@gmail.com	

Vegard	Tollefsen	
Vegardtollefsen87@gmail.com	

Mats	Johannessen	
mats44@gmail.com	
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Real-time measurements of stress 
parameters in farmed salmon

PROJECT NUMBER:

34

PROJECT DESCRIPTION:

This project describes a new approach to 
measure stress parameters in farmed salmon 
using a differential pressure sensor to 
measure heart-beat and breathing frequency. 
By analysing the collected data, actions can be 
taken to ensure that the stress factors are 
removed or reduced. This will results in a 
more humane farming process and better 
salmon welfare. The sensor is placed in the 
abdominal cavity of a live salmon, close to the 
thin membrane separating the abdominal 
cavity from the heart. To better fit our 
specifications, a sensitive pressure sensor was 
repackaged, giving it a longer and thinner 
profile. All the materials used in this project 
had to be biocompatible to ensure the safety 
of both fish and environment. This project is in 
collaboration with, and funded by Lerøy 
Seafood Group.

RECENT RESULTS:

In this project we use a sensitive MEMSCAP 
0.5 bar differential pressure sensor. The heart 
of a salmon oscillates with a pressure of 
roughly 5.0 mBar, which is 1% of the sensor 
range. LabView is used to process the signal 
and calculate the heart-beat. A biocompatible 
sensor housing was designed and 3D-printed 
to meet the requirements of our repackaged 
sensor. The sensor was tested in the lab with a 
1.0 mBar increase/decrease in pressure to see 
whether the sensor could detect the 5.0 mBar 
heart oscillations. The sensor was able to 
detect the changes as well as read this as a 
heart-beat through the LabView software.

ABOUT THE STUDENTS:

The group consists of two members, both 
third-year bachelor students from the Micro-
and nanotechnology course at HSN. We are 
both interested in sensor technology, and 
found this project to be a good opportunity for 
us to apply this technology in a well-
established industry. Alexander has been in 
charge of research and testing, while Håvard 
has been in charge of design and 
manufacturing. 

The mortality rate of farmed salmon have increased in recent years due to 
factors such as salmon louse and stress. Remote monitoring of stress 
parameters in real-time can help create solutions that will reduce the stress 
levels, and increase overall welfare as a result.

Håvard Brathovde Olsen
T: 924 86 465,     
E: Haavard@bratols.no

Alexander Nordskov
T: 934 90 439,     
E: Alexnordskov@gmail.com

Safe Drinking Water

PROJECT NUMBER:

35

PROJECT DESCRIPTION:

Access to good water quality is vital to our 
survival. This means that water distribution 
systems are critical infrastructure in our 
society today and needs to be monitored to 
detect contamination and avoid outbreaks of 
infectious diseases. Current water monitoring 
methods rely on discrete sampling. The 
samples are then transported to a laboratory 
for testing. However, water quality is not 
stationary and time is the key factor in 
preventing intentional or unintentional 
contamination. There is a need for a 
continuous, real-time monitoring system to 
provide the require time for an effective 
response to contaminations.

ABSTRACT:

The aim of this project is to improve the 
design to be more cost-efficient, continuous, 
and able to detect both chemical and 
biological contaminants. The biological 
detector has been the main focus for the 
project. Constantly improving the design to 
lower the detection limit, finding and 
implementing cost-efficient ways to improve 
upon the system. This is achieved through 
using 3D printed designs in combination with 
UV LEDs, filters, a lens, reflective material 
inside the design and a light detector. 

ABOUT STUDENTS:

We are two students from the Micro & Nano 
Systems technology Bachelor program who 
have worked together with the BiWAS
research group to further develop the 
biological detector. The BiWAS group involves 
several master students and PhDs and is a 
cooperation between USN, CTBU and 
industrial partners.

The project presents a Lab-on-chip device that is able to perform real-time 
checks on the water supply systems. The device is to be implemented on key 
locations around water supply networks to detect bacterial and pathogenic 
contamination. 

Helene Berntsen 
T: 45852034, E: zhiglor@gmail.com

Fredrik Sommerfelt Grønvold
T: 41606168, E: f.s.gronvold@gmail.com
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Talestyrt Butikkassistent 

PROSJEKT NUMMER: 
37 
PROBLEMSTILLING: 

Hvordan kan talestyrte teknologier 
brukes for å forbedre 
kundeveiledning i butikkbransjen.   

SAMMENDRAG: 
Hensikten med prosjektet er å utforske dagens 
trender og utfordringer relatert til talestyrte 
teknologier, og hvordan talestyrte teknologier 
kan brukes for å hjelpe kunder i et 
butikkscenario. Prosjektet innebærer også 
utvikling av et eksempel talestyrt system som 
kan brukes av kunder i butikkbransjen.  
 
OM PROSJEKTGRUPPEN: 
Prosjektgruppen består av 2 HSN studenter fra 
Informasjonssystemer og IT-Ledelse 
bachelorstudium (2015-2018). Prosjektet er en 
del av det 3-årige studieprogrammet for 
bachelorgraden.  

Systemet brukes for å finne produkt lokasjon i en butikk ved bruk av tale istedenfor 
tastatur som har vært standarden ved dagens hjelpeterminaler.  

  

Navn: Vegar Westgård Fredriksen 
T: 95 92 99 40 
E: vegar_fredriksen@protonmail.com 
 
Navn: Frank Ofori Asiedu 
T: 48 30 84 84 
E: franknaros@gmail.com 
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Eco Archive

PROSJEKT	NUMMER:

38

PROBLEMSTILLING:

Problemstillingen	tar	utgangspunkt	i	å	gjøre	
kompleks	og	viktig,	lovpålagt	informasjon	fra	
EcoOnlines applikasjoner	enkelt	tilgjengelig	for	
brukerene,	uansett	hvor	de	er.

SAMMENDRAG:

Eco	Archive	er	en	mobil	applikasjon	som	skal	
gjøre	det	enkel	for	EcoOnline sine	kunder	å	få	
tilgang	til	informasjon	om	sine	kjemikalier.	
Appen er	utviklet	i	React Native,	sammen	med	
Expo.io.	Utviklingen	til	appen har	foregått	på	
en	agile	metode,	med	fokus	på	hurtig	utvikling	
og	kontinuerlig	testing	og	feedback	loop.

Eco	Archive	er	utviklet	som	et	delprosjekt	i	et	
større	framework prosjekt	som	EcoOnline har	
gående.

OM	PROSJEKTGRUPPEN:

Eco	Archive	er	utviklet	av	Bror	Hammer	
Brurberg.	Bror	fikk	en	internstilling	i	EcoOnline
sommeren	2017,	og	fikk	mulighet	til	å	gjøre	
bachelor	oppgaven	sin	i	denne	bedriften.

Eco	Archive	er	en	mobil	applikasjon	utviklet	for	EcoOnline AS	som	holder	til	i	
Tønsberg.	Eco	Archive	gir	kjemikaliebrukere	enkel	tilgang	til	informasjon	om	
de	kjemikaliene	som	de	er	eksponert	for	i	sin	arbeidshverdag.

Bror Hammer	Brurberg
E:	brbr@ecoonline.com

Administrasjon av BPA

PROSJEKT NUMMER:

39

PROBLEMSTILLING:

Brukerstyrt personlig assistanse, forkortet 
BPA, er en tjeneste utlevert av forskjellige 
organisasjoner, blant annet uloba, hav og 
kommuner, hvor brukere gjennom ordningen 
kan leve et selvstendig liv ved hjelp av 
assistent/er.

Hvis en BPA-assistent blir syk, har brukeren 
bruk for en vikar raskt. Gjennom en 
applikasjon hvor alle vikarassistenter har en 
egen brukerkonto og brukeren (arbeidsledere) 
har opprettet sitt eget "samfunn" av vikarer, 
kan brukeren (arbeidsledere) forhøre seg om 
det er en vikar som har mulighet til å stille opp 
på kort varsel.

SAMMENDRAG:

Applikasjonen er hovedsakelig utviklet i PHP. 
Om applikasjonen svarer til problemstillingen 
gjenstår å se da den må testes ut over en 
lengre periode. Forhåpentligvis kan denne på 
sikt bidra til at arbeidsledere kan få en enklere 
metode å kontakte vikarene på med kort 
varsel.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Dette prosjektet er utført av en student som 
går siste semesteret innen 
Informasjonssystemer og IT-ledelse. Hun er 
selv arbeidsleder og vet hvor krevende det kan 
være å få tak i vikarer, noe som også er 
grunnen til prosjektet. 

Prosjektet «Vikar-applikasjon for BPA» er en nettbasert applikasjon som er 
ment for arbeidsledere/brukere og deres assistenter, slik at hverdagen til 
arbeidslederen/brukeren skkanal bli enklere. 

Marte Aasvang
T: 950 43 842,                                                 
E: aasvangmarte@gmail.com
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Blockchain – Fremtidens løsning 
for helsevesenet?

PROSJEKT NUMMER:

40

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kan Blockchain teknologien 
hjelpe helsevesenet løse utfordringer knyttet til 
lagring, deling og håndtering av e-resepter og 
vaksinasjonskort?

SAMMENDRAG:

Målet med oppgaven er å se om Blockchain 
teknologien kan hjelpe til å løse problemer i 
helsevesenet knyttet til lagring, deling og 
håndtering av e-resepter og vaksinasjonskort.

Undersøkelsen går ut på å finne ut hva 
Blockchain er og hvordan den fungerer, samt 
om den kan hjelpe helsevesenet løse disse 
utfordringene.

Dette ble gjort ved å innsamle informasjon om 
temaet og ved å drøfte fordeler og ulemper av 
implementering av Blockchain teknologi i 
helsevesenet.

Hva er Blockchain og hvordan fungerer det egentlig? Kan denne teknologien 
hjelpe til med å løse fremtidens digitale utfordringer?

Av Kristian N Albrigtsen

Hvordan påvirker kunstig intelligens 
offentlig utdanning?

PROSJEKT NUMMER:

41

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kunstig intelligens påvirker offentlig 
sektor, spesielt innenfor offentlig utdanning.

SAMMENDRAG:

Gjennom denne oppgaven har vi tatt for oss 
teori, kvalitativ undersøkelse gjennom 
intervju, analyse og diskusjoner om hvordan 
kunstig intelligens påvirker offentlig sektor og 
utdanning. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Vi er to studenter ved navn Sarushan
Vamathevan og Bjørn Torjus Ilestad. Begge går 
tredje året innenfor Informasjonssystemer og 
IT-Ledelse. Gjennom studiet har vi tilegnet oss 
kunnskap som har ført til høyere interesse for 
innovativ teknologi som bidrar til verdiskaping 
for både privat og offentlig sektor.

Kunstig Intelligens er et fremtredende tema innenfor informasjonsteknologi. 

Vi har sammen med Vestfold Fylkeskommune utredet hvordan Kunstig 

Intelligens vil påvirke offentlig sektor, spesielt innenfor offentlig utdanning.

Sarushan Vamathevan
T: 94 86 90 97, 
E: mail@sarushan.no

Bjørn Torjus Ilestad
T: 45 28 56 49, 
E: bjornt.ilestad@gmail.com
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Elektronisk medlemskort

PROSJEKT NUMMER:

42

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kan vi digitalisere og utvikle en 
mobilapplikasjon som erstatter de fysiske 
medlemskortene på en tilfredsstillende måte 
og legge til rette for bedre informasjonsflyt 
mellom medlemmer og Vestfold 
Studentsamfunn.

SAMMENDRAG:

Målet med å gjennomføre denne 
digitaliseringen av medlemskort er å erstatte 
de fysiske kortene som alle medlemmer må ha 
for å vise sin medlemsstatus i dag, gjøre 
informasjonsstrømmen mellom Vestfold 
studentsamfunn og medlemmene bedre og å 
effektivisere innmeldingsprosessen ved 
studiestart. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Vi er studenter fra både HS og TNM hvilket gir 
oss bredere kompetanse for vår 
bachelorgjennomføring. Kompetanse innen 
felt som organisasjon og ledelse samt utvikling 
av digitale løsninger rettet mot utvikling med 
både verktøy og forskjellige 
programmeringsspråk.

Prosjektet går ut på å utvikle en mobilapplikasjon for Vestfold 
Studentsamfunn

Veronika Gunstveit
Lars Skotte Høvset
Henrik Wenn Nesset

Sosiale mediers påvirkning på
studenter ved USN

PROSJEKT NUMMER:

43

PROBLEMSTILLING:

Er påvirkningen av sosiale medier i hverdagen 
i hovedsak positiv eller negativ?

SAMMENDRAG:

Studiets mål har vært å finne hvordan 
studenter ved USN har blitt påvirket av 
sosiale medier. Funnene vi har fått viser til at 
studentene forholder seg positive til sosiale 
medier, og føler lite press på å være pålogget 
hele tiden.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Vi er to studenter som er nysgjerrig på  
hvordan sosiale medier påvirker hverdagen til 
studentene på campus Vestfold.

Studie som undersøker studenters forhold til sosiale medier ved campus 
Vestfold. 

Marianne Lyngdal
T: 482 76 467, E: marianne@hellemit.no

Thomas Norris Sjølie
T: 938 31 924, E: 
thomas.sjolie@gmail.com
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Kunnskapsdeling ved bruk av AI

PROSJEKT NUMMER:

44

PROBLEMSTILLING:

Finne hvordan kunnskapsdeling fungerer i 
Visma Retail. Hvordan kan bedriften forbedre 
og effektivisere kunnskapsdeling på tvers av 
avdeling og selskaper. Kan Visma Retail bruke 
AI for å forbedre seg på dette området? 

SAMMENDRAG:

Gruppen har ved hjelp av intervjuer, analyser 
og research utarbeidet en rapport for å 
kartlegge kunnskapsdelingen i Visma Retail. I 
arbeidet har vi avdekket langsiktige, effektive,  
administrative, spennende og utfordrende 
tiltak. Vi har utviklet prototyper for å 
demonstrere samt synliggjøre potensielle og  
fremtidsrettede muligheter ved bruk av AI. 
Noen nøkkelord er: kultur, teknologi, 
kunnskap, forankring, AI og endringsledelse.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Vi er en gruppe på fire stykker, hvor fleste 
parten har jobbet sammen siden første 
skoledag på HSN. Det var for oss en selvfølge  
å skrive bacheloroppgaven sammen, da vi 
ønsket å beholde det gode samarbeidet vi har 
bygget. 

Gruppen har en god blanding av 
personligheter, egenskaper, erfaringer og 
interesser samt at vi deler de samme 
ambisjonene. Alt dette under ett ser vi på som 
en stor fordel og et godt utgangspunkt for å 
levere et godt resultat. 

Kunnskapsdeling er en viktig del av den daglige praksisen, og for mange 
bedrifter, en ren nødvendighet i møtet med et stadig mer konkurranseutsatt 
marked. Noen selskaper bruker det som differensiering, mens andre tvinges 
over i møtet med digitaliseringen. I samarbeid med Visma Retail AS forsker vi 
på kunnskapsdeling og hvordan en kan bli bedre på dette området.

Martin Pedersen
martin.pedersen@me.com

Martin Wiulsrød
martinwiulsrod@gmail.com

Kristoffer Risa
kristoffer.risa@gmail.com

Unni Le Hoai Huong Ngoc
unnilehhn@gmail.com

Shodan og informasjonssikkerhet 
innen industrielle kontrollsystemer

PROSJEKT NUMMER:

45

PROBLEMSTILLING:

Hvordan påvirker Shodan søkemotor og 
“Internet of Things” (IoT) industrielle 
kontrollsystemer og den kritiske infrastruktur?

SAMMENDRAG:

Shodan er en søkemotor designet for å kartlegge og 
samle informasjon om alle enheter og systemer 
koblet til internett. Med en stadig økende 
digitalisering av samfunnet og modernisering av 
gammel infrastruktur er vi mer utsatte enn før. Fra 
atomkraftverk til oljerigger og medisinproduksjon, 
blir operasjons teknologi (OT) og informasjons 
teknologi (IT) stadig mer koblet sammen. Dette er 
går da på bekostning av sikkerheten. Ved å bruke av 
Shodan kan vi finne sårbarheter på enheter i det 
industrielle «Internet of Things»(IoT). Sårbarhetene 
vi finner kan bli utnyttet i spionasje eller 
cyberangrep og kan potensielt resultere i store 
skader på vår egen infrastruktur. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Oppgaven er skrevet av Tarald Sponnich i 
forbindelse med avsluttende studie innen 
informasjonssystemer og IT-ledelse ved Høgskolen i 
Sørøst-Norge. Temaet for oppgaven er valgt fordi 
den gjenspeiler egne interesser innen IT-sikkerhet .

Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke, bevisstgjøre og 
utbedre manglende informasjonssikkerhet innen industrielle 
kontrollsystemer.

Tarald Sponnich
T: 919 95 760, E: tsp09k@gmail.com
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 IoT i norske kommuner Swift Manager

PROSJEKT NUMMER:

47

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kan et planleggingsverktøy, med mål 
om å effektivisere Pilaro’s kommunikasjon 
med klienter for å redusere kostnader og 
kompleksitet.

SAMMENDRAG:

Basert på AGILE arbeidsmetodikk, utvikler vi et 
planleggingssystem som setter fokus på 
effektivisering og planlegging. Samt 
strukturere kundehenvendelser internt for et 
prosjekt.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Etter et godt samarbeid gjennom nesten tre år
var det naturlig å jobbe sammen på
bacheloroppgaven. Vi dro også på utveksling 
sammen til USA, der vi bestemte oss for å 
jobbe sammen.

Vi utvikler et system som tar inn konseptene fra CRM-systemer og knytter de 
sammen med teorier fra systemutvikling for å effektivisere og strukturere 
arbeidsflyten til prosjektgruppene i en bedrift. 

Jonas Jore
E: jonas.jore@gmail.com

Marius Wetterlin
E: marius.wetterlin@hotmail.com

Expo 2018 Bachelorprosjekter60 61



 
Google Assistant for FotMob 

PROSJEKT NUMMER: 
48 
PROBLEMSTILLING: 
Hvordan kan fotballentusiaster lettere få 
informasjon og nyheter om sine favoritt 
fotballlag? 

SAMMENDRAG: 
Pros jektet går ut på å bruke Google Assistant 
som en hjelper i hverdagen, hvor man fremfor 
å  benytte seg av Android eller IOS 
applikasjonen til FotMob kan spørre Google 
Home assistenten sin for å  motta ønsket 
informasjon. Meningen med å bruke denne 
tjenesten er å gjøre det enkelt for brukere å  få 
tak i  informasjon, samt stille direkte spørsmål 
med s temmen fremfor å  bruke søkeord som 
man vanligvis gjør når man leter etter 
informasjon på nettet.  
OM PROSJEKTGRUPPEN: 
Gruppen består kun av Manveer Singh 
Pandher, som hadde et ønske om å arbeide 
med noe nyere teknologi, teknologi som 
fortsatt er i  utvikling. Manveer Singh Pandher 
har et internship i  FotMob, en fotball 
applikasjon med over ti  millioner 
nedlastninger og bestemte seg for å gjøre 
Bacheloroppgaven for denne applikasjonen.  

Prosjektet omhandler hvordan man kan bruke Google Home sin 
talegjenkjenning  for å hente data fra en server ved bruk av DialogFlow og 
API.AI 

Manveer Singh Pandher 
944 80 037, ssk_bandy_94@hotmail.com 
 

PROSJEKT NUMMER: 
49  
PROBLEMSTILLING: 
Hvordan lage en konkurransedyktig nettbutikk?  

 

Nettbutikk 

SAMMENDRAG: 
Da vi ikke har en arbeidsgiver så er 
nettbutikken og navnet fiktivt. Ved å 
sammenligne andre nettbutikker så har vi 
kommet frem til en måte å lage en 
konkurransedyktig nettbutikk. 
Hensikten er blant annet å lære nye 
programmeringsspråk og fordype oss i det vi 
allerede har lært.  Målet med prosjektet er å 
sitte igjen med en ny erfaring og kunnskap 
som vi kan ta med oss ut i arbeidslivet. 
 
OM PROSJEKTGRUPPEN: 
Prosjektgruppen består av 3 studenter. Vi har 
fordelt oppgavene og utviklingen. En har tatt 
seg av back-end delen, en annen tok seg 
hovedsakelig av front-end delen og siste mann 
har hjulpet med begge deler. 

Prosjektet går ut på å sammenligne noen av de store elektronikk butikkene for å få en 
forståelse for hvordan vi kan lage en konkurransedyktig nettbutikk. Målet for nettbutikken er 
blant annet å ha en fungerende betalingsløsning, CRUD-operasjoner og et moderne layout som 
er mobilvennlig. 

Wanja Richardsen 
T: 414 19 570, E: Wanjari1994@gmail.com 
Adrian Gomo  
T: 454 74 745, E: Adrigo@ntebb.no 
Lasse Rønningen 
T: 453 93 567, E: lasseronnlie@hotmail.com 
 

Expo 2018 Bachelorprosjekter62 63



Informasjonssystem for 
studentgrupper

PROSJEKT NUMMER:

50

PROBLEMSTILLING:

Kol lokviegruppearbeid viser seg å  være en 
effektiv studieteknikk, men vi  føler at 
s tudenter fremdeles mangler en digital 
plattform for denne type aktivi tet og at mye 
av kommunikasjonen derfor ikke blir samlet 
og s trukturert på en fornuftig måte.

Derfor ønsker vi  å  utvikle en plattform 
ti lgjengelig på mobil og web som har til 
hensikt å støtte og effektivisere læring i 
grupper.

SAMMENDRAG:

Col loquium tilrettelegger for at grupper kan 
kommunisere og samarbeide om å utvikle en 
fel les digital oversikt over læringen om et 
emne. For å  få til dette kan du i Colloquium
blant annet samarbeide om å dele opp emnet i  
et informasjonsnettverk. I dette nettverket 
kan du kommentere og diskutere innhold og 
du kan dele dokumenter, bilder, nettsider eller 
andre relevante ressurser. Applikasjonen 
s tøtter også møtevirksomhet ved å  tilby 
funksjonalitet for å planlegge, arrangere og 
arkivere møter.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Vi  er to IT-studenter med en spesiell interesse 
for de tekniske fagene. Vi har kjent hverandre 
lenge og har jobbet i gruppe sammen flere 
ganger tidligere.

Colloquium er et verktøy for å organisere og strukturere læringen som skjer i 
en gruppe

Lars-Ragnar Antell Haugen
T: 976 81 342, E: larsiah@hotmail.com

Ola Aulesjord Olsen
T: 936 66 444, E: olaolsena@gmail.com

Prosjektmetodikken til Pilaro

PROSJEKT NUMMER:

51

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kan prosjektmetodikken 
til Pilaro oppdateres etter nyeste pensum

SAMMENDRAG:

Gjennom nåværende litteratur skal vi 
oppdatere Pilaro sin prosjektmetodikk. Denne 
er basert på Windows Surestep. se på 
nåværende litteratur som gjennomgått 
pensum, samtidig som at vi også skal se 
utenfor det faget vi har gått igjennom. Vi skal 
etter ferdig utformet prosjektmetodikk 
forklare hvorfor og hvordan den nye 
prosjektmetodikken er kostnadseffektiv i 
forhold til den nåværende metodikken.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen vår består av tre studenter 
ved HSN som studerer Informasjonssystemer 
og IT-ledelse. Vi har jobbet som gruppe fra 
første semester og føler vi er godt forberedt 
for oppgaven vi står ovenfor.

Vi skal fornye prosjektmetodikken til Pilaro. Gjennom kartlegging, analyse og 
planlegging skal vi utforme to nye metodikker. Disse skal være tilpasset både 
store og små prosjekter og i henhold til de eksisterende systemene de 
benytter seg av.

Jonas Runningen
T: 908 09 602
E: Jonas.Runningen@outlook.com

Viljar Bakken
T:99 23 32 07 
E: viljar.bakken@gmail.com

Eivind Sandsmark
T:993 20 717
E: Eivind.Sandsmark@outlook.com
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 Digitaliseringssystem for bedrifter 

PROSJEKT NUMMER: 
 

52 

 

PROBLEMSTILLING: 

 
Opprett en databaseløsning med et 
brukergrensesnitt for å omorganisere vår 
arbeidsgivers bedrift sin informasjonsstruktur.  

 

SAMMENDRAG: 
Prosjektet innebærer utvikling av en solid 
database med relasjoner. En applikasjon med 
et brukergrensesnitt som splittes i 
administrativ og bruker tilganger. 
Kalenderløsning for å gjøre det enkelt å for 
hver arbeider å se hva han eller hun skal 
foreta seg den uka. For administrasjonen så 
får de en oversikt over hvem som er hvor. 
Administrasjonen fordeler arbeid til bruker og 
bruker fører enkelt inn hva som er gjort og 
sender dette til godkjenning.  Applikasjonen 
gir mulighet for å lege til og styre servicer og 
prosjekter for firmaet. Enkelt å legge inn nye 
personer i systemet for administrasjonen. Alt 
styrt med prosedyrer. 

 
OM PROSJEKTGRUPPEN: 
Vi er tre kreative gutter som har jobbet med 
hverandre i et og et halvt år. Vi liker å takle 
utfordringer og har kvaliteter som 
komplimenterer hverandre i arbeidet vårt. 
Den siste tiden har vi fungert som konsulenter 
for et selskap og trivs med dette.   

 

Vi fikk i oppgave å lage en database løsning med et brukergrensesnitt som er 
forståelig og enkelt å ta i bruk. Dataen skal være lagret på en oversiktlig måte 
med prosedyrer som heter ut relevant informasjon.  

Lars Kristian Andersen 
Tlf: 93472640, E: Lars-kr@hotmail.com 
Azer Sisic 
Tlf:45229824 E: azer-fb@hotmail.com 
Imran Shishikhanov 
Tlf:41364974 E: Imran.1993@outlook.com 

 

 

AI Chat bot

PROSJEKT NUMMER:

53

PROBLEMSTILLING:

Vi utvikler en AI Chat robot som skal være 
funksjonell 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. 
Den skal kunne håndtere kundeservice 
situasjoner med en god serviceinnstilling, det 
er også mulighet for å småprate med kunden. 
Ved hjelp av APIer vil boten kunne gi f.eks. 
nøyaktig strømpriser, renter på lån eller 
været. 

Vi utnytter Dialogflow sin maskinlæring for å 
trene opp boten og Java for klienten og det 
grafiske grensesnittet. 

SAMMENDRAG:

Chat roboten vi utvikler skal være en del av 
produktene ITX Norge AS leverer til kundene 
sine, den skal ha et eget frontend verktøy slik 
at hvem som helst kan bruke det verktøyet til 
å utvikle roboten videre og lære den opp. Ved 
å gjøre dette slipper bedrifter å hyre inn IT-
kyndige folk for å ta seg av dette.

Målet med denne Chat roboten er at i 
fremtiden skal den kunne erstatte 
kundeservicemedarbeidere, dette vil øke 
effektiviteten på kundeservicen og frigjøre 
bedriften for ekstra arbeid relatert til 
kundeservice.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Vi er 3 studenter som har jobbet sammen i en 
studiegruppe de siste tre årene. Vi 
samarbeider godt og har et utmerket miljø i 
gruppen, derfor bestemte vi oss for å lage en 
bacheloroppgave sammen.

I samarbeid med ITX Norge AS har vi fått en oppgave om å utvikle en AI Chat 
bot som de vil inkludere i sin Unified Communications platform. Formålet 
med boten er å håndtere kundeservice situasjoner raskt og effektivt slik at 
man kan frigjøre medarbeidere fra kundeservice avdelingen.

Marius Larsen
T: 932 82 981, 

E: marius.larsen94@gmail.com

Lars Dankertsen
T: 41494094 , E: sral-95@Hotmail.com

Truls Cecil James Skåra Loug

T: 941 881 84, E: truls.loug@gmail.com
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Web scraping og visualisering av data

PROSJEKT NUMMER:

54

PROBLEMSTILLING:

Lage en web scraper for å visualisere 
prisutvikling på produkter.

SAMMENDRAG:

Prosjektet er en Web scraper skrevet i Python. 
Programmet skraper nettsider for diverse 
produktdata. Dataene blir lagret i en MySQL 
database, og dataene blir splittet for å unngå 
redundans.
Dataene blir visualisert på en webplattform 
hvor det blir tatt i bruk grafer for å skape et 
oversiktlig bilde av prisutviklingen.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektet er laget av en person: Nicolai 
Sternefalk.

Web scraper utviklet i Python. Dataene blir lagret i en MySQL database, og 
visualisert på en webside.

Nicolai Marius Sternefalk
T: 970 84 913, 
E: Nicolai.sternefalk@Hotmail.com

Personvernforordningen og 
utfordringer

PROSJEKT NUMMER:

55

PROBLEMSTILLING:

Hvilke utfordringer opplever bedrifter og 
organisasjoner som følge av 
personvernforordningen? 

SAMMENDRAG:

Personvernforordningen er en lov som 
omhandler hvordan bedrifter skal behandle 
personopplysninger, den gjelder virksomheter 
i alle EU- og EØS-land. Denne oppgaven vil 
handle om hvordan virksomhetene tilpasser 
seg de nye lovene og utfordringene. Flere 
virksomheter må gjøre endringer i systemer 
som følge av den nye lovgivningen, dette kan 
medføre utfordringer innenfor det å få med 
seg mennesker, kostnader og selve 
implementeringen.

Loven inneholder blant annet hvordan 
virksomheter kan bruke personopplysninger, 
lagring i eller utenfor EU/EØS og retten til å bli 
slettet.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Denne bachelor oppgaven er skrevet av Iselin 
Gjestland i forbindelse med avsluttende studie 
innen informasjonssystemer og IT-ledelse.

For hele EU/EØS vil det 25 mai 2018 tre i kraft en ny lov for alle virksomheter 
som  behandler personopplysninger, denne bacheloroppgaven vil undersøke 
hvilke utfordringer bedrifter og organisasjoner har som følge av 
personvernforordningen(kjent som GDPR).  

Iselin Gjestland
T: 906 32 338, E: iselin@gjestland.com
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Thin film g-C3N4 photoanode for water splitting

PROJECT NUMBER: 68

Tor Håvard Aasen

PROJECT DESCRIPTION:

In this project graphitic carbon nitride (g-C3N4) 
was deposited on self-made TiO2 nanotubes by 
thermal polycondensation at several 
temperatures. g-C3N4 was chosen as it is active 
in visible light, stable and cheap. And it is a 
conducting polymer with  appropriate band 
gap positions for both the hydrogen and 
oxygen evolution reactions. Two modifications 
were also done, one hybrid with 
semiconducting Fe2O3, and one with self-made 
carbon nanodots incorporated. This is because 
pristine g-C3N4 has less than ideal charge 
transfer, giving it a low efficiency.

I chose this project as I like using technology to 
help the environment, and I found 
photocatalytic water splitting and g-C3N4 really 
interesting at their stage of development.

RECENT RESULTS:

Preliminary tests were done mostly on glass to 
find the optimal setup. Samples have been 
tested with SEM, EDX, XRD and UV-vis 
spectroscopy. The results on the nanotubes 
for UV-vis is shown in the figure, with a 
remarkable increase across the whole visible 
spectrum. The results can be verified by 
looking at the colour of the samples, with F550 
having a dark yellow colour corresponding to 
the dip in absorbance, and F600 being almost 
completely black. The SEM images show the 
nanotubes having a diameter of around 160-
190nm with patches of g-C3N4 intermittently 
on the surface. EDX and XRD were used to 
verify and measure the presence of g-C3N4.

ABOUT STUDENT:

I am mostly interested in renewable energy 
and material science, and took the biomems
route in the master program. In the spare time 
I play floorball (innebandy).

Photocatalytic water splitting is a renewable way to create hydrogen (and 
oxygen) gas using only solar illumination. Currently, most hydrogen is made 
using natural gas. Though for commercial viability the efficiency needs to 
improve, by increasing visible light absorption and charge transfer.

Tor Håvard Aasen

T: 97 91 70 75

E: barzakk@hotmail.com

Skin Conductivity Hydration 
Monitoring for Wearable Devices

PROJECT NUMBER: 69

Mads Fredrik Walaas

PROJECT DESCRIPTION:

The intention of the project is to see if it is 
possible to utilize the spiral electrode sensor 
from Zimmer & Peacock for impedance 
measurements on the skin. The measured 
impedance is suspected to have a correlation 
with the hydration state of the body, and it is 
therefore wanted to explore this to see if it is 
possible to create a wearable sensor that can 
measure dehydration.

RECENT RESULTS:

The figure in the bottom corner shows the 
difference between measuring the 
conductance of liquid solutions and agar 
gels(Phantom skin). The X axis represents the 
measured conductivity values obtained with a 
professional conductivity meter for the liquid 
solutions. The measured conductivity with the 
conductivity meter matched the expected 
values for the solutions created. The sensor 
has been able to distinguish the varying 
conductivity of both liquid solutions and gels, 
but measurements on the skin have so far 
been unreliable.

ABOUT STUDENT:

Mads finished his bachelor in Micro and Nano-
system technologies in 2016, and is currently 
finishing his MSc in the summer 2018. He has 
done part-time work for the biomedical 
company Zimmer & Peacock during his MSc 
student years working with testing and the 
development of sensors. Outside the 
academic environment he enjoys climbing and 
badminton.

This project is a study of impedance measurements on liquid solutions, 
phantom skins and human skin to detect conductivity changes. 

Mads Fredrik Walaas
T: 976 79 437

E: madshurlumhei@gmail.com
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All-Pass Equalizer for Radio Frequency 
and Space Applications

PROJECT NUMBER: 70

Herman Kristoffer Solberg Lied

PROJECT DESCRIPTION:

Kongsberg Norspace is a world leading 
supplier of Surface Acoustic Wave (SAW) 
filters for space applications. As a part of 
increasing the performance of SAW 
Impedance Element Filter, the system 
becomes dispersive and the phase nonlinear. 
To reduce these effects, an all-pass equalizer 
can be used to restore a linear phase 
response.

Several different all-pass solutions are 
available, and the T-bridge was chosen for 
deeper exploration as it was considered the 
solution that would give the widest knowledge 
of all-pass filters.

RECENT RESULTS:

The theory behind all-pass systems has been 
extensively researched, as well as ways to 
design and synthesize them. Analyzing and 
simulating the all-pass properties of the T-
bridge has been very helpful in this regard. A 
T-bridge layout based on 0505-components 
values at a frequency of 600MHz was 
simulated, but deemed unfit due to high 
parasitic capacitance. More work is needed to 
design an optimal layout, and characterize the 
operational range of the T-bridge.

ABOUT STUDENT:

Hardworking student that has a deep interest 
in mathematics, programming and physics. 
Recently employed at Kongsberg Norspace.

Theoretical exploration of all-pass systems, with a main focus on the T-bridge 
equalizer, to restore dispersive properties in SAW Impedance Element Filter.

Herman Kristoffer Solberg Lied
T: 901 76 896, E: kslied@gmail.com

Ulrik Hanke
T: 31 00 90 23 / 950 95 188, E: 
Ulrik.Hanke@usn.no

Nanostructured MoS2 Catalyst for 
Hydrogen Evolution Reaction

PROJECT NUMBER: 

71

Kim Robert Gustavsen 

PROJECT DESCRIPTION: 

The project consists of optimizing MoS2 thin 
films prepared by magnetron sputtering. 
Plasmonic nanoparticles (Au, Cu) will then be 
combined with these MoS2 films for the final 
electrode structure in order to enhance the 
catalytic activity of MoS2 for the application 
of water splitting. 

I chose this project due to  prior work based 
on the same material (MoS2) which I 
thoroughly enjoyed and wanted to build on. 

These nanostructured electrodes builds upon 
relevant research and is expected to have a 
performance which meets the standard of 
affordable application. The goal is to further 
research regarding functualization of MoS2 to 
enchance its catalytic activity. 

RECENT RESULTS: 

Crystalline MoS2 films have been fabricated 
using RF magnetron sputtering and post-
annealing in sulphur enviroment. Both Cu and 
Au plasmonic nanoparticles have been 
sucessfully prepared using DC magnetron 
sputtering.  

ABOUT STUDENT: 

Kim Robert Gustavsen received his bachelor 
degree in micro and nanosystem technology at 
the University College of Southeast Norway in 
2016 and it currently enrolled in the master 
program in the same major. Research interests 
involves electrochemical electrode structures 
for water splitting and CO2 reduction. 

Producing clean and renewable energy is essential for a sustainable future. 
Today most of hydrogen production is based on fossil fuels, which also 
produce CO2. Water electrolysis is a clean method of producing hydrogen, but 
an earth-abundant catalyst  is needed for affordable production. 

Kim Robert Gustavsen 
T: 41292296,       
E: Kim.Robert.Gustavsen@student.hbv.no 
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Nickel oxide thin film photoelectrode 
prepared by RF magnetron 
sputtering

PROJECT NUMBER: 72

Kim Valdemarsson

PROJECT DESCRIPTION:

Litature review of preparation, 
characterization and application of NiO 
for eletrochemical use. Nano to 
microscale composites are expected to be 
used as high efficient electrode for 
supercapacitors or water splitting 

Nano to microscale composites NiO-TiO2

are to be synthesized and process 
paramters optimized regarding PVD 
sputtering of NiO. The composites are 
then characterized by SEM, EDX, UV-Vis 
and XRD.

RECENT RESULTS:

Theoretical background for Nickel Oxide 
as use in water splitting system as anode 
material. Sputtering of Nickel Oxide were 
performed on varying power and 
temperature. Higher power provides 
thicker deposited layer of NiO which in 
turn increase absoprition of UV-Vis. 
Higher temperature increase crystalinity 
of the material, clearly shown by XRD 
peaks.

ABOUT STUDENT:

Interested in cleanroom work , as well as 
the combination of practical and 
theoretical work for solving problems.

Theoretical background and characterization of Nickel Oxide as electrode 
material for hydrogen gas production

Kim Valdemarsson
T: 468 05 365, E: kimvaldem@gmail.com

Kaiying Wang
T: 310 09 317, E: Kaiying.Wang@usn.no

The performance of electrochemical sensors 
subject to tissue growth at the sensor interface

PROJECT NUMBER: 73

Mette Varegg

PROJECT DESCRIPTION:

The artificial tissue is created using TiO2
scaffolds, seeded with mouse preosteoblast
cells. The scaffold is covering the sensor, and 
held in place by a custom designed holder.
It is necessary to manage cell cultivation, and 
preservation of cells in a cryofreezer. When 
this is obtained, the cells are seeded onto a 
scaffold of TiO2, to make the layer of artificial 
tissue.
Sensor testing is done using PBS (simulating 
body fluids), and adding H2O2 in low 
concentrations to get a stepwise reaction.  The 
increased concentration of H2O2 is 
proportional to the increased current 
measured. The experiment is held at a fixated 
voltage.
This test is done with the bare sensor, the 
sensor covered with a scaffold, and the sensor 
covered with the artificial tissue.

RECENT RESULTS:

The cell cultivation has been successful.

The sensors has been tested bare, and with 
the scaffold. Different parameters has been 
experimented with to find the optimal test 
configuration.

Running the test of the sensor covered with 
the artificial tissue still remains.

ABOUT STUDENT:

Mette Varegg is from Norway

She has a bachelor in micro- and 
nanotechnology from 2015, HSN (Vestfold). 

The main object of the bachelor project was 
the design of a microfluidic cell for 
transportation of the analyte over the sensor, 
reducing the noise from the turbulence. It 
consisted of mask design, lithography and 
PDMS casting.

The master is in the field of BioMEMS, and the 
students  interests is directed specially 
towards medical appliances, but also 
fabrication in general.

An important challenge encountered when an object is inserted into the body, 
is biofouling. If a sensor is encapsulated, it will no longer receive information. 
Will a layer of artificial tissue help avoiding this problem? Will the information 
pass this layer? The objective is to run tests to find out the latter.

Mette Varegg
T: 401 46 659, E: mettevar@gmail.com
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Electrochemical Synthesis of Ammonia Utilizing 
Metal Coated Porous Silicon Electrodes

PROJECT NUMBER: 74

Stephane Leonard Kuziora

PROJECT DESCRIPTION: Electrochemical reactors 
for ammonia synthesis have already been 
established. However the utilization of porous 
silicon as the electrode support has yet to be done. 
In addition, not much interest has been placed on 
micro ammonia electrochemical reactors. The 
project will attempt to design, characterize and 
fabricate this micro reactor, with and without an 
electrolyte membrane. Silicon will be anodized to 
provide the porous structure upon which catalytic 
metals will be sputtered, thus providing the 
electrodes. Nafion will be used as an electrolyte 
between the two electrodes, and a current will be 
put over the assembly to power the reaction. 

RECENT RESULTS:

Selection of the working electrode metal has 
been justified with theoretical research.  An 
anodization plan was designed to achieve 
large pores and is currently being modified 
due to etching difficulties. Preliminary 
theoretical calculations have been done to 
predict the reaction potential and Gibbs 
energy of the reaction. The limiting current at 
each electrode and diffusion rates of the 
system have also been analyzed.

ABOUT STUDENT:

My bachelor is in chemical engineering from 
Lake Head university in Ontario Canada. The 
bachelor also comes with a technology 
diploma. My strong affinity and knowledge for 
process physics and chemistry has grown 
threw my undergraduate. But now at HSN I 
have been able to put my interests to practise 
in studying and developing micro reactor 
technology. I hope the future will put me on 
more projects involving process design, 
reactor design and even sensor design for 
chemicals. 

A lot of work has been done to improve or replace the Haber Bosch process for the synthesis of ammonia. 
Electrochemical synthesis offers a low temperature, small size, low cost, and a low pressure system, which 
can use a variety of proton and nitrogen sources. By taking the electrochemical reactor to the micro scale 
it is thought that electrode coupling could occur due to small electrode distance, eliminating the need for 
an electrolyte. Higher production efficiencies may also be achieved through high surface to volume micro 
pores. 

Name
T: Stephane Leonard Kuziora, 

E: 144716@student.usn.no

Water Quality Real-time Monitoring System Based on 
Living Cell Microfluidic Chip 

A Thesis Presented to Høgskolen i Sørøst-Norge PROSJEKT NR.75
Supervision: Prof. Tao Dong  Name: Xing Chen  Email: xcxjtu@gmail.com 

With the rapid development of human activities such as food production and modern industry, a large amount of 
industrial wastewater is discharged into nature without strict treatment, resulting in worsening fresh water demand 
and safety. Hundreds of millions of human beings are facing unclean drinking water, diseases, hunger, and water pollution 
has been a serious challenge to the world. Therefore, the solution that can realize real-time, effective monitoring and 
early warning of water quality is imminent, and the related research has become an inevitable trend.  

Luminescent bacteria can be concise and rapid reflection of water pollution, fluorescent water quality testing method has 
become an important tool to evaluate the degree of water quality (contamination and eutrophication). Water 
quality monitoring devices based on living cell microfluidic chip have high sensitivity, fast detection, real-time online 
monitoring, etc., and they are widely used in the field of water quality monitoring, the application prospects are very 
broad. 
In this paper, based on the luminescence principle of luminescent 
bacteria and fluorescence detection mechanism, and a real-time water 
quality monitoring system with low power consumption and portability 
is studied. A new structure design based on fluorescence of 
luminescence bacterial water quality monitoring device in microfluidic 
chip is proposed to achieve the system of real-time online monitoring 
and warning. 

A reasonable analog fluorescent light source and receiving optical path 
are designed. Near UV LEDs and photodiodes are respectively used as 
light source and photosensitive device. A complete fluorescence 
detection and signal processing circuit is designed, including LED drive 
control module, pre-filter amplification module, analog-digital 
conversion module and wireless communication module.  

The multi-functional communication method of water quality 
monitoring device is researched, including the realization of single-chip 
RF transceiver chip, bluetooth module, mobile phone terminal and Wifi 
communication. The realization of the design and implementation of 
water quality remote monitoring system and the improvement of the 
information management system and historical data browsing and other functions. With reference to the fluorescence 
emission spectra of real luminescent bacteria and the acquisition and analysis of simulated weak fluorescence signals under 
different driving currents, the measurement results of the real-time water quality monitoring system are respectively 
reflected, and the high-precision and reliability of the system structure are verified. 

Key words:  Luminescent bacteria, Fluorescence detection, LED, Photodiode, Wireless communication, Labview 
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Microfluidic Separation using Standing
Surface Acoustic Wave

PROJECT NUMBER: 66

Md Ehtashamul Haque

PROJECT DESCRIPTION:

(Short description is provided in the
introduction part)

During my second semester at HSN while
studying the Biomems course, I felt an urge to
know more about the microfluidics. I was also
interested in SAW sensor which I came to
know in my first semester at Heriot-Watt
University in Edinburgh. Therefore, when I
noticed this project combination of
microfluidics and SAW, I immediately
contacted my supervisor Professor Erik
Johannessen and discussed in detail about the
project. And finally ended up doing my master
thesis in this topic.

RECENT RESULTS:

Till date, I have finished my design and sent it
away for fabrication of the mask. Four
different devices have been designed to study
different aspects while changing some crucial
parameters.

ABOUT STUDENT:

I would like to introduce myself as Md
Ehtashamul Haque. From the beginning of my
higher secondary school, there has been a
persistent connection between me and the
field of Engineering. All my academic results
will validate the fact. I was very interested in
this microelectronics field after finishing my
BSc degree and was looking for a course to
continue my career in this field. Finally, I was
awarded the prestigious Erasmus Mundus
Scholarship in the subject Smart System
Integration which is very closely related with
microelectronics. I look forward to continue
my research in ultrasound system.

In recent years, acoustophoresis-based particle manipulation in microfluidics has
been given increasing attention. One of the main application is blood sample
preparation, where the purification for further analysis can be performed by
extracting blood cells, foreign pathogens (bacteria and viruses) as well as
exosomes into separate sorting compartments. In this project, a numerical model
have been designed to simulate the generation of a standing surface acoustic
wave (SSAW) field in order to predict the movement of particles in a liquid. The
focus of the experimental work is to separate particles which are smaller than or
equal to 1um in diameter based on the relative simulation models.

Md Ehtashamul Haque
E: eh2asham@gmail.com

FEM Analysis of Surface Acoustic Waves 
Coupling Mechanisms to Bulk Waves

PROJECT NUMBER: 82

Anders Solum

PROJECT DESCRIPTION:

Surface acoustic wave (SAW) devices have 
been used in electronics as sensors, resonators 
and filters for around half a century. The main 
applications for these devices are in 
telecommunication, where SAW devices are 
primarily used for mobile cell phones and base 
stations. SAW devices usually act as bandpass 
filters in the transceiver electronics.

IDTs are used in surface acoustic wave (SAW) 
devices to generate and detect  SAW. IDT also 
couple to bulk acoustic waves with causes 
spurious signal in SAW devices

The goal is to develop a program to calculate 
the  total power of bulk acoustic waves  
(BAWs) generated by interdigital transducers 
(IDT). 

RECENT RESULTS:

Theory of IDT is investigated to find 
parameters that contribute to BAW radiation. 
FEM model  of a SAW device on Y-Z lithium 
niobate  have  been constructed  in COMSOL 
Multiphysics and compared with analytical
approximations.

ABOUT STUDENT:

My name is Anders Solum. I’m from Nøtterøy.  
I received my bachelor degree in Micro  and 
Nano system technology at HSN in the spring 
of 2016, and went on to the master program. 
Among the subjects I enjoy working with is 
piezoelectricity and signal possessing.  

Interdigital transducers are used to generate  surface acoustic waves in SAW 
devices. However they also generate bulk acoustic waves which causes 
unwanted spurious responses. 

Anders Solum
922 05 803 , anderssolum85@gmail.com
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Micro-Cantilever based
MEMS Resonating Gas Sensor

PROJECT NUMBER: 67

Master student: Nuk Damys

Supervisors: Einar Halvorsen 
Luca Marchetti 
Roy Avisek

PROJECT DESCRIPTION:

This thesis work aims to design and fabricate 
CO2  gas sensor. The sensor works by absorbing 
the gas in a sensing layer, which alters the 
overall mass of the cantilever, thereby its 
resonant frequency. Electrostatic Force 
applied  between electrodes actuates a 
cantilever to oscillate. The basic principle of 
work is shown in the Figure 1. 

Figure 1. Basic working principle of a gas sensor.

The change in frequency gives the measure of 
the quantity of gas. Gas sensor design that is 
used in this project can be seen from Figure 2.

Figure 2a. Cross sectional view of a   
micro-cantilever based gas sensor.

Figure 2b. Top view of a cantilever.

RECENT RESULTS:

The design of a cantilever was simulated in 
COMSOL and resonant frequency values were 
obtained (Figure 2). Furthermore, the 
fabrication process has been defined, a 
structural and sensing layers were fabricated. 
According to results of chemical analysis 
(Table 1), the ratio of Oxygen to Tin 
corresponds to the formula of SnO2. 
Therefore, we can conclude that desired 
sensing layer of SnO2 is obtained.

Table 1. Results of EDS analysis.

Although, the challenge we are facing in this 
project is to design and integrate a 
microheater, since the sensing layer needs to 
be elevated up to certain temperature to 
absorb gases.

ABOUT STUDENT:

Nuk is a second year master student in Micro-
Nano Technologies. He is working on design 
and fabrication of this gas sensor. He has a 
license to work individually with more than 10 
equipment that are utilized for fabrication and 
characterization purposes.

Carbon dioxide sensors have potential applications in medical diagnoses, health care, 
environmental monitoring, food and medicine industry. In recent years, many novel 
biological, physical and chemical sensors have employed microcantilevers due to their 
simplicity, ease of fabrication and integration with electronics. This thesis work aims 
to present design, simulation and fabrication of a microcantilever working in a 
dynamic mode for CO2 gas sensing with electrostatic actuation. 

Nuk Damys
T:  +47 91290150, E: damys.nuk@gmail.com

Luca Marchetti
T: +47 93439037, E: luca.marchetti@usn.no
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Engineering TiO2 Nanotubes Materials 
for Solar Fuels/CO2 conversion

PROJECT NUMBER: 57

Kang Du

PROJECT DESCRIPTION:

TiO2 has been extensively studied and
applied as the most significant
functional materials in photovoltaics,
photochemical water splitting,
photosynthesis and biocompatible
material. In this work, MoS2 and CdS
are deposited on anodized TiO2
nanotubes (TNTs) for synthesizing
high performance photocatalysts by
magnetron sputtering technique. We
expect that this TNTs based
MoS2/CdS heterojunction
nanocomposites could provide a
simple approach toward boosted solar
energy conversion.

RECENT RESULTS:

(1) TiO2 nanotubes (TNT) have fabricated by 
anodization method on Ti foil;

(2) MoS2 and CdS were deposited on TNTs 
by magnetron sputtering technique.

(3) Based the analysis of GC data, the specific 
photocatalytic activities of TNT-MoS2-CdS 
heterojunction nanocomposites are 97.2 
times, 3.8 times, and 14.9 times larger 
than that of pristine TNTs for the yields of 
H2, CO, and CH4. 

ABOUT STUDENT:

Kang Du is currently a Ph. D candidate at
University College of Southeast Norway (HSN)
under the supervision of Prof. Kaiying Wang.
He received his M.Sc. degree in Micro and
Nano System Technology in 2014 at Buskerud
and Vestfold University College (HBV),
Norway. His interests are focus on
nanomaterials and photocatalysts for energy
conversion and applications.

The perceived risk of running out of conventional fossil fuels and pollution risks
associated with burning fuels led to crash programs on renewable energy. Solar
energy is one of abundant source for renewable energy available on the Earth.
Plants can convert solar energy into chemical energy by photosynthesis. However,
the photosynthesis efficiency is usually lower than 1%. Therefore, it is necessary to
develop suitable photocatalysts which can improve the synthesis efficient of solar
fuels from sunlight by using of water and CO2.

Name
Kang Du, E-email: Kang.Du@usn.no

Supervisor
Professor Kaiying Wang, E-email: 
Kaiying.wang@usn.no

Carbon Nanotube & CMOS integration 
for ultra-sensitive gas sensor 

PROJECT NUMBER: 56

Avisek Roy

PROJECT DESCRIPTION:

Carbon nanotubes can be grown on CMOS 
conductive layers using chemical vapor 
deposition (CVD) technique at a temperature 
of around 900 °C. However, such high 
temperature is destructive for CMOS circuits 
which needs to be in CMOS compatible 
temperature of around 300 °C. Therefore, the 
complexity of the work lies in growing CNTs at 
such high temperature without destroying 
CMOS circuit functionalities and doing that 
within a distance less than one millimeter! 

The main goal of this project is to demonstrate 
effective techniques to integrate CNTs in a 
standard CMOS process and design ultra-
sensitive gas sensor. Apart from gas sensors, a 
proper method of CNT-CMOS integration will 
result in various types of CNT based sensors 
such as pressure, thermal, chemical, bio-
sensors. CNT based sensor also show promise 
in DNA sequencing.

RECENT RESULTS:

Different CMOS micro-heaters have been 
modelled and simulated in FEM (Finite 
Element Modelling) software. Simulation 
results for most micro-heater designs were 
promising and current work is going on to 
realize the designs in CMOS chips. The CMOS 
layouts consisting micro-heater designs using 
conductive layers (Polysilicon and metal 
interconnect layers) and sensing circuits have 
been submitted and the fabricated CMOS test 
chips are expected to be ready by the middle 
of this year.

ABOUT STUDENT:

Avisek Roy received his Master in Smart 
Systems Integration conducted by Heriot-Watt 
University, Høgskolen i Sørøst-Norge and 
Budapest University of Technology and 
Economics, organized by EU in an Erasmus 
Mundus program. He is currently pursuing his 
PhD in Applied Micro and Nano-systems at 
USN. His current research interests comprise 
sensor development and nanotechnology.

Carbon nanotubes (CNTs) have many remarkable material properties along with their 
enhanced sensing ability due to the one dimensional structure. CNTs can be utilized 
in various sensing applications with the integration of CMOS. CNTs can be used as an 
active element in a smart CMOS sensor, hence, CNT integration in CMOS technology 
is important for manufacturing cost-effective & ultra-sensitive gas sensors.

Avisek Roy
E: Avisek.Roy@usn.no

Knut Aasmundtveit
E: Knut.Aasmundtveit@usn.no

Mehdi Azadmehr
E: Mehdi.Azadmehr@usn.no
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Solar-to-Carbon-based Fuel Energy 
Conversion on Nanostructured Silicon

PROJECT NUMBER: 59

Zengxing Zhang

PROJECT DESCRIPTION:

Carbon dioxide exists everywhere and 
photosynthesis is the most classic way for 
carbon dioxide utilization, inspired by which 
solar-to-carbon-based fuel energy conversion 
should be an effective strategy to solve the 
energy crisis. Artificial CO2 utilization relying 
on photocatalysts has became a subject 
attracting wide attention in recent years.

Several strategies have been developed, such 
as Quantum dots, Heterojunction and 
Nanostructured substrate. Note that the first 
step is  effective absorption of visible light. 
That means we need to develop novel “light 
absorber” with high efficiency. This project 
aims to enhance the efficiency of CO2
reduction by using black silicon, which has the 
nanostructured and black surface. In addition, 
modification methods such as heterojunction, 
plasmonic-dominated photoelectrodes, metal 
active site can further improve the efficiency. 

RECENT RESULTS:

1. All-weather operation: CO2 reduction by 
using photocatalyst—modified TiO2
membrane on black silicon when there is 
light; reduction by using ionization when 
there is no light.    

2. Establish inner electric field to suppress 
the charge recombination with energy 
harvesting devices other than consuming 
product electricity. Triboelectric 
nanogenerators--harvesting energy from 
wind, wave and mechanical energy.

ABOUT STUDENT:

Zengxing Zhang received his Master degree in
Microelectronics (2017) from North University
of China. Now, he is a PhD in University
College of Southeast Norway. His research
interests include energy harvesting, functional
materials, photocatalysis, nanofabrication and
applications of above technologies in self-
powered device and solar energy utilization.

In terms of global energy consumption, non-renewable resources will be 
inadequate. Meanwhile, climate change caused by carbon dioxide in the 
atmosphere is catastrophic. Thus, it is very meaningful to exploit sustainable 
and carbon-based fuel energy conversion.

Zengxing Zhang
T: 48403769

E: Zengxing.zhang@usn.no

The interaction of photosensitive 
proteins with microfabricated sensor 

arrays

PROJECT NUMBER: 58

Oleksandr Dobroliubov

PROJECT DESCRIPTION:

The object of the project is to develop high-
density bio-sensor micro-chip in CMOS
technology that aims to test light-sensitive
biomolecular membranes targeted as a retinal
implant. The sensor chips shall be composed
of a pixel array which can sense the intensity
of light passed through the membrane and
record a change in pH due to the absorbed
light. The sensor array is going to be
implemented with photodiodes and ion
sensitive field effect transistors (ISFET) and
being accompanied with processing circuit on
the chip.

RECENT RESULTS:

Exploring and characterization of the
chemically sensitive units at prototype chip.

ABOUT STUDENT:

I have a 5 year degree in Physics from Ukraine
(Sevastopol State Technical University) with a
specialisation towards microelectronics and
semiconductors. My international masters
degree in Smart Systems Integration span a
wide range of subjects and my project work
focused on impurity mapping in polycrystalline
silicon for photo voltaic cell application.

Design of sensor array for evaluation of the proton translocating properties of 
bacteriorhodopsin (BR) film in response to changing light intensity and 
spectrum.

Oleksandr Dobroliubov
T: 48 408542, E: odo@usn.no
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Novel functional Materials for
Supercapacitors of Improved
Energy Density

PROJECT NUMBER: 61
Xiao Fan

PROJECT DESCRIPTION:

The working mechanisms of supercapacitors are
commonly divided into two types: charge separation at
the electrode-electrolyte interface and redox reactions of
the electroactive materials. The second type of
supercapacitor is termed a “pseudocapacitor”, which
utilizes near-surface redox reactions of metal oxides and
hydroxides materials. Compared with the the electrical
double layer capacitors (EDLCs, belong to the first type,
the pseudocapacitor provides very high energy storage
capacity.

In this project, NixCo1-x(OH)2 hydroxides were used as
charge storage electrodes and presented main
advantages: (i) layered hydroxides structures, offering
large interlayer distances that allow easy diffusion of
electrolyte ions into the bulk of the material, that results
in an increased number of electroactive sites and (ii)
synergistic redox reactions of Ni2+/Ni3+ and Co2+/Co3+ due
to the contribution from each single metal hydroxides,
Ni(OH)2 and Co(OH)2, leading to increased redox
response. Moreover, NixCo1-x(OH)2 double hydroxide-
based electrodes display reduced resistances compared
to their corresponding single hydroxides, that improve
charge storage performance.

RECENT RESULTS:

The NixCo1-x(OH)2 hydroxides was obtained by a
simple and facile hydrothermal method. X-ray
powder diffraction(XRD) characterization was
performed using a DRIGC-Y 2000A with Cu-Kα1
radiation (λ = 1.5406 Å) and the scanning speed was
6° min-1. A Hitachi SU-3500 scanning electron
microscope(SEM) equipped with an energy-
dispersive X-ray spectrometer(EDS) was used to
observe the morphologies and analyse the element
compositions of material. X-ray photoelectron
spectroscopy(XPS) measurement was carried out on
an ESCALAB 250Xi. Three-electrode system was
employed to study the supercapacitor behavior of
fabricated working electrode using a Zahner IM6
electrochemical workstation.

ABOUT STUDENT:

Xiao Fan received the B.Eng. degree and the M.Eng.
from Taiyuan University of Technology(TUT), China,
in 2012 and 2015, respectively. Under the
supervision of Prof. Xuyuan Chen, he is now pursuing
the Ph.D. degree in University College of Southeast
Norway(USN). His current research interests include
micro/nano fabrication technology and energy
storage devices.

Xiao Fan
Tel: 31 00 99 91
E-mail: Xiao.Fan@usn.no

Prof. Xuyuan Chen
Tel: 31 00 90 28 
E-mail: Xuyuan.Chen@usn.no

With the development of human society, a large amount of energy sources have been
consumed, such as coal, petroleum, natural gas, nuclear fission power and nuclear
fusion power. However, under the circumstances, the quantity of energy sources is
limited, unlimited usage of energy sources results in energy crisis, and also
accompanied with environmental pollution. Therefore, the development of new
energy storage devices becomes an urgent event. Supercapacitors, also called
electrochemical capacitors are considered as promising candidate for energy storage
because of their low cost, high power density, high dynamic of charge propagation
and long durability.

Towards the development of novel
carbon based materials for on-chip
supercapacitor

PROJECT NUMBER: 60

Chengjun YU

PROJECT DESCRIPTION:

In this project, the key challenges by self-assembling
carbon nanotube (CNT), graphene and other carbon
materials with engineered nanoarchitectures are
addressed. The innovative materials approach is the
use of silicon nano-taper array decorated with nano
particles (NPs) for catalytic growth to construct
functional 3D templates, and of low dimension
carbons in the form of CNT or graphene to construct
3D nanoarchitectures.

The resulting electrodes exhibit optimized
configuration of pores, quantitative electrochemical
accessibility, and the use of maximized active
material sustaining fast charging rates. Moving from
on-chip to large-size supercapacitors, the wafers
with the 3D nanoarchitecture stack together via
interconnection to fabricate the large-size
supercapacitors.

At the same time, the R&D on on-chip
supercapacitors emphasis should be put on
developing package material system and process
suitable for IC compatibility and high reliability. We
will design both in-plan and sandwich
supercapacitor configurations, and electrical
interconnections for a compact integration on chip
and on printed circuit board.

RECENT RESULTS:

Lu, Pai, Lutz Müller, Martin Hoffmann, and Xuyuan
Chen. "Taper silicon nano-scaffold regulated 
compact integration of 1D nanocarbons for 
improved on-chip supercapacitor" Nano Energy, 41 
(2017): 618-625.

ABOUT STUDENT:

Chengjun YU is a 1st year PhD student in in Applied
Micro- and Nanosystems of USN.

He received his bachelor degree in Metallurgical
Engineering from University of Science and
Technology Beijing (USTB) in 2012. Then he obtained
joint European master degrees in Materials for
Energy Storage and Conversion (MESC), a two-year
EU Erasmus Mundus program within 7 universities
(UPJV, UPS, AMU, UCO, WUT, Drexel and XMU) in 5
countries (France, Spain, Poland, US and China) that
host world-renowned leading research laboratories
in the field of Energy-related materials. Previously
he worked in KU Leuven of Belgium under EU-
Horizon 2020-Marie Skłodowska-Curie Actions as a
Marie Curie Fellow (ITN). He is also the China
Chapter Chair of Marie Curie Alumni Association
(MCAA) and Chinese Chapter President of Erasmus
Mundus Association (EMA)

With the rapid development of the global economy, the depletion of fossil fuels, and increasing
environmental pollution, there is an urgent need for efficient, clean and sustainable sources of energy, as
well as new technologies associated with energy conversion and storage. Supercapacitors or
electrochemical supercapacitors can bridge functions for the power/energy gap between traditional
dielectric capacitors (high power output) and batteries/fuel cells (high energy storage), which make
supercapacitors can be used in a variety of emerging energy applications.

Chengjun YU
T: 310 09 258, E: cy@usn.no

Prof. Xuyuan CHEN
T: 310  09 028 , E: xuyuan.chen@usn.no
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A dual-frequency transducer for pre-
clinical testing on pancreatic cancer

PROJECT NUMBER: 63

Kenneth K. Andersen

PROJECT DESCRIPTION:

A dual frequency transducer system has been 
designed and manufactured for the Acoustic 
Cluster Therapy (ACT). 

A 2.7 MHz ultrasound beam insonify a 
cancerous cyst where the micro-bubble/micro-
droplet formulation expands. A 0.5 MHz 
ultrasound beam increases the uptake of the 
co-administered chemotherapeutic drugs. 

The system has been tested in-vitro and in-
vivo at the Institute for Cancer Research, 
London, and is currently being used at the 
Translational Genomic Research institute in 
Phoenix, US. Further use of the system in 2018 
is planned in Norway and France.

RECENT RESULTS:

A dual-frequency ultrasound transducer 
system has been designed, manufactured and 
tested. The system is used for preclinical in-
vivo studies on pancreatic cancer at the 
Translational Genomic Research institute in 
Phoenix, US.

ABOUT STUDENT:

BCs in Electronics from the University College 
of Bergen. MSc from the University of Bergen. 
Currently a PhD candidate at the University 
College of Southeast Norway. 

The focus of my work is on unconventional 
transducer design, therein dual-frequency 
transducers. A dual frequency transducer is 
capable of delivering sound in different 
frequency bands, useful in e.g. drug delivery 
systems. 

A dual frequency transducer system has been designed and manufactured for 
the Acoustic Cluster Therapy and is currently being used at the Institute for 
Cancer Research and the Translation Genomics Research Institute in 
preclinical in vivo studies on pancreatic cancer

Name
T: 971 65 466, E: kan@usn.no

Novel Particles Technology for Display Interconnect

PROJECT NUMBER: 62

Giang Minh Nghiem

PROJECT DESCRIPTION:

Eventhough (ACF) has been a key material for 
LCD packaging for years, there is still concern 
regarding the yields and reliability when it 
comes to high resolution. As the conducting 
particle size has been reduced, the contact 
area becomes smaller. The higher 
interconnect resistance raises a concern with
more advanced display technologies requiring 
higher currents and reduced contact areas, 
whereas variations in the interconnect 
resistance may challenge the electrical design.
The project focus on simulation and 
characterization of bonding using different 
chip design, ACF system to provide technology 
and materials that will support reduced 
contact pitch distances on LCD screens, 
improve the stability of the interconnect 
process and enhance the reliability of the final 
display.

RECENT RESULTS:

The squeeze film bonding pressure can be 
reduced significantly by modifying the bump 
geometry of the IC. The novel ACF with 
multiple system has improved the uniformity, 
stability and reliability of the interconnect.

ABOUT STUDENT:

Giang Nghiem received the B.S. degree in 
material technology from Ho Chi Minh 
University of Technology in 2008 and the M.S. 
degree in micro-and nano nystems technology
from Vestfold University College in 2013, and 
currently pursue the Ph.D. degree in applied
micro- and nanosystem from University
College of Southeast Norway.

Her research interests are in characterization, 
processing, micromachanics, failure
machanism and reliability of advanced
materials and electronic packaging.

Anisotropic conductive adhesive (ACF) is employed in almost liquid crystal displays (LCDs) as it is also well 
suited for fine-pitch devices, eliminate under-filling, low temperature. Using multiple particles system with 
surface modified conducting particles has improved the interconnect in terms of uniformity, electrical 
resistance and reliability compare with conventional system.

Giang Nghiem
T: 310 09 688, E: Giang.Nghiem@usn.no

Knut E. Aasmundtveit
T: 310 09 319, E: Knut.Aasmundtveit@usn.no

Helge Kristiansen
T: 310 09 319, E: Helge@conpart.no
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Anodic oxide films on 304 type stainless 
steel for flexible supercapacitors

PROJECT NUMBER: 65

Yingge Wang

PROJECT DESCRIPTION:

Supercapacitors, as an energy storage device,
have attracted growing interest in recent years.
According to the mechanism of charge storage,
pseudocapacitors made of metal oxides or
conducting polymers have achieved
substantially higher specific capacitances of
through surface redox reactions. However, the
drawback of its low energy density still
prohibits it from wide practical application. To
address this obstacle, the materials with large
surface area and high conductivity are desired
as the active electrode for electrochemical
capacitance application. Recently, it is reported
that nano-porous oxide layer can be grown on
various types of stainless steel substrates by
electrochemical anodization process. However,
the electrochemical performance of the anodic
films formed on stainless steel substrates were
limited in thickness, ranging from several
nanometers to several hundred nanometers.
Thus, fabricating cost-effective thick iron
oxide film for high-performance flexible
supercapacitor application is highly desirable。

RECENT RESULTS:

We developed a pore-controlled synthesis of
self-organized nanoporous anodic films on
type 304 stainless steel via different constant-
potential anodization for flexible
supercapacitors. The porosity and thickness of
oxide layer are strongly on the applied
potential. A thin (26um) and compact anodic
oxide layer was formed at a potential of 50 V
for 3 h while a thick (32 um) and loose anodic
oxide layer was formed at a potential of 75 V
for 3 h. When tested as an electrode, the thin
oxide layer show an area capacitance ~ 170 mF
cm-2 at the current density of 1 mA cm-2.
However, the thick oxide layer show an area
capacitance ~ 146 mF cm-2 at the current
density of 1 mA cm-2.

ABOUT STUDENT:

Yingge Wang received her Master’s degree
from University College of Vestfold in 2012,
and is currently pursuing her Ph. D. degree in
Applied Micro-and Nano Systems Technology
at the University College of Southeast Norway.

Name
Yingge Wang, Yingge.wang@usn.no

Brief introduction
In this work, we conduct constant-potential anodization on 304 type stainless steel to study the
pore structure of anodic oxide layer under different applied anodic potential, and subsequently
investigate the effect of pore structure on supercapacitance behavior with the anodic films as the
electrode material. Finally, we want to develop pore-controlled thick anodic oxide films on
stainless steel for high performance flexible supercapacitors.

Wireless Power Transfer

PROJECT NUMBER: 64

PhD student:Yelzhas Zhaksylyk

Supervisors: Mehdi Azadmehr                      
Einar Halvorsen                          
Ulrik Hanke

PROJECT DESCRIPTION:

The PhD Projects aims to design, model and
test a Magnetic resonance WPT system based
on recent proposed methods. In this project
an alternative ways of driving the resonating
coil will be studied, which will result in simpler
and more compact design of system for easier
production. During the project a demonstrator
system of magnetic resonant WPT will be built
and the in-house laboratory equipment at USN
will be used to develop and experiment the
new system. Other areas, which may be
examined in this project, are usage of high
quality varactors for actively tuning the system
for optimal power transfer and tunable power
management circuitries for high frequency
wireless power systems.

RECENT RESULTS:

Currently, frequency tuning methods for
Magnetic resonant WPT are examined and we
identified the most exploited approaches:
capacitive and inductive. We can define the
most beneficial one for our system by
comparative analysis of these methods.

ABOUT STUDENT:

Yelzhas finished his master degree at Heriot-
Watt University in UK. His research work was
focused on antenna design for wireless car
charger applications. During this period, he has
learnt software relevant for this PhD project
such as Computer Simulation Technology (CST)
Microwave Studio, Keysight ADS, ANSYS HFSS,
Comsol Multiphysics, Cadence, and LabView.
Moreover, during his postgraduate studies he
gained solid technical background in design
effective micro-electro mechanical systems and
RF/microwave integrated circuits.

Wireless power transmission (WPT) is a technique for transferring of electrical power from a
power source to a load without any cables or wires. This novel approach of powering loads is
now becoming a primary area of research and development in many universities and industry
all around the world. Some companies who already have implemented WPT in their product
include Braun, Thales, Samsung. National agencies of big countries such as NASA and the
Japanese Space Agency (JAXA) have extensive research on the field.

Yelzhas Zhaksylyk
T: 31008606, E: yelzhas.zhaksylyk@usn.no

Mehdi Azadmehr
T: 31009324, E: mehdi.azadmehr@usn.no
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Electronic packaging for harsh 
environments

PROJECT NUMBER: 77

Andreas Larsson

PROJECT DESCRIPTION:

SLID
There has been relatively little research on the
Ni–Sn material system a candidate for solid-
liquid interdiffusion (SLID) bonding. The
system has great potential since all
intermetallic phases in the system have a very
melting point; 798 °C - 1280 °C.

LSD
Liquid solid diffusion (LSD) bonding is a novel
joining technology characterized in that the
joint is partially solid and partially liquid at
high temperatures. Phase segregation of
material components in LSD joints leads to a
change in the microstructure of the material.
The material goes from being a slushy type
material, with solid particles suspended in a
liquid, to a porous structure, like bone or a
foam, where the pores are filled with a liquid.

RECENT RESULTS:

SLID
Idiomorphic Ni–Sn structures grow
anisotropically between the liquid and solid
phases very early during fabrication. This have
a significant impact on the compliancy of the
material in the final joint. As a result, large
intrinsic stress create voids and cracks during
fabrication. Despite this, the fabricated joints
have shown the potential to be very strong.

LSD
The project have demonstrated a significant
increase in the effective melting point of the
Au–Ge, Si–Sn and In–Sn systems.

High temperature shear load capacity have
been demonstrated for the Au–Ge joints.

ABOUT STUDENT:

Chief Scientist at Techni & Industrial PhD
Candidate at USN

10+ years experience from R&D including
packaging for harsh environments. Research
interest include: packaging for harsh
environments, microstructures, phase
transformations and thermomechanics

This project focus on two similar joining technologies, SLID and LSD, suitable for use in harsh
environments. They may be used for electronics assembly, e.g. as an alternative to solder, but
also for joining structural components. Both technologies have a low process temperature,
but may be used at significantly higher temperatures after fabrication. Most often, this makes
them reliable or applicable for high temperature operation.

Andreas Larsson
T: 473 60 374
E: ala@usn.no / andreas.Larsson@techni.no

Tangible User Interface for Mutual Capacitance Touch Screens

PROJECT NUMBER: 76

(Christian Bjørge Thoresen)

PROJECT DESCRIPTION:

Solutions for so-called Tangible User Interface 
exist for optical rear camera based touch 
screens. Since these suffer from ambient light 
interference, we have chosen to target mutual 
capacitance touch screens, the type found in 
smart phones and tablets. The existing 
commercial touch screens however, are 
designed to only detect finger touches, not 
other kind of objects. We have therefore 
looked in detail on how these work and how 
they can be used to also detect other objects.

Possible applications includes control interface 
for vehicles and machinery, touch screen 
games with physical game pieces, interactive 
exhibitions with on screen objects and 
recognition of cups in coffee bars with touch 
screen tables. 

RECENT RESULTS:

A computationally efficient model of a mutual 
capacitance touch screen, allowing fast 
simulation of screen output for arbitrarily
patterned conductive sheets.

ABOUT STUDENT:

Christian Bjørge Thoresen received his B.Eng. 
in Control Engineering from Buskerud 
University College in 2008, his M.Sc. in Micro-
and Nanosystem Technology from Vestfold 
University College in 2012. He is currently 
pursuing his PhD in Applied Micro- and 
Nanosystems at the University College of 
Southeast Norway. His current research 
interests includes touch screens and tangible 
user interface

Touch screens lack the haptic feedback provided by other control interfaces, 
such as buttons and levers. In order to provide the haptic feedback lacking in 
current touch screens, we are looking into designing physical objects to act as 
a bridge between the operator and the touch screen.

Christian Bjørge Thoresen
T: 454 54 398,
E: Christian.Thoresen@usn.no
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Readout detector control system for a large ion collider 
experiment 

PROJECT NUMBER:

79

Rune Langøy 

PROJECT DESCRIPTION:

The expected results of the research are to 
investigate and develop software and 
algorithms that does not disturb the running 
experiment while being able to:

Detection of malfunctions in the readout 
electronics in the ITS.

Protection of the readout electronics in the 
ITS.

Early warning system for the readout 
electronics in the ITS.

Configuration and Optimization of the readout 
electronics in the ITS.

RECENT RESULTS:

Summary of results

Using filtering and machine learning 
algorithms using LSTM (Long Short Term 
Memory network) shows that it is capable of 
predicting the ambient temperature 
surrounding the APIDE chip

ABOUT STUDENT:

Former toucher at the University College of
Southeast Norway

The upgraded ALICE Inner Tracking System (ITS) will consist of over 24,000 ALPIDE pixel 
detector chips. The chips is spread out over 192 detector staves in 7 layers surrounding the 
interaction point. The information from the ALPIDE  is to be transferred to the Detector 
Control System (DCS) that provide supervision, configuration and slow control of the 
experiment.

Name
Rune Langøy, rune.Langoy@usn.no

Fuels from solar water splitting

PROJECT NUMBER: 78

Chaoqun Cheng

PROJECT DESCRIPTION:

For practical storage and utilisation of solar
energy in the form of chemical fuels via
splitting water, development of cost-
economical materials and novel integrated
devices for efficient and stable photocatalytic
conversion of H2O to fuels is required. To this
end, strategies such as improving visible light
absorption, charge generation and separation
of photoexcited electron-hole carriers by
rational engineering of band structures of
catalytic materials and novel design of multi-
junction system are proposed. Fundamental
unvderstanding of charge dynamics will be
carried out by multi-scale modeling and
calculation methods, following novel design of
photocatalytic system with scalable
preparation in account of efficiency, stability
and cost.

RECENT RESULTS:

Novel design of multi-heterojunctions
catalytic material for mimicking natural
photo-synthesis two-step processes
has been achieved. In photo-
electrochemical (PEC) system, the
material applied as photoanode
performed improved PEC activities and
stability by more than ten times under
visible light illumination. As an novel
exploration, this multi-junctions
system comprising of economical,
efficient charge separation and
transfer, and visible light responsivity
offers a new path for relative materials
to boost their PEC performance.

ABOUT STUDENT:

Chaoqun Cheng is a Ph.D. student,
supervisored by Prof. Kaiying Wang at
the Department of Microsystems, USN.
His research activities focus on solar
energy conversion and storage.

Harvesting solar energy to splitt water into fuels of hydrogen and oxygen on a
large scale could address the challenges of environmental change, energy
security and sustainability of our society.

Name
T: Chaoqun Cheng, E: chc@usn.no

Name
T: Kaiying Wang, E: kaw@usn.no

H2
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Determination of Capsaicin on a Wireless 
Electrochemical Sensor Platform

PROJECT NUMBER:

81 

Sindre Søpstad

PROJECT DESCRIPTION:

The overall goal is to demonstrate that the 
platform works with several electrochemical 
sensor schemes and techniques, in both 
continuous, and one-shot type experiments. 
One of those is the electrochemical 
determination of capsaicin: the chemical 
compound responsible for the «hotness» of 
chilies.

The capsaicin content of foodstuffs, food 
supplements, drugs, pharmaceuticals, riot 
control gear and personal defence equipment 
needs an accurate, but affordable way of 
being quantified. This project contributes to 
the evaluation of electrochemical detection as 
a cost-effective alternative to the current 
methods. Emphasis is put on eliminating the 
need for a laboratory-type instrument, and to 
have an integrated sensor which needs no 
extra modification and is reusable. 

RECENT RESULTS:

Most recently, the platform has been 
successfully demonstrated for electrochemical 
detection of capsaicin through adsorbtive 
stripping voltammetry (AdSV) on an 
unmodified carbon-graphite electrode. 
Coarsely stepped cyclic square wave 
voltammetry (CCSWV) was implemented on 
the sensor platform. The sensor performance 
was in line with previous works (where 
modified electodes and laboratory 
instruments are used) with respect to 
detection limit and linear range. Furthermore, 
the sensor was explored at a higher range than 
previously done with AdSV, and a relationship 
between concentration of capsaicin and 
voltammetric peak currents was found that is 
in agreement with the Freundlich adsorption 
isotherm (log-log dependency).

ABOUT STUDENT:

B. Eng electronics engineering, M. Sc 
Microsystems, PhD Applied Microsystems  
(ongoing). Research interests span 
electrochemical biosensors, sensor front-end 
and automated data organizaing and analysis.

The electrochemical biosensor field is lacking in affordable, low-cost and portable sensor 
platforms on which to deploy new sensor architectures. To that end, an electrochemical sensor 
platform in a small and flexible format, complete with integrated screen-printed electrodes, 
battery and wireless data transmission, has been developed. 
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PROJECT DESCRIPTION:
Today most drones are controlled either manually 
or pre-programmed automatically, research is 
progressing in various fields in attempts to reach 
true autonomous, i.e. self-controlled unmanned 
aerial vehicles performing tasks such as surveillance, 
or as in this project the placement of sensors using a 
swarm of autonomous UAVs (Unmanned Aerial 
Vehicles). The goal of the PhD project is to create 
new algorithms for multiple drone cooperation and 
path planning in order to place sensor packages in 
an area creating a wireless dynamic sensor network. 
Dynamic meaning that the sensor network can be 
changed as the scenario changes over time. The 
project will deliver algorithms for area 
interpretation, identifying viable sensor placement 
locations in the environment, and multiple drones 
path planning and cooperation. Hypothesis: 
Algorithms can be identified that will enable the 
system of drones and sensor packages to 
outperform manual disaster scenario response in 
terms of time efficiency, cost and dependency on 
personnel? The results from the project will provide 
an important key in making the use of multiple 
drones autonomous and practical. The future 
application fields of the system are many.

RECENT RESULTS:

When utilizing UAVs, we must take into 
account limitations such as 
battery/energy of an UAV and similar. 
Much research has focused on methods 
to optimize the flight path of UAVs, 
mainly by using multi-objective 
optimization methods for single drones. 
This project extends this to optimize flight 
paths of multiple drones cooperating to 
perform a task together in an optimized 
way both in terms of flight path and 
placement of sensors. These tasks have 
been handled using various evolutionary 
based algorithms such as multi objective 
genetic algorithm and cooperative 
coevolution genetic strategy. A 
framework has been created that solves 
the task.  
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