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Det er en stor glede for oss å kunne ønske deg 
 velkommen til årets USNexpo. Ekstra stas er det 
også fordi vi har jubileum i år. Utstillingen arrangeres 
nå på det 20. året på USN, campus Vestfold. Opplev 
 nyskaping, ingeniørkunst og spennende teknologi 
utført av universitetets studenter innen ingeniørfag, 
IT og informasjonssystemer på bachelor-, master- og 
ph.d.-nivå. 

Velkommen til USNexpo  
Vestfold 2019

For ingeniørutdanningen i Vestfold og våre studenter, er USNexpo årets største 
begivenhet. I år kan vi presentere over 60 bachelorprosjekter. De fleste av disse 
er utført på bestilling fra oppdragsgivere i arbeidslivet. Det høye antallet  eksterne 
oppdragsgivere viser vår nære kontakt og gode samarbeid med næringslivet. 
Hvert år inviterer vi til at neste års studenter kan utføre et oppdrag for din bedrift. 

USNexpo dekker hovedprosjekter fra studenter  
fra bachelor innen våre studier: 

 Dataingeniør - sikkerhet og nettverk

 SMART Produktdesign

 Elektro-automasjon og robotikk

 Anvendt mikro- og nanoteknologi

 IT og informasjonssystemer
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Det presenteres også 12 masterprosjekter utført av studenter på masterstudiet 
i mikro- og nanosystemteknologi. I tillegg presenteres arbeid fra en master-
student 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. I år, for første gang deltar 
også studenter fra master i Maritim ledelse. Vi håper dette blir en tradisjon og 
ønsker velkommen til våre maritime studenter.

Vi gleder oss også over å ha med fem presentasjoner der doktorgradsstudenter i 
vårt ph.d.-program i anvendte mikro- og nanoteknologisystemer vil vise fram sin 
forskning.

USNexpo er til for å spre nysgjerrighet og 
 teknologi kunnskaper. De snart ferdige 
 ingeniørene og IT-studentene er glade for å vise 
hva de har utviklet av nye tekniske løsninger. 
Opplev et spennende mangfold av kompetente 
teknologistudenters arbeid, og la deg inspirere!

Vel møtt til en allsidig teknologisk utstilling!

Sanda og Carina
Universitetet i Sørøst-Norge

Kontakt Sanda Knutson for informasjon:
Sanda.knutson@usn.no
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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  
– 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.
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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,  
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.
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Bachelor i IT og 
 informasjonssystemer.

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.

USNexpo 2019
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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.

USN 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.
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Joint International Master  
in Smart Systems Integration 

Universitetet 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 Maritim Ledelse

I masteren i maritim ledelse vil du få bred kunnskap og 
 forståelse for temaer som er spesielt knyttet til den maritime 
industrien som maritim organisasjon og ledelse, maritim jus og 
maritime byggeprosjekter.

Mastergraden i maritim ledelse ble utviklet på bestilling fra næringen gjennom et 
nasjonalt program for maritim utdanning og forskning. Etter fullført mastergrad i 
maritim ledelse er du aktuell for et bredt spekter av jobber. Du kan eksempelvis 
jobbe i rederier, i finansielle institusjoner, som skipsmegler, i forsikringsselskaper, 
i transport- og logistikkfirmaer og som mye annet i store nasjonale og internasjo-
nale selskaper.
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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 USN, 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 USN’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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Videreutvikling av system og 

infrastruktur for MMO spill

Et spillutviklings prosjekt som går ut på diverse utvikling av 
forskjellige systemer som blir brukt innenfor det nåværende 
spillet.

Prosjektnummer: 
01

Problemstillinger:
- Hvordan kan vi implementere
diverse fast-travel systemer?

- Hvordan kan vi implementere et
gjenbrukbart quest-system og NPC
systemer?

- Hvordan kan vi implementere et
Anti-Cheat system på en generisk
måte slik at det får gjenbruksverdi?

- Hvordan kan vi implementere
diverse skill-systemer?

- Hvordan kan vi implementere et
interactive map system?

Sammendrag:
Prosjektet går ut på videreutvikling 
av eksisterende systemer og 
infrastruktur, eller implementere 
nye systemer for å forbedre spillets 
innhold og funksjonalitet.  

Motivasjon for denne oppgaven er å 
utvide et eget spill univers som skal 
videreutvikles i flere år fremover.

Om prosjetgruppen:
Gruppen inneholder kun en person 
som har interesse innenfor 
spillutvikling      

Oppdragsgiver: Anders Larsen
E: andy@furious.no 

Gruppe: Abdulla Abukhater
E: abdulla.nafez@hotmail.com 
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Brukergrensesnitt til ALICE DCS

Alice-detektoren til CERN er en av detektorene på LHC-ringen. Detektoren har 
som primæroppgave å studere kollisjoner av tung-ioner. Alice sitt 
detektorkontrollsystem (DCS) trenger nå en oppgradering for et mer intuitivt 
brukergrensesnitt.

Prosjektnummer:

02

Problemstilling:

Et nytt brukergrensesnitt skal utvikles. Er det 
mulig å lage et brukergrensesnitt som bidrar 
til å senke opplæringstid av operatører og 
dermed også ressurser? Kan dette lages 
intuitivt og enkelt, men likevel gi 
tilstrekkelige muligheter for feilsøking og 
reparasjon/rekonfigurering av systemer 
uten tilkalling av eksperter?

Sammendrag:

Prosjektet ønsker å utvikle et 
brukergrensesniN som fungerer mer 
opOmalt enn dagens løsning. Det innebærer 
blant annet at det skal følge lover og regler, 
allmenne konvensjoner, hindre brukerfeil og 
være intuiOvt. 

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av Daniel By og 
Anniken Baklien. Begge er ingeniørstudenter 
på datateknikk ved Universitetet i Sørøst-
Norge.

Anniken Baklien
T: 950 08 429, E: anniken.baklien@me.com

Daniel By
T: 408 85 845, E: danielsby@outlook.com
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Brukervennlig HMI for VITE1000 

Det er utviklet et IO-kort ved navn VITE1000 som kan benyttes i mange 
scenarioer. Gruppen har fått i oppgave å utvikle en brukervennlig Human 
Machine Interface (HMI) som kan brukes til å kontrollere kortet i for eksempel 
en systemtest-situasjon. 

Prosjektnummer:

03

Problemstilling:

Utvikle en brukervennlig HMI som gjør 
testingen enklere for Kongsberg Maritime 
ved å ta i bruk det allerede utviklede 
‘Versatile and Independent Test Equipment 
1000’ (VITE1000)-kortet. 

Sammendrag:

Gruppen går igjennom hele prosessen fra 
kravspesifisering og design, til utvikling og 
testing av en HMI med høyt fokus på 
brukervennlighet. Applikasjonen blir utviklet 
i WPF og C#. VITE1000-interfacen er utviklet 
i Python. 

Om prosjektgruppen:

Begge gruppemedlemmene studerer
datateknikk og tar næringsbachelor-
ordningen. De har begge jobbet for 
Kongsberg Maritime AS (KM) i snart to år 
ved siden av studiene. Bacheloroppgaven er 
også gjennomført i samarbeid med KM. 

Camilla Dahl Hanssen

Madeleine Weidemann Borge
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SCADA HMI prosjekt

SCADA- HMI systemer er mye brukt i industrien. SCADA systemet har flere underdeler med sensorer, 
PLS som vil sende verdiene til en hoved sentral. Her kan det bli implementert et HMI system. Denne 
biten vil overvåke og kontrollere verdier som SCADA systemet genererer. Et HMI system kan også 
være på den enkelte sensoren også. Ved å kombinere begge deler vil man få et lett håndterlig 
system. 

Sammendrag: 

Gjennom en simulering av PLS signaler og 
OPC UA teknologi simuleres driften av et 
rom i en bygning. Sensorer i rommet vil 
sende kontrollverdier inn til et 
brukergrensesnitt som en 
systemadministrator vil kunne observere og 
justere. 

Prosjektnummer:  

04 

Problemstilling: 

Å utvikle en HMI/SCADA som skal kunne 
overvåke og eventuelt styre signaler som 
leses fra sensorer i et rom/bygg.  

Om prosjektgruppen 

 Gruppens medlemmer er begge 
datastudenter ved USN. Og består av Peter 
Gustad og Robin Færaas. 

Peter Gustad 

T: 90547625 

E-post: pgustad@me.com

Robin Færaas 

T: 95055414 

E-post: Robin@faeraas.no
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Full-stack webutvikling

Prosjektets målsetting er å utvikle en webapplikasjon for Horten 
Motorbåtforening

Prosjektnummer:

05

Problemstilling:

Horten Motorbåtforening har et gammelt 
databasesystem for oversikt over 
medlemmenes båtplasser. Det er basert på 
Windows, og det skal også det nye systemet 
være. Her er det behov for å lage et helt nytt 
system med eksisterende data. 

Det vil være viktig å beholde dataens 
integritet og systemets funksjonalitet ved 
konvertering, men det er også fritt fram for 
å komme med forslag til ny funksjonalitet.

Sammendrag:

I dette prosjektet har gruppen laget en full-
stack webapplikasjon med:

HTML / CSS
NodeJS  (Express)
MySQL

Hovedfokuset til oppgaven var å lage et 
grensesnitt for vanlig bruker og 
administrasjonen. Det var viktig for oss at 
systemets funksjonalitet er både 
brukervennelig og effektivt. 

Om prosjektgruppen:

Gruppen består av dataingeniørstudentene 
Sturla Gunnerød og Vegard Knudsen som 
har kjent hverandre siden skolestart. Vi har 
gjennom en bachelorgrad i datateknikk 
tilegnet oss erfaring og kunnskap som 
kreves for å løse bacheloroppaven. 

Sturla Gunnerød
T: 954 86 899
E: sturla8@gmail.com

Vegard Knudsen
T: 908 18 154
E: vegknud@gmail.com
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Sammendrag:

Hovedformatet på sikkerhetsdatablader per i 
dag er PDF. Dette er et velegnet 
dokumentformat for utskrift, men det er 
mindre hensiktsmessig når rådata skal lagres 
i en strukturert database. Oppgaven går ut 
på å analysere tekster uthentet av disse PDF-
ene, for å klassifisere dem. Deretter skal 
dataene integreres inn i dagens arbeidsflyt. 
Målet er at dette prosjektet kan resultere i et 
verktøy som effektiviserer tidkrevende og 
repeterende arbeid for ansatte.    

Maskinlæring på semistrukturerte 
data

I en hverdag med stadig økende informasjonmengde, blir ressursbehovet større. I oppdrag av 
EcoOnline ser vi på hvordan maskinlæring kan brukes til kategorisering av innholdet i 
sikkerhetsdatablader for å bedre dagens arbeidsflyt.

Prosjektnummer:

06

Problemstilling:

Problemet omhandler analysering og 
klassifisering av tekster fra 
sikkerhetsdatablader. Mye av innholdet er 
lovpålagt og må følge et spesifikt 
rammeverk, men deler av oppbygningen 
bestemmes av selskapet som lager 
databladet. Dette fører til stor variasjon 
mellom leverandører som gjør det vanskelig 
å hente ut data med en tradisjonell 
algoritme.  

Om prosjektgruppen:

Gruppen består av to dataingeniørstudenter. 
Våren 2018 fikk begge en internstilling hos 
bedriften EcoOnline, som ga oss muligheten 
til å gjennomføre dette spennende 
prosjektet.

Sigurd Holmen

T: 903 67 174, E: sigurd.holm1@gmail.com

Magnus Haukebøe

T: 452 60 171, E: mhaukeboe@hotmail.com
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Hybrid applikasjon
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Communication and Precision 
Improvement in Unmanned Aerial Vehicles

Over the recent years unmanned aerial vehicles (UAV) became more and more 
widespread. It had led to rising demand for better precision in GPS positioning 
over different communication channels.

Project Number:

08

Problem Statement:

Better precision in GPS-navigation can 
improve possibilities for control in UAV. The 
project sets to research how 
implementation of Real Time Kinematics can 
improve GPS precision in UAV, at the same 
time what challenges and limitations 
implementation of these technologies might 
have.

Summary:

This project is concerned with improvement 
of GPS positioning in UAVs with 
implementation of Real Time Kinematics 
with transmission of correction data over 4G 
communication channel. The project focuses 
on how much this can improve GPS 
precision and how this can be implemented 
considering conditions of flight like delay, 
noise and latency. The concept will be 
tested in practice using an Intel Aero Ready 
To Fly drone and a GPS-RTK Board.

About the Project Group:

The project group consists of Sandro 
Jakupovic, Nataliia Kononenko and Christian 
Kirkerud Grønli, highly motivated Computer 
Engineering students.

Sandro Jakupovic
T: 952 69 681, 
E: sandrojakupovic@gmail.com

Christian Kirkerud Grønli
T: 991 61 724, 
E: gronli.christian@gmail.com

Nataliia Kononenko
T: 479 69 869, 
E: nataliia.a.kononenko@gmail.com
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Beckhoff Power Monitoring System 
(PMS)

Beckhoff Automation ønsker ut ifra deres produktportefølje å kunne tilby en 
komplett løsning for energiovervåking, som også inkluderer deteksjon av 
feilstrømmer. Vår oppgave er å se om denne løsningen lar seg realisere, og 
deretter implementere og teste den i et av skolens solcelleanlegg.

Prosjektnummer:

09

Problemstilling:

Med grunnlag i Beckhoff sin 
produktportefølje skal vi utvikle en COTS 
(Commercial Off-the-Shelf) løsning for 
detaljert overvåking av forskjellige typer 
strømnett og elektriske anlegg. 

Dette omfatter monitorering av 
kraftomsetning, dens kvalitet, samt 
detektering av feilstrømmer, derav 
strømmer som er i mindre størrelsesorden 
enn det vern/sikringer registrerer.

Utfordringen innebærer å fastslå om 
utstyret til Beckhoff er kapabelt til så 
nøyaktige analyser av elektriske kretser som 
det vil kreves for å detektere feilstrømmer. 

Sammendrag:

Vi skal utvikle en fullstendig løsning for 
energiovervåking, som inkluderer deteksjon av 
feilstrømmer. Det er få aktører som i dag 
leverer slike løsninger, og målet til Beckhoff er 
å kunne tilby markedet en allsidig og rimelig 
løsning for dette. 

Feilstrømmene er i all hovedsak delt i to 
kategorier, de som er såpass små at vern ikke 
slår ut, noe som kan resultere i varmgang og i 
verstefall brann. Også er det kapasitive 
strømmer som kan resultere i støy på utstyr, og 
en høyere pris på strømregningen uten å få 
nytte av det. 

Hele dette systemet skal utvikles på 
kontrollerte testrigger, for så å videreføres på 
et av skolens solcelleanlegg. 

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av fire engasjerte og 
nysgjerrige ingeniørstudenter. Alle studerer 
Elektro-automasjon, og gruppen er godt 
innarbeidet etter å ha jobbet sammen på 
tidligere prosjekter i regi av skolen.  

Ole Aleksander Isaksen
T: 977 15 117, E: Olea.isaksen@gmail.com

Bendik Hvatum Johnsen
T: 900 35 244, E: Bhvatum@gmail.com

Jesper Åneby Carlsen
T: 942 90 699, E: jesper-aac@Hotmail.com

Adrian Victor Lund
Tlf: 908 10 505, E: Adrianvictorlund@gmail.com
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Automated M-Bus Commissioning

Spar for tid og penger ved å automatisere en tidkrevende oppgave i 
eksisterende eller nye prosjekter.

Prosjektnummer:

10

Problemstilling:

En stadig digitalisering av industrien åpner 
nå for nye muligheter til datautveksling. For 
å kunne oppnå riktig energiklasse på bygget 
er energiovervåkning en forutsetning, og det 
er viktig å ha kontroll på både klimautslipp 
og kostnadsbilde. Automasjonssystemer må 
tilpasses individuelt for å kunne integrere 
alle komponentene. Det stilles større krav og 
krever mer ressurser og større forkunnskap 
om de ulike elementene i systemet.

M-bus er en europeisk standard utviklet for 
lesing av energi, vann, gas og andre type 
målere. Data overføring skjer serielt over en 
to leder teknologi (Master-Slave). I de fleste 
situasjoner kobles M-bus målere til en PLC 
eller industri-kontroller. Dermed kreves det 
også mye manuelt arbeid for innstilling av 
kommunikasjonsparametere. Spesielt hvor 
det er installert mange målere på samme 
feltbuss.

Sammendrag:
For prosjektgruppe var hovedmål å utvikle
et verktøy for å sette opp kommunikasjon
med M-bus målere fra ulike leverandører i
industrien. Systemet fungerer uavhengig
av leverandør og målertype, og automatisk
presenterer alle tilgjengelige datapunkter i
et nettverk.
Ved å trykke på en knapp, vil innebygde
funksjoner søke etter alle målere som er
koblet til anlegget. Verktøyet returner alle
tilgjengelige datapunkter som fremvises i
et brukervennlig skjermsystem. De valgte
måleverdiene kan videre overføres til en
bestemt skytjeneste.

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppe består av Arsalan  Mansoori 
og Dominykas Gustys. Begge studenter går  
Elektro-automasjon og robotikk linje ved 
Universitet i Sør-Øst Norge.

Dominykas Gustys
T: 405 54 416 
E: 887713@usn.no

Arsalan M. Mansoori
T: 988 44 590
E: Arsalan.Muhammad@gmail.com
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Shore Control Centre Simulator with Remote 
Control of Autonomous Vessel: Yara Birkeland 
Model

Moderniseringen og digitaliseringen av shippingindustrien er i full gang, med en 
begynnende inntreden av autonome skip. Hvordan skal disse selvgående 
skipene overvåkes, og når vil fjernstyring være nødvendig?

Prosjektnummer:

11

Problemstilling:

Primært – Hvordan skal et kontrollsenter 
utformes, hva skal det vise av informasjon 
og hvem skal operere det?

Sekundært – Hvordan skal all data 
behandles, med tanke på trådløs overføring 
og lagring?

Sammendrag:

En prototype av et kontrollsenter for 
fjernstyring og overvåkning av et autonomt 
fartøy, henholdsvis en modell av Yara 
Birkeland, er utviklet.

Modellskipet har blitt oppgradert med 
nødvendig utstyr, som radar, lidar og 
kamera, for å forsyne kontrollsenteret med 
ønsket informasjon. 5G har blant annet blitt 
tatt i bruk for overføring av slik data.

Om prosjektgruppen:

Prosjektet er gjennomført av to studenter 
fra maritim elektro og automasjon.

Stian Halbjørhus
T: 476 75 082
E: halbjorhus.stian@gmail.com

Thomas Hansen
T: 471 78 450
E: thomas1hansen@gmail.com

Opphentingsmekanisme for 
helautomatisert båt

Hva om teknologien kan hjelpe oss å utføre tryggere maritime oppdrag  i farlige eller 
risikofylte områder?

Prosjektnummer:

12
Problemstilling:

Hvordan lage effektiviserende utstyr for 
helautomatisk opphenting av gjenstander i vann?

Sammendrag:

Prosjektet har utviklet et konsept for opphenting av 
frittflytende objekter på havet. Per dags dato er ikke 
teknologien tilfredsstillende innenfor 
problemstillingens sjanger. Opphenting av store og 
små objekter i vann, uten menneskelig manøvrering 
og/eller hjelp er tilsynelatende ikke‐eksisterende. 

Ved å kunne designe en helautomatisk 
opphentingsmekanisme, vil opphenting i farlige 
situasjoner eller av farlige gjenstander, få en 
minimert risiko for skade på mennesker.

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av to personer i samarbeid 
med bedriften H. Henriksen.  Med base i Tønsberg 
har H.Henriksen optimalisert og redusert risiko 
verden over. Hovedsakelig innen maritim sjanger. 

Linn‐Merita J.Tobiassen
T: 482 63 505, E: linnmerita@gmail.com

Håkon Bergene Holm
T: 474 81 044, E: haakonbholm@hotmail.com
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Opphentingsmekanisme for 
helautomatisert båt

Hva om teknologien kan hjelpe oss å utføre tryggere maritime oppdrag  i farlige eller 
risikofylte områder?

Prosjektnummer:

12
Problemstilling:

Hvordan lage effektiviserende utstyr for 
helautomatisk opphenting av gjenstander i vann?

Sammendrag:

Prosjektet har utviklet et konsept for opphenting av 
frittflytende objekter på havet. Per dags dato er ikke 
teknologien tilfredsstillende innenfor 
problemstillingens sjanger. Opphenting av store og 
små objekter i vann, uten menneskelig manøvrering 
og/eller hjelp er tilsynelatende ikke‐eksisterende. 

Ved å kunne designe en helautomatisk 
opphentingsmekanisme, vil opphenting i farlige 
situasjoner eller av farlige gjenstander, få en 
minimert risiko for skade på mennesker.

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av to personer i samarbeid 
med bedriften H. Henriksen.  Med base i Tønsberg 
har H.Henriksen optimalisert og redusert risiko 
verden over. Hovedsakelig innen maritim sjanger. 

Linn‐Merita J.Tobiassen
T: 482 63 505, E: linnmerita@gmail.com

Håkon Bergene Holm
T: 474 81 044, E: haakonbholm@hotmail.com
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EcoDIVE

Utslipp av organiske- og tungmetalliske materialer skjer. Ofte blir etatene 
varslet og kan gjøre tiltak. I enkelte tilfeller skjer ikke dette raskt nok, og 
innbyggere kan risikere å bli syke.
For å gi innbyggerne ytterligere kontroll over omgivelsene er det hensiktsmessig 
å innsamle data rundt vannets kvalitet i sanntid, spesielt på varme 
sommerdager når vannmengden avtar. Tiltakene for å overvåke vann per dags 
dato blir gjort ved manuell analyse og prøvetakning, dette ønsker vi å endre på.

Prosjektnummer:

14

Problemstilling:

Per dags dato utfører Horten kommune én 
prøve i  begynnelsen av badesesongen. Hvis 
vannprøven er negativ utføres det prøver 
ukentlig. Er prøven positiv, gjentas dettes 
kun én ekstra gang midt i  sesongen. 
Vanntemperaturen blir målt sporadisk.

Problemstillingen vår er dermed å utvikle en 
mi l jøbøye prototype som designmessig 
komplimenterer strender i  Horten. 
Prototypen skal sende prøveresultatene via 
en kontroller ti l en åpen server. Produktet 
ska l stå forankret i  sjø.

Sammendrag:

Pros jektet omhandler utviklingen av en 
mi l jøbøyeprototype som måler ulike 
parameter i  vann. Målet er at prototypen 
produseres til bruk i  Hortens skjærgård. 
Dette for å opplyse innbyggere via en 
kartapplikasjon om vannkvaliteten i  sanntid i 
de respektive områder.

Om prosjektgruppen:

Gruppen består av fire medlemmer: 
Charlotte Eriksen og Dleen Abdelrahman fra  
Produkt-Design, samt Mi llion Mulugeta og 
Henning Lindseth fra Elektro-Automasjon.

Charlotte Eriksen
T: 41605859, E: 
charlotte_eriksen95@hotmail.com

Dleen Abdelrahman
T: 94244936, E: 143988@usn.no

Million Mulugeta
T: 45176494, E: 
mi l lion.mulugeta2@gmail.com

Henning Lindseth
T: 92614176, E: hen.Lindseth@gmail.com
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Mobil Testbenk

Testbenk for intern trykktesting av systemer opp til 1.500 bar

Oppgave for PG - FlowSolutions AS

Prosjektnummer:

15

Problemstilling:

Målet med prosjektet er å produsere 
komplett produksjonsunderlag på en 
Testbenk som skal produseres hos PG Flow 
Solutions, samt fremskaffe eller tilvirke 
nødvendig dokumentasjon for å få denne CE 
merket når den er ferdig produsert

Sammendrag:

Oppgaven går ut på å designe en mobil 
testbenk for PG - FlowSolutions til bruk i 
deres lokaler i Sande.

Hensikten er å forenkle og effektivisere 
trykktesting. Da trykktesting tidvis foregår 
under høyt trykk er det også viktig å ha 
fokus på en sikker arbeidsprosess for 
sluttbrukeren. Det er også ønskelig å lage et 
system som bidrar til et ryddig arbeidsmiljø

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består kun av Tobias 
Håøya, som ved siden av å jobbe med 
bachelor-oppgaven jobber deltid for PG-
FlowSolutions avdeling for mekanisk design.

Tobias Håøya
T: 920 91 912, E: tobiashaoya@gmail.com
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Move System

Godt feste og god glid er en avgjørende faktor når man skal ut å gå på ski. Turen 
eller konkurransen blir mer lystbetont om feste er godt samtidig som det går 
fort i nedoverbakkene. Med det nye MOVETM – systemet kan man justere 
feste/gliden mens man er i fart. 

Prosjektnummer:

16

Problemstilling:

Hvordan forenkle justeringen av MOVETM –
systemet mens brukeren er i fart og oppnå 
større valgmulighet ved posisjonering av 
bindingen. 

Sammendrag:
Utviklingsprosjekt gjennomført i samarbeid 
med Rottefella AS.

Sentralt for oppgaven har vært å finne nye 
mekaniske løsninger for manuelt flytte 
bindingen i fart, og samtidig benytte 
bindingssystemet som allerede finnes i dag. 

Utbedret funksjonalitet for bruker og større 
justeringsmuligheter til tilpasning etter 
terrenget har vært et viktige kriterier fra 
oppdragsgiver.

Løsningen passer alle skimerker, felleski og 
smøreski.

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av fire 
bachelorstudenter fra SMART 
Produktdesign. 

Jon Arne Goverud Dahl
T: 90982076, E: jonarne97@hotmail.com

Christian Hogstad
T: 92894745, E: chogstad88@gmail.com

Didrik Karlsen
T: 46862581, E: didrikandrekarlsen@hotmail.no

Mathias Valset
T: 99357950, E: mathias_valset@hotmail.com
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RoBin – autonom 
søppeloppsamler

Marin forsøpling er et stort miljøproblem, hvor dyre- og plantelivet blir mest 
utsatt. Dette kan løses med dagens teknologi. I denne sammenheng har SpillTec
AS utviklet ulike teknologiske løsninger for å samle oljesøl og andre 
miljøskadelige avfall på havet. SpillTec AS er i samarbeid med Marius Stian 
Tannum ved USN Vestfold arbeidsgivere for dette prosjektet. 

Prosjektnummer:

17

Problemstilling:

Videreutvikle en autonom robot som skal 
samle søppel på havoverflaten.

Sammendrag:

Prosjektet tar utgangspunkt i SpillTec AS sin 
mobile testplattform, PortBin robot, og har 
som mål å utvikle et nytt, mer funksjonelt 
design av PortBin robot. Her har 
prosjektgruppen hatt stort fokus på å 
forbedre sjødyktigheten til produktet. I 
tillegg til å utarbeide produksjonsmetode 
med tanke på funksjonalitet og det 
økonomiske aspekt. Det ble utarbeidet 
tekniske løsninger i SMART Produktdesign 
og Elektro-Automasjon og Robotikk.

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen er en tverrfagliggruppe 
bestående av to studenter fra SMART 
Produktdesign og en student fra Elektro-
Automasjon og Robotikk.

Andrea Kaspersen
T: 948 18 059, E: andrea.kasp@outlook.com

Veronika Mikelsone
T: 980 81 362, E: veronikamikelson@gmail.com

Ingo Weitzenbürger
T: 941 74 722, E: pingu@hotmail.no

35



USNexpo 2019

Bindingssystem for Rottefella AS

Rottefella har lansert Move Switch, et bindingssystem med behov for 
videreutvikling. Oppgaven handler om å optimalisere bevegelsesmønsteret til 
Move Switchen. Brukeren er langdistanseløpere på toppnivå som er avhengig av 
gode ski. Den flyttbare bindingen skal være et alternativ ved feilsmurte ski eller 
dårlig føre. Move Switch bindingen endrer tyngdepunktet på skien og dermed 
oppnås bedre feste eller glid. Ved bruk av nåværende løsning føres skistaven 
horisontalt ut i sporet og kommer i veien for andre utøvere. Oppgaven var derfor å 
utvikle en flyttbar binding egnet for løp.
Prosjektnummer:

18

Problemstilling:

«Utvikle en flyttbar skibinding utøveren 
enkelt manøvrerer, samt innfrir Rottefellas 
krav»

Sammendrag:
Med problemstillingen som grunnlag ønsket 
oppdragsgiver at gruppen skulle 
videreutvikle nåværende Move Switch 
system. Systemet ble testet med 
brukerbehov i fokus. Under testene ble det 
gjort verdifulle funn og disse satt i gang 
idefasen.  

Produktutviklingsprosessen består av 
skissering, 3D-modellering, kraftanalyser og 
materialvalg. Utfordringen i prosjektet var å 
utvikle et produkt enkelt å manøvrere av 
bruker og samtidig løse den helmekaniske 
funksjonen mot bindingen. 

Om prosjetgruppen:

Gruppen består av fire ingeniørstudenter fra 
maskiningeniørstudiet, SMART 
Produktdesign.

Charlotte Hunskaar Bruun
T: 454 75 214, E: charlotte.h.bruun@gmail.com

Karoline Kjuus 
T: 979 38 911, E: karoline_kjuus@hotmail.com

Oda Marie Veflen Olsen
T: 954 88 840, E: oda.veflen.olsen@gmail.com

Benjamin Solberg
T: 452 74 836, E: benny_2sol@hotmail.com
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Zimmer & Peacock – Reader 

Zimmer and Peacock AS er en bedrift som har sitt fagfelt innen medisinsk utstyr. De 
forsker, utvikler, og produserer biokjemiske sensorer, samt videreutvikling av medisinsk 
utstyr for varierte kunder over hele verden. Zimmer Peacock har over en tid jobbet med 
produktet Zimmer Peacock Reader. En enhet som registrerer mengden av H2O2 i 
brukerens lunger.

Prosjektnummer:

20

Problemstilling:

• Dokumentering av kjølesystem

• Videreutvikling av kjølesystem

• Utforske alternative bruksområder

Sammendrag:

Mye av arbeidet bestod av testing av 
eksisterende kjølesystem.  Ved bruk av ett 
klimaskap fikk vi simulert forskjellige 
temperaturer og luftfuktighet, for å kunne 
kartlegge hvilken temperaturer apparatet 
virket optimalt i. 

Ellers ble peltier elementet testet nøye, før 
videreutviklingen av kjølesystemet ledet til 
flere konsepter og alternative løsninger. 

Om prosjektgruppen:

Denne oppgaven er skrevet som et 
avsluttende ledd i bachelorgraden for 
utdannelsen produktdesigningeniør ved 
Universitetet i Sør-Øst-Norge vårsemestret 
2019. Gruppen består av 4 produktdesign 
studenter. 

Yehya Shaban
T: 40556037, E:  Jehha@Hotmail.com

Sondre Sperre
T: 413 67 259, E: Sondre.Sperre@gmail.com

Lars Smørsteen
T: 407 66 511, E: larsmo85@gmail.com

Vinodhan Pillainnayagam
T: 976 09 004, E: crsju20@gmail.com
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Med stadig flere elektriske valgmuligheter på båt går utviklingen i en grønn 
retning. Tilgang på gode elektriske komponenter og en enorm utvikling innen 
batteriteknologi øker bruksområdene av elektrisk fremdrift. Med denne 
bakgrunnen ser SeaDrive AS behovet for en ny løsning for marin elektrisk 
fremdrift. Ved bruk av høyeffektiv BLDC motor er det mulig å utkonkurrere 
eksisterende propulsjon på både funksjon, effektivitet og miljøvennlighet.

Prosjektnummer: 

21

Problemstilling:

«Utforme best konstruksjon for fremdrift 
med høy effektivitet fra elektromotor til 
propell.»

Fagområder:
CAD
Materialer
Mekatronikk
Dimensjonering
Produktutvikling
Propulsjonsystemer
Produksjonsprosesser
Additive manufacturing

Sammendrag:

Prosjektet tok for seg produktutviklingen av 
et propulsjonsystem med helt nye 
bruksmuligheter. Dette ble gjort med en 
brukersentrert designprosess, for å gjøre 
propulsjonen best mulig.  Prosjektets mål 
var et funksjonelt produkt med en effektiv 
kraftoverføring. Prosjektarbeidet innebar å 
analysere relevante fagområder i mekaniske 
og marine systemer. Prosjektet har utnyttet 
kunnskap hos universitets lektorer og 
ansatte hos SeaDrive AS. Arbeidet ledet 
frem til et konsept for konstruksjon og 
kraftoverføring, med hensyn til den 
komplette, elektriske drivlinjen.

Om prosjektgruppen:

Prosjektet er utført av ingeniørstudent fra 
SMART Produktdesign ved Fakultet for 
teknologi, naturvitenskap og maritime fag, 
Universitetet i Sørøst-Norge.

Oppgaven og nødvendig bistand til 
prosjektet er gitt av daglig leder hos 
SeaDrive AS.

Jakob Tislevold
T: 93023140

E: jakob.tislevold@live.no

Elektrisk marin fremdrift

Eksempelbilde
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Embedded system design of low-
power multi-sensor data logger

Can implementation of a data logger in transportation reduce the resources 
used troubleshooting dead on arrival systems?

PROJECT NUMBER:

22

PROJECT DESCRIPTION:

Every year GE Vingmed Ultrasound produces 
and sends several thousand Ultrasound 
systems around the world. Between 0.5-1% 
of all devices are registered as “Dead On 
Arrival“. In the case of damages, Vingmed
has in some cases no detailed information 
exactly what has happened to the system or 
when it happened.

Vingmed would like to reduce the amount 
of uncertainty in the transport sector by 
developing cheap and reliable transport 
data logger.

SUMMARY

The thesis outline is the design of a 
prototype for a small, low cost,  low-power 
multi-sensor data logger used in the 
transportation of ultrasound systems. 

The data logger tracks tree parameters: 
shock, temperature, and humidity. As well 
as consisting of a rechargeable battery with 
the capacity of powering the system for 3 
months, without being recharged. 

THE PROJECT GROUP:

This project group consists of one highly 
motivated electronic student with a great 
passion for embedded systems, Henrik 
Nicolai Wold. 

Henrik Nicolai Wold

T: 97620301

E: henrikniolaiwold@gmail.com
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The Eir – Fallsensor enhet

I 2018 var det 785.000 personer i aldersgruppen 67+ år i Norge(1), av disse vil 
gjennomsnittlig 1/3 oppleve minst en fallepisode hvert år. Halvparten av alle som 
opplever fall, opplever fler fall. WHO(2) beskriver et fall som «en hendelse som resulterer 
i en person som ufrivillig havner raskt på bakken eller lavere plan». 

Prosjektnummer:

23

Problemstilling:

Vi vil bygge en fallsensor som kan detektere 
og varsle om det har skjedd et fall hos 
bruker.

Sammendrag:

Vi ser på hvordan vi kan detektere fall ved 
hjelp av en mikrokontroller og en sensor. 
Enheten skal bygges med vår egen kode og 
kretskort, og har mulighet for både 
bluetooth og WiFi overføring. 

Enheten er tenkt brukt som et armbånd eller 
en klokke. Ved å lese ut og behandle data 
fortløpende ønsker vi å tidlig kunne gi 
beskjed dersom det skjer et fall, på denne 
måten vil vi kunne minimere 
skadeomfanget.

Om prosjetgruppen:

Gruppen består av tre studenter fra Mikro-
Nanoteknologi (MNT) med fordypning i 
elektronikk. Vi deler alle tre en forkjærlighet 
til elektronikk- og datateknologi. 

Thorkild Daleng Steinrud
T: +47 453 97 197 
E: thorkild.ste@gmail.com

Thor Christian Cusick
E: thor@cusick.no

Daniel Læret Gunnerød
T: +47 932 68 485  
E: daniel.gunneroed@gmail.com

Vår github side:
https://github.com/theeir

(1) https://www.pensjonistforbundet.no/side/64-fakta-om-eldre-i-norge
(2) WHO – World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls40
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Undersøkelse av blodets egenskaper i mikrokanaler

Dagens kunnskap om blod og blodets egenskaper i små kanaler er begrenset. 
Dette gjelder for blod i ulike fortynninger og blod med antikoagulant. Arbeidet i 
dette prosjektet går ut på å finne ut mer om disse egenskapene. Kunnskapen 
som blir tilegnet vil videre kunne brukes til å tilpasse raffineringsbrikker, slik at 
man kan analysere væsker og separere blodelementer. 

Prosjektnummer:

24

Problemstilling:

Analysere helblod i mikrokanaler med ulike 
fortynninger og ulik mengde antikoagulant. 
Undersøke egenskapene til de ulike 
blodelementene i mikrokanaler.

Sammendrag:

Mikrobrikker har blitt tilpasset etter 
gruppens behov for å undersøke hvordan 
blodet oppfører seg i mikrokanalene. 
Arbeidet ble utført på BioMEMS-laboratoriet 
ved Universitet i Sørøst-Norge.

Blodprøver ble tatt fra en USN ansatt og et 
av gruppemedlemmene. Noen av prøvene 
ble tilsatt ulik mengde antikoagulant og 
fortynninger. Resten ble satt til 
sentrifugering for å få plasma, serum og 
erytrocytter. Deretter ble det tatt ulike 
målinger som baktrykk, temperatur og tid. I 
tillegg ble det utført en visuell inspeksjon.

Om prosjektgruppen:

Gruppen består av tre studenter fra 
bachelor i ingeniørfag, mikro- og 
nanosystemteknologi. Valg av prosjekt 
kommer av en interesse for BioMEMS. 

Kristoffer Vojacek
T: 411 86 498 

E: Kristoffer_v@hotmail.com

Anette Sollien Nicolaisen

E: netnic97@gmail.com

Emilie Kristine Svensen

E: emkrsv@hotmail.no
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Characterization	of	piezoelectric	beams	

In	the	recent	project	“Beat	The	Human	Eye”	by	USN,	NTNU	and	Polight	AS,	it	
was	investigated	what	type	of	piezo-transducer	that	is	most	efficient to	use	in	
an	auto-focus	polymer	lens. Also	new	models	for	the	deflection	of	
piezoelectrically	actuated	beams	with	Top/Bottom	(TBE)	and	Interdigital	
Electrode	(IDE)	configurations	was	developed	to	use	in	an	auto-focus	polymer	
lens.	 

Project	number:

25

Project	description:

The	task	is	to	perform	experimental	
characterization	of	TBE	and	IDE	electrode	on	
both	cantilevers	and	clamped-clamped	
beam.	Measure	deflection	and	curvature	
versus	applied	bias	voltage.	And	to	import	
experimental	data	into	Matlab	for	post-
processing	and	comparison	with	analytical	
available	models.		

Summery:

During	this	project	we	are	analysing	the	
differences	between	TBE	and	IDE	electrode	
configurations	on	cantilevers	and	clamped-
clamped	beam,	both	analytical	and	
measured	quantities.		

About	the	group:

We	are	two	guys	from	Applied	Micro-	
Nanotechnology	at	USN,	Vestfold.	We	have	
been	working	together	on	many	projects	
through	the	years,	and	we	are	embarking	on	
this	bachelor	project	together.	Joakim	of	23	
from	Holmestrand,	Christer	is	31	from	
Horten	with	a	background	as	an	electrician.

Christer	Sørem	
T:	934	90	859,	E:	Chrisoerem@gmail.com
Joakim	Johansen	
T:	938	22	631,	E:	Joajoh@outlook.com
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COPD diagnosis and follow-up 
using saliva biosensor with APP 

Personer med KOLS opplever midlertidige forverringer som kan kreve 
sykehusopphold, uten en metode å forutsi når de kommer.

Prosjektnummer:

26

Problemstilling:

Hvordan gjøre overvåkningen og 
oppfølgingen av KOLS pasienter på en bedre 
måte?

Sammendrag:

Forskning viser at innholdet i spytt kan
forutsi forverringer i en KOLS-tilstand dager 
før den intreffer. Derfor forsker vi på, og har 
startet utviklingen av en enhet som skal 
analysere spyttet til personer diagnostisert 
med KOLS. 

Når denne enheten er ferdig realisert, skal 
den kunne gi tidligere innsats og kan gi 
raskere behandling, bedre og mer effektive 
tjenester, og økt livskvalitet for pasientene. 

Om prosjetgruppen:

Bachelorstudent i ingeniørfag, mikro- og 
nanosystemteknologi

Anders Solberg Wilhelmsen

T: 980 75 293, E: anders.w93@gmail.com
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Haptiske lydbølger

- Generering av haptiske former ved bruk av ultralyd som bærerbølge

Prosjektnummer:

27

Problemstilling:

Vår gruppe ville forsøke å forstå haptisk 
teknologi, som for oss var en ukjent 
anvendelse av piezoelektriske transducere.

De mest avanserte eksemplene på markedet 
er effekter, 3D former og grensesnitt til 
annen teknologi, og har bruksområder bl.a.  
innenfor medisin og underholdning.

Vi satte oss som mål å lage en komplett 1D 
eller 2D form med denne teknologien. 

Sammendrag:

Vi vil presentere vårt system som emitterer 
lydbølger som kombineres til et taktilt 
punkt. Dette punktet flyttes deretter så 
raskt at det vil virke som man kjenner 
konturene til en komplett form.

Det taktile punktet genereres ved å 
modulere 200Hz på resonansfrekvensen til 
flere piezoelektriske transducere i en 
matrise, som programmeres til å sende ut 
hver sin bølge i en bestemt fase slik at 
bølgene treffer et punkt med fokusert 
styrke. Dette punktet blir så programmert til 
å bli flyttet for å gi oppfattelsen av en form.

Vi benytter 40kHz transducere for utsending 
av  bærerbølger og FPGA til programmering.

Om prosjektgruppen:

Gruppen består av de to medlemmene:

Lars Bleie Andersen og Tor Christian Moe, 
som tar bachelorgrad i ingeniørfag innenfor 
elektronikk og mikro-/nanosystemteknologi.

Lars Bleie Andersen
T: 48 18 93 85, E: larand86@gmail.com

Tor Christian Moe
T: 48 14 24 60, E: torchristianmoe@gmail.com
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MEMS gravimetric gas sensor for 
monitoring CO₂ in indoor environment

Chemical sensors are widely used, with important applications in health care, 
agriculture and automotive industries to name a few. Monitoring systems is of 
increasing importance, as health, safety and environmental regulations become 
ever more rigorous. The microcantilever is being used in the design of 
numerous biological, physical and chemical sensors, both because of simplicity 
in design and relatively easy fabrication process. This project is a continuation of 
the thesis of former master graduate Nuk Damys at the University of South-
Eastern Norway.
Project number 28

Topic
Our goal is to design and fabricate a MEMS 
resonating gas sensor with electrostatic 
actuation. The sensing principle is based on 
measuring resonance frequency shift as the
sensing layer adsorbs the target gas, which 
will result in a change of mass. Our main 
contribution to this ongoing project is the 
characterization of tin dioxide (SnO₂) as 
sensing layer for sensing carbon dioxide 
(CO₂). The selectivity of SnO₂ towards CO₂ is 
significantly higher at an elevated 
temperature (240-270 °C), and the 
implementation of a microheater in the 
sensor design is crucial to achieve the 
necessary sensitivity for the sensor. A 
concentration above 1000 ppm CO₂-particles 
at atmospheric pressure is the typical level 
for complaints of drowsiness and poor air, 
and we have set our limit of detection at this 
level. 

Summary

With basis in previous works, we are looking 
into many aspects of design, analysis and 
fabrication of our MEMS gas sensor. A 
combination of analytical and FEM analysis 
have been used to investigate the figures of 
merit for a functional gas sensor. We are 
spending a considerable amount of time in 
clean room environment for training, 
testing, characterizing and ultimately 
fabricating the gas sensor.

About us

All group members are graduating students 
at the Micro- and nanosystems technology 
bachelor course at USN. Thomas Gabrielsen
have responsibility of microheater and FEM 
analysis, while Wilhelm and Hermon have 
their focus on the fabrication and 
characterization of SnO₂. Benjamin is leading 
the group work, with responsibility of 
design.

Benjamin Cutmore Figved
T: 934 11 792, E: cutmore@gmail.com

Hermon Amanuel Gebrekidan
T: 973 90 204, E: hermon_agn@yahoo.com

Arthur Wilhelm Haugen
T: 986 88 882, E: arthur.w@me.com

Thomas Aleksander Gabrielsen
T: 930 84 849, E: tjafsa90@gmail.com
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Fourier Ptychography

-An alternative approach to microscopy

The innovative aspect in Fourier ptychographic microscopy lies in its 
mathematical approach to imaging. Any image can be decomposed to a finite 
number of frequency elements through Fourier transform. These sinusoids are 
used to express images in the spectral Fourier domain. A key element of the 
FPM process is to record several low resolution images of the sample. Each of 
these are illuminated from a specific angle in order to uncover more frequency 
elements. A high resolution image is produced by using the frequency elements 
of all the low resolution images in an inverse fourier transform. 

Conventional microscopy has inherent 
drawbacks that limit performance. A sample 
can be magnified only by changing 
objectives. This however, will decrease the 
field of view. The primary goal of this project 
is to construct a microscope that can provide 
great resolution without losing field of view. 
This is achieved by mathematical 
computation rather than expensive 
hardware. 

I have developed a passion for electronics 
through my studies at USN. What fascinates 
me particularly, is how easily electronics can 
be used in a wide scope of practical 
applications. I hope to continue working in 
this field in the future.      

Anel Alekic

Telefon: 41 68 80 68 

Email: 

switchcase1337@gmail.com

Topic statement

About me

Summary
Project number: 29

The microscope consist of relatvively 

inexpensive components. It is able to recover 

high resolution images of a target sample. 

These will be presented on the USN expo. 

This microscope can be used within 

biomedicine as a low cost alternative in 

comparison to existing solutions.  
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Administrasjon og overvåkning av ladersystemer 

Billader holder til i Sandefjord og leverer ladersystemer til parkeringsanlegg for private og offentlige 

aktører. De har levert ladere og ladeanlegg til store organisasjoner som USN og Posten (Postterminal i 

Trondheim) samt en rekke borettslag. I en bransje med tøff konkurranse ser Billader viktigheten av å 

bruke informasjonsteknologi til å utvikle gode tjenester for sluttbrukerne av anleggene og for å effektivt 

kunne analysere anlegg som er i drift. Se mer på http://www.billader.no. 

Empatix er en konsulentbedrift på Vear utenfor Tønsberg som leverer IT-systemer og konsulenttjenester 

til både lokale bedrifter og multinasjonale bedrifter. 

Prosjektnummer

30 

Problemstilling 

Lage et verktøy for Billader og deres kunder for å kunne 

hente ut, analysere og overvåke ladeanlegg og individuelle 

ladere. 

Sammendrag 

Løsningen gir i dag BilLader mulighet til å b.la hente ut info 

om forbruk på lokasjons- og ladernivå på et gitt anlegg. 

Det er utviklet et web-grensesnittet hvor det kan sendes 

kommandoer, konfigurere ladere og lokasjoner, hente ut 

detaljert statistikk, m.m.  

Systemets grunnstein er et API som leverer informasjon til 

web-appen. Denne teknologien legger til rette for at 

fremtidige integrasjoner og tjenester enkelt kan 

konsumere data fra anlegg og ladere. 

Prosjektgruppen 

Dette prosjektet er utført av en student med faglig støtte 

fra studentens arbeidsplass Empatix AS. 

   Kontaktinformasjon: 

          Martin Hellen Schei 

          41 40 88 48 / martinhschei@gmail.com 
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Effektiv analyse og visualisering 
av sensordata

I samarbeid med Next Signal har vi fått i oppgave å utvikle en webløsning for 
analysering og visualisering av innsamlede sensordata. Denne dataen er samlet 
inn ved hjelp av navigasjonssystemet til Next Signal.

Prosjektnummer:

31

Problemstilling:

Utvikle en web-basert løsning for å 
visualisere de innsamlede dataene fra Next
Signal sitt system TravelCompanion. 
Dataene skal behandles og analyseres, slik at 
de kan presenteres visuelt basert på tid-
og/eller stedkriterier.  Løsningen er planlagt 
tatt i bruk av Next Signal i Horten kommune 
i løpet av 2019 i et pilot prosjekt støttet av 
Innovasjon Norge.

Sammendrag:

Navigasjonssystemet til Next Signal høster 
inn anonymisert informasjon om tid- og 
posisjonsmerket data i en database.

Løsningen leverer visuelle presentasjoner av
dataene i form av varmekart, diagrammer,
tabeller, og visualiseringer ved hjelp av kart. 
Grensesnittet gir mulighet for egendefinert 
søk ved bruk av ulike parametere, samt 
eksportering av resultater og lagre dem i et 
egnet format (.csv, .png, .svg).

Om prosjektgruppen:
Vi er tre fokuserte studenter, som studerer 
IT og Informasjonssystemer ved USN. Vi har 
arbeidet som en gruppe siden første 
semester og bygget opp gode rutiner og et 
veldig godt samarbeid.

Gruppen deler de samme ambisjonene og 
har et sett med gode egenskaper som 
utfyller hverandre, og gir gode resultater. 

Truls Gunnerød
T: 995 10 532, E: trugunn@gmail.com

Vetle Haugan
T: 907 43 055, E: vetlehaugan@gmail.com

Christoffer Wold
E: 147827@usn.no
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Webapplikasjon for S.O.S Security

Utvikle en modulbasert webapplikasjon som gjør det enklere å rapportere og 

holde styr på vakter for vekterne som jobber på forskjellige steder. 

Prosjektnummer:

32

Problemstilling:

Effektivisere og digitalisere  de formelle 

aspektene rundt skiftet til  en sikkerhetsvakt 

i utelivsbransjen. Dette inkluderer 

hendelsesrapportering, 

timelister/timeregistrering og sjekklister.

Sammendrag:

Problemstillingen er løst  ved å utvikle en 

webapplikasjon som tilbyr ulike moduler 

med funksjonalitet som dekker de ulike  

firmaenes behov. 

Om prosjektgruppen:

Vi er 4 IT-studenter som har holdt sammen 

siden 1. semester. Vi har jobbet sammen i 

samtlige prosjekter, og lært hverandre godt 

å kjenne gjennom studiet. 

Andreas Stårvik
951 60 897, 146793@usn.no

Carl Frost
483 83 169, 060929@usn.no

Kevin Olsen
976 92 646, 146541@usn.no

Stian Stordalen
478 86 001, 146811@usn.no
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DevVision Speech-to-Text

I samarbeid med vår oppdragsgiver ITX Norge AS har vi utviklet 
talegjenkjenningsprogramvare for norsk tale. Formålet er å forenkle loggføring 
ved å transkribere telefonsamtaler.

Prosjektnummer:

33

Problemstilling:
Hvordan utvikle en løsning som 
transkriberer norsk tale i form av en 
telefonsamtale og samle dataene i en logg. 

Fagfelt:

● Programvareutvikling

● Språkteknologi

● Maskinlæring

Sammendrag:

Vi har utviklet en løsning som transkriberer 
en telefonsamtale og genererer en 
samtalelogg. Dette vil gjøre det lettere for 
ansatte og dele informasjon om samtaler 
med kunder, og kan også implementeres i 
bedriftens produkter. Hovedutfordringen 
har vært å transkribere norsk tale. Til dette 
har vi brukt maskinlæring ved hjelp av et 
rammeverk som heter CMUSphinx. Vi har 
brukt Java og Python som 
programmeringsspråk i løsningen vår. 

Om prosjektgruppen:

Vi er fem studenter ved 
bachelorprogrammet IT- og 
Informasjonssystemer. Vi har har erfaring 
med en rekke teknologier og er alle 
interessert i programvareutvikling.

Kristian Halås Barkhald
T: 992 38 516, E: kris_barkh@hotmail.com

Arne Daniel Iselvmo Bjerk
T: 415 06 351, E: arne.d_95@hotmail.com

Kristoffer Sylte Dahl 
T: 948 33 016, E: krsylte@gmail.com

Emil André Johannessen
T: 907 09 701, E: emil.jona@gmail.com

Simen Peter Hem Høven
T: 957 53 445, E: shoeven@hotmail.com
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Telnessanden Camping

Telnessanden Camping begynte smått på 60-tallet med noen få campingvogner 
og telt. Det var først i 1988 at plassen tok form og startet campingdrift for fullt. 
Telnessanden har vært en operativ campingplass i over 30 år, men de har siden 
start loggført alt i bøker. Dette har vi gjort noe med.

Prosjektnummer:

34

Problemstilling:

Telnessanden lagrer all informasjon om 
gjester, opphold, salg og mer i bøker. Dette 
er utdatert og tungvint for campingplassen 
sin daglige drift. Måten de lagrer 
informasjon på må erstattes med 
teknologiske løsninger i form av et 
informasjonssystem på nett.

Sammendrag:

Vi har utviklet et fullstendig 
informasjonssystem som tar for seg 
innsjekk/utsjekk, hytteutleie, aktiviteter og 
salg. Alle betalinger blir loggført i systemet, 
noe som gjør det mulig å skrive ut en 
fullstendig rapport på slutten av dagen. Vi 
har også utviklet et nytt nettsted som gjør 
det mulig for gjester å reservere plasser på 
nett.

Om prosjektgruppen:

Vi har vært på gruppe sammen gjennom 
hele skolegangen på USN og dro begge til 
California State University Monterey Bay i 
USA på utvekslingssemester. Vi er trygge på 
hverandre og kjenner hverandres 
ferdigheter, noe som kommer godt med i 
gjennomføringen av bacheloroppgaven.

Joakim Rief Jorde
E: joakim.r.j@hotmail.com

Jon André Lund
E: jonandrelund@outlook.com
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Joober – Vi gjør jobbsøk enklere 

Kan en app gjøre det enklere å søke jobb? 

Prosjektnummer:

35

Problemstilling:

Formålet med dette prosjektet har 
gått ut på å utvikle crossplattform 
mobilapplikasjonen Joober. 
Applikasjonen har som hovedmål å 
forenkle brukerens 
jobbsøkerprosess. Prinsippet bak er 
at ved å anvende NAV sitt API, vil 
Joober opptre som en felles 
plattform hvor alle 
stillingsannonser fra NAV.no 
samles. Til prosjektet har gruppen 
utviklet en chatbot, Jobbot, denne 
har til hensyn å svare på brukerens 
vanligste spørsmål.

Sammendrag:

Oppdraget gjennomføres på vegne av vår 
arbeidsgiver Rada Labs AS. Utviklingen av en 
crossplattform applikasjon innebærer at 
applikasjonen fungerer både på ios og 
android systemer.

Under USNs Expo vil besøkende få mulighet 
til å samhandle med chatbot. Jobbot er 
basert på maskinlæring, slik at jo flere som 
stiller den spørsmål, desto mer kunnskap 
tilegner den seg!

Om Prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av Magnus 
Nordhagen, Steffen Unneberg, Christian 
Thun, Fride Hattestad og Magnus Gravdal. 
Alle tredje års IT- og Informasjonssystemer 
studenter. Gjennom studiet har vi tilegnet 
kunnskap og interesser som for oss gjorde 
dette prosjektet relevant og spennende, 
men samtidig utfordrende. 

Christian Thun
E: chr.thun@gmail.com

Fride Hattestad
E: f-hattestad@outlook.com

Magnus Nordhagen

E: magnor95@gmail.com

Magnus Gravland

E: ttgmagnus@gmail.com

Steffen Unneberg

E: steffen-hu95@Hotmail.com
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Transkribering av lyd til tekst

ITX Norge utleverte en oppgave om å transkribere to eller flere lydfiler til tekst, 
og presentere resultatet i en meldingstruktur for loggføring av telefonsamtaler. 

Prosjektnummer:

36

Problemstilling:

Applikasjonen skal ta imot to eller flere 
lydfiler og bruke ulike APIer for å 
transkribere innholdet av filene over til 
tekst. Denne teksten skal presenteres i et 
meldingsformat som er lett og 
gjennkjennelig for brukeren. Applikasjonen 
må derfor vite hvilken deltaker setningene 
tilhører og setningene må organiseres 
kronologisk. Påkrevd programmeringspråk 
er Java. 

Sammendrag:

For å løse problemstillingen bruker vi to 
ulike Google APIer i form av Google Storage 
og Speech to Text fordi Google API er en av 
de få som støtter transkribering av norsk 
språk. Lydfilene vil derfor tas imot av 
applikasjonen, lastest opp til Google Storage 
og omgjort til tekst der ulike algoritmer 
sorterer teksten og setter den sammen i en 
meldingstruktur. 

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av fire medlemmer 

Kjetil Gudmundsen

Jørgen Heggelund

Marius Vestavik Storvik

Joachim Lyngved

Jørgen Heggelund
T: 951 83 803, E: 
Jorgen.Heggelund@Hotmail.com

Joachim Lyngved
T: 936 59 080, E:Joalyn_94@Hotmail.com

Marius Vestavik Storvik
T: 948 94 633, E: Marius.tw@Hotmail.no

Kjetil Gudmundsen
T: 414 03 008, E: Kjetil_sf@hotmail.com
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Visualisering av luftkvalitetsdata

I samarbeid med Nilu har vi utviklet en løsning for visualisering og innsamling av 
luftkvalitetsdata. 

Prosjektnummer:

37

Problemstilling:

Hvilke fagrelaterte løsninger vil dere benytte 

for å samle inn og vise frem luftmålinger 

som er relevante for NILU?

Sammendrag:

Luftkvalitet har med hyppigere grad vært et 
diskusjonstema innen norsk miljø og klima. I 
denne bacheloroppgaven har vi utviklet en 
IoT-løsning og nettside i samarbeid med 
NILU og deres software avdeling SHaDe. Vi 
benytter oss av et utviklerbrett, med en 
sensor levert av NILU. Sensoren måler 
mengden svevestøv som deretter sendes og 
lagres i en database. For visualiseringen av 
dataen har vi benyttet oss av Asp.net for 
utviklingen av nettsiden og diagrammer.

Om prosjektgruppen:

Vi er en gruppe som består av tre studenter 
på IT og Informasjonssystemer. Som 
bachelorgruppe har vi støtt på mange 
lærerike utfordringer. Dette har gjort oss 
flinkere til å samarbeide og utfordre 
hverandres kunnskaper. Oppgavens 
problemstilling har gitt oss muligheten til å 
jobbe med teknologi og 
programmeringsspråk vi liker, samt å vise 
hva vi kan.

Christoffer Haugo

T:, E: 

Jakob Ochsenfeld
T: , E: Jakob.Ochsenfeld@gmail.com

Sjur Holte Torstensen
T: , E: sjur.holte.torstensen@hotmail.com
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Digitalt hydrometer

Siden 1. juli 1999 har det vært lov å brygge øl til eget bruk. Interessen for 
hjemmebrygging har eksplodert siden den gang. Måleinstrumentet mange 
hjemmebryggere bruker for å regne ut alkoholstyrken i ølet sitt er et 
hydrometer. Formålet med dette prosjektet er å digitalisere hydrometeret.

Prosjektnummer:

38

Problemstilling:

Utvikle et digitalt hydrometer som 
kontinuerlig overvåker 
fermenteringsprosessen i øl. 

Sammendrag:

Denne oppgaven tar for seg utviklingen av et 
digitalt hydrometer. Hydrometer blir brukt 
innen ølbrygging for å regne ut
alkoholstyrken i øl . Vi ville utvikle et digitalt 
hydrometer for å kontinuerlig overvåke 
fermentering i øl. Det digitale hydrometeret
er utviklet ved hjelp av Internet Of Things.

Om prosjektgruppen:

Vi er to studenter fra IT og 
informasjonssystemer. Den ene av oss er 
veldig glad i å brygge og den andre glad i å 
konsumere det. Derfor passet denne 
oppgaven så bra for oss begge.

Joe Mathias Rønning
E: joe.mathias@hotmail.com

Simon Torstensen
E: torstensen.simon@gmail.com

55



USNexpo 2019

Fog / Edge computing

Vi har fått i oppgave av Zenitel å modellere og drøfte en Fog/Edge computing 
arkitektur for maritime kommunikasjons-løsninger. Disse modellene skal vise 
mulighetene og utfordringene som Fog/Edge computing kan tilby sammenlignet 
med Cloud sentriske løsninger og dagens legacy løsninger.

Prosjektnummer:

39

Problemstilling:

Hvordan kan Zenitel benytte seg av 
Fog computing? 

Vi drøfter hvordan en ny tjeneste 
arkitektur for kritisk 
kommunikasjonssystemer basert på 
Fog/Edge computing prinsipper vil 
lønne seg. Vi skal sammenligne 
dette med Cloud/IOT arkitektur og 
lokal server/IOT arkitektur. 

Sammendrag:

Vi utfører et dokumentstudie /litteraturstudie 
av temaet Fog/Edge computing for å tilegne 
oss tilstrekkelig informasjon og forståelse. 
Utfører intervjuer for å få mer informasjon 
om systemer, interessenter og sikkerhet 
innen maritim sektor. Og modellerer 
overview av nettverk, applikasjon og 
prosedyrer. 

Om prosjektgruppen:

Vi er to studenter som studerer IT og 
informasjonssystemer.

Mathias Grading
T: 986 22 960, E: mathiasgrading@hotmail.no

Jardar Sørlie
T: 414 09 027, E: jardarsrlie@gmail.com
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Utvikling av nettbutikk for
Charlotte’s Franske Makroner
Charlotte’s Franske Makroner er et lite makronbakeri som holder til i hjertet av 
Tønsberg. Nå ønsker Charlotte å starte opp en egen nettbutikk, noe som kan 
være med på å forenkle hverdagen både for kundene og henne selv. I løpet av 
våren 2019 har vi derfor jobbet med å utvikle en slik nettbutikk.  

Prosjektnummer:

40

Problemstilling:

Utvikle en nettbutikk som er med på å gjøre 
salg og varepromotering enklere for 
oppdragsgiver. Nettbutikken skal inneholde 
informasjon om produkter, levering, priser 
og tilbud. 

Nettbutikken skal også ha et tilhørende 
administrasjonspanel, der oppdragsgiver 
selv kan redigere nettbutikkens innhold.

Sammendrag:
Å være synlig på nett er viktigere enn aldri 
før, og selv om Charlotte’s Franske 
Makroner allerede har en tilstedeværelse på 
sosiale medier, er det alltid en god idé å ha 
en nettbutikk i tillegg. En velfungerende 
nettbutikk kan forhåpentligvis hjelpe 
makronbakeriet med bla. 
produktpromotering, mersalg og synlighet. 

For oss har det hele veien vært viktig å sørge 
for at nettbutikken og 
administrasjonspanelet er enkelt, oversiktlig 
og brukervennlig, noe som igjen kan bidra til 
mer trafikk på siden.

Om prosjektgruppen:

Gruppen består av to studenter, som nå går 
sisteåret på sin bachelor i IT og 
Informasjonssystemer ved Universitetet i 
Sørøst-Norge. 

May Christin Seierstad Fevang
Tlf.: 915 36 047, E-post: 
maychristin@hotmail.com

Anniken Rønningen Kasa
Tlf.: 472 44 869, E-post: 
annikenkasa@hotmail.no
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Analysering av lyd til tekst 

Formålet med denne bacheloroppgaven er å lage en applikasjon som kan konvertere en 
telefonsamtale mellom flere personer til en tekstbasert chat.

Prosjektnummer: 

41 

Problemstilling: 

Hovedmålet med oppgaven er å konvertere en 
telefonsamtale mellom 2 eller flere deltakere til en 
tekstbasert chat, som i f.eks. fremstilling som i 
Messenger.  

Formålet blir blant annet å kunne lagre tekstbasert 
referat, automatisk. Å gjøre opptak søkbare, gjøre 
analyse etter bestemte ord, å analysere seg frem til en 
forbedret kundeopplevelse på et sentralbord. 

Sammendrag: 

En samtale mellom to personer kan inneholde så mangt. 
Med vår løsning vil vi fange opp samtalen og gjøre den 
om til en tekstfil. Vi har brukt Google’s Speech to text 
API og ved å konvertere lydfiler til tekst kan vi bygge opp 
en tekstsamtale fra en telefonsamtale kronologisk. 

Om prosjektgruppen: 

Oppgaven er skrevet av Tarald Sponnich og Andreas 
Mørkassel Bakkeland i forbindelse med avsluttende 
studie innen IT og informasjonssystemer ved 
Universitetet i Sørøst-Norge. Oppgaven blir løst for ITX 
Norge. 

Tarald Spoonich 

E: tsp09k@gmail.com

Tlf: 91995760 

Andreas Mørkassel Bakkeland 

E: andreasbakkeland@hotmail.com 

Tlf: 93651959 
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Elektrisk fremdrift og 
styringssystem for historisk skip

SeaDrive AS utvikler elektriske drivlinjer for det maritime markedet, og fire av 
deres 10kW Azimuth POD’er skal installeres på Klåstadskip-kopien Saga Farmand 
som en forutsetning for deres passasje igjennom Russlands elver i 2020. Gruppen 
skal prosjektere og utvikle et sikkert og intuitivt kontrollsystem som også kan 
danne grunnlaget for andre fartøy med POD-løsning, inkludert autonome.

Prosjektnummer:

53

Problemstlliing:

SeaDrive utvikler elektriske 
drivlinjer for det maritime 
markedet, og fire av deres POD’er
skal installeres på Saga Farmand.

Med SeaDrives Azimuth POD’er vil 
den autentiske vikingfølelsen
ivaretas og Russlands påbud for 
motorisert fremdrift igjennom 
elvene for deres ferd i år 2020 
ivaretas.

Sammendrag:

Jeg skal prosjektere et sikkert og intuitivt 
kontroll- og styringssystem for Klåstadskipet.

For å løse prosjektoppgaven skal jeg 
programmere og installere komponenter for 
kommunikasjon, manøvrering og sikkerhet 
til en PiXtend PLS.

Om prosjektgruppen:

Gruppen består av Kim-André Riis Pettersen, 
student ved Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg 
studerer maritim elektroautomasjon, 3. året 
ved USN sin ingeniørutdanning. Jeg har hatt 
en interesse for autonome fartøy i mange år 
og har vokst opp med båtlivet. Tidligere har 
jeg fullført fagskoleutdanning innen elkraft 
og opparbeidet fagbrev som elektriker.

Kim-André Riis Pettersen
T: 947 85 967, Kim-andrep92@Hotmail.com
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360 Graders Video i undervisning

Video har for lengst blitt synonymt med e-læring.. I de siste har det blitt 
teknologisk mulig å filme i 360 graders vinkel. Dette gir helt nye muligheter til 
undervisning og e-læring. Mulighetene som ny teknologi gir kan sette nytt 
perspektiv på profesjonsutdanninger, og ikke minst nettlæring.

Prosjektnummer: 

60

Problemstilling:

Er bruken av 360 graders film mer effektiv 
enn tradisjonell film i maritim 
undervisning.?

Sammendrag:

I de senere år har det blitt forsket en del på  
bruken av VR og HMD i 
medisinskbehandling.  Derimot har det vært 
lite forsking på bruken av VR i maritim 
utdannelse.  Er bruken av VR og 360 graders 
kamera mer effektivt i undervisning enn 
vanlig video.  Er studenten mer engasjert når 
de ser videoer i VR?

Om prosjektgruppen:

InnoTraining: investigating virtual reality 
applications in training and assessment

William Gyldensten

T: 40236070 E: wg@usn.no
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Micro electrochemical pH sensor 
array

Potential hydrogen, from Latin pondus hydrogenii (pH), governs most chemical reactions 
that occurs in a liquid environment. It is used as a tool in scientific laboratories, clinics 
and industries to control many biological, chemical and medical processes. It is also used 
to obtain information about human health (acid water balance).
In this project a flexible pH sensor consisting of an array with 9 small working electrodes 
coated with a pH sensitive material is constructed.

Project number:

42

Project description:

The aim for this thesis is to create a 
wearable micro electrochemical pH sensor 
array for making a more localized 
measurement. Standard lab pH meters are 
often too big and bulky.

A flexible PCB with a reference and counter 
electrode of silver/silver chloride, and array 
of  9 working electrodes with carbon has to 
be design and produced. The pH sensitive 
material, Cobalt oxide, will then be applied 
onto the working electrodes.

The pH in different solutions will have a  
potentiometric measurement and the 
working electrode will be used separately 
and as an average over the whole area.

Recent results:

When measuring the average of a given pH  
directly from the sensor, with an external 
reference and the internal on, the results 
are stable at some cycles and sometimes 
not.

When measuring the electrodes individually 
directly from the sensor in the same pH 
solution, the output have different values. 
The biggest different between two outputs 
is so great that it is qual to a change of 4 pH 
levels. 

About student:

I have a bachelor degree in micro and nano
system technology from USN, and I am now 
completing my master program in the same 
field.

I like to work hands on, everything from 
soldering, screwing, programming, and to 
use the computer as my tool.

In my spear time I like being active and my 
interests are in human health, sensors and 
automation. 

Petter Ramde
T: 920 47 190
E: petterramde@hotmail.com
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Micro- and Nanostructured Silicon Fabrication 
and Application for Photothermal Energy 
Conversion

Solar energy harvesting is one of the most important method for renewable energy, especially for the steam 
generation where solar-to-heat conversion is applied. The working principle of the solar-to-heat conversion
works as following:  incident solar radiation is absorbed by a light-harvesting material and black colored
surface where the heat is stored and conducted to a heat transfer fluid. 
Over the recent years, low-priced efficency, micro-nano scale structures has been rising up with promising
working direction within solar energy to thermal energy conversion. 

Project number: 

43

Project description:

The main focus about the project is to fabricate
micro-nanostructures on silicon wafer surface. 
The micro pillars and nanostructured silicon grass
also known as  <<black silicon>> for 
photothermal, photoelectrical and photochemical
applications.  

This project objective is aiming at exploring and 
building up basic process methodelogy for the
well know <<Black Silicon>> by using newly
installed Laser Print Lithography and Deep 
Reactive Ion Etching (DRIE) at IMS. As a example, 
we will use the black silicon for photothermal
application.

In this project, 3 different pillar sizes is designed
and fabricated. In addition, comparison of the
three different design in  characterizing, optical
and photohermal measurement is performed, 
such as Scanning Electron Microscopy (SEM), X-
ray diffraction (XRD), UV-Vis spectrum, and steam 
generation.

Recent results:

Several challenges has been discovered
under the fabrication process of the three
different pillar designs. 

In the figure below, one of the three designs 
is shown from the SEM where several cone
shaped micro-pillars can be observed. 

An optimal recipe parameter for fabricating
the three designs has been achieved. 

Optical measurement has been measured
and the photothermal measurement is still 
in-progress.

About student:

I have a bachelor degree in micro- and nano
systemtechnology and currently finishing the 
master degree in micro- and 
nanosystemtechnology at USN.

Fabrication has greatly left a deep interest in me 
during the master program and I am very 
motivated and interested working within this field 
now and in the future. 

Jayanthan Jeyatharan
T: 482 21 193, 
E:jayanthan.s.jeyatharan@hotmail.com
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Sensitivity of Transducer for Medical ultrasound 
imaging - Models and measurements

Project number:

44

Project description:

The definition of the project is to find a 
standardized way to characterize a medical 
transducer in terms of noise sensitivity in a 
medical imaging situation.

Where sensitivity is defined as signal to 
noise ratio (SNR) at the receiving part.

I want to find the transducer that is the 
“best” at picking up weak signals from the 
tissue. 

Recent results:
To get a good solution to the problem 
definition, it is important to find out what 
type of characterization methods that are 
used today.

The answer to this has been looked at by 
researching literature containing this issue, 
and performing measurements and 
simulations to characterize the single 
element transducers.

Furthermore, these results must be 
compared to literature, and further tested 
to prove that the theory operates as 
expected.

About student:
I am an active student with a bachelor 
degree in electronic engineering, and now  
I’m completing the master program micro 
and nanosystem technology at USN.

A great interest of mine is welfare 
technology, and I have worked towards this 
field through projectwork in collaboration 
with the Universities. This is a direction I 
enjoy working with, and want to continue in.

Astri Mikalsen
T: 464 55 494
E: astri.mikalsen@gmail.com

Ultrasound is the world's most widely used medical image, and is found in hospitals worldwide. The 
transducer is an essential part of the ultrasonic imaging technique. A medical transducer contains a large 
array of piezoelectric elements which allow it to make a series of image lines that together form a complete 
image frame called a sonogram. The piezoelectric material vibrates when electrical signals are applied, 
producing high frequency pressure waves, which is just like sound waves, but at a higher frequency, above 
the audible limit of 20 kHz. This is called ultrasound.
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Static modeling of piezoelectric 
MEMS lens
The global miniaturization tendency requires smaller optical system sizes for mobile
cameras and smartphones. Optical devices based on microelectromechanical systems or
MEMS technology appeared to be a good alternative to the conventional lens
mechanisms due to smaller size, high focusing speed, lesser parts count, higher
reliability, lower power consumption and lower production cost. A good example of
MEMS lens technology is PoLight TLens® commercial product, which structure has been
modelled and studied in this project.

Project number:

45

Project description:

A main goal of this project was to create a
mathematical model of PoLight TLens®
MEMS structure. The model describes the
lens behaviour such as a lens deflection
shape depending on structure material
parameters and an applied actuation
voltage. A reasonable model accuracy
should be achieved with minimum number
of correction coefficients as compared to
FEM simulation.

Recent results:

Several trial functions were investigated to
create mathematical models of the MEMS
lens structure. The models behaviour have
been compared to lens FEM simulations
done by COMSOL Multiphysics® software.

About student:

A graduate of Belarussian State University of
Informatics and Radioelectronics (BSUIR)
from 2013.

Has relevant experience in programming
field (C++, JAVA). 4 years of experience in
software development (IBA Group).
Currently employed by ITX Norge AS (part
time).

Usevalad Lisichonak
T: +4746448846, E: vsevolodlis@gmail.com

Ulrik Hanke
T: +4731009023 , E: Ulrik.Hanke@usn.no

Einal Halvorsen
T: +4731009318, E: Einar.Halvorsen@usn.no
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Dynamic frequency up-conversion 
technique for piezoelectric energy harvester
Brief Introduction:The thriving need for distribute self-powered sensors requires advanced technology to condition the 

power available from the surrounding environment. Piezoelectric energy harvesting is a promising technology commonly

adopted to transduce mechanical stimuli into an ac signals, which cannot be used directly to power electronic devices. 
Hence,

a harvesting interface has to be designed to rectify, store and regulate the available energy. The impedance characteristic 
of

piezoelectric transducers is mainly capacitive over a wide frequency band. Therefore, to maximize the power conversion

efficiency for multiple excitation frequencies, the harvesting interface should match dynamically the transducer 
impedance.

Project number:

46

Project description:

The aim of the research activity is to design and simulate an IC to 
scavenge efficiently energy from a random low-power input

signal generated by a vibrating piezoelectric transducer. The 
harvesting architecture is based on an automatic frequency 
upconversion

technique , which will be designed to match dynamically the 
output impedance of the piezoelectric transducer

by shifting the vibrational frequency of the piezoelectric element 
up to the resonant frequency of the harvesting interface. A

switched transformer will be employed as the active component to 
implement the up-conversion technique. To control

dynamically the switching frequency of the transformer, a 
feedback loop with on-chip power measurements and a voltage

controlled oscillator will be adopted. The feedback loop is used to 
keep harvesting interface at the maximum output power

point independently form the mechanical excitation frequency.

Recent results:

As said earlier, I am delaying my project to 
be delivered by next semester i.e. By 
December 2019. So, I have not done much 
work .

About student:

I am Raghwendra Mahato from Nepal. I 
studied bachelor in electronics and 
communcation engineeringlong back in 
2010 and I was working in 
telecommunication field since then. After 
working for about 6 years, one day I set my 
mind to quit my job for further studies and I 
am here today.

Name: Raghwendra Kumar Mahato
T: +47-98414101

E: raghwendramahato@gmail.com
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Visible Light Absorption on TiO2 thin 
Film for Water Splitting

Brief Introduction

From 1972 Electrochemical Photolysis of Water at TiO2 Semiconductor Electrode was first reported by Fujishima A and 
Honda K, a mount of research has been done to improve photoelectrodes efficiency. TiO2 as semiconductor has a wide 
bandgap so that ultraviolet light is required to overcome bandgap to generate electrons and holes. Due to the generation of 
UV photons is relatively expensive and UV radiation account for only 4% in solar spectrum [1], it is critical to develop visible
light catalysis for light-harvesting efficient improvement

Project number:

47

Project description:

Find a simple and effcient method to 
implement a novel 2D TiO2 nano-structured 
film which can workas a photo-electrode 
and has outstanding performance on visible 
light absorption spectrum. 

TiO2 thin Film is fabricated and 
characterized from morphology to 
electrochemical performance.

The project aim is to find and optimize 
fabrication condition to get an stable 2D 
material can be used as photo-electrode in 
visible light wavelength range.

Recent results:

An novel TiO2 thin fim has be fabricated on 
sillicon base and performed a great visible 
light absorption be obseved.

Electrochemical performance has been 
characterized and photocrrent generated by 
a standard 1AM solar on visible wavelegnth.

About student:

I am a sencond year master student on 
major of Micro and Nanosystem technology 
at USN. 

My reasearch and work interesting is 
semiconductor material and it’s application 
on renwable energy field.

Xinyi Huang

T: 95257041
E: merlynecho@gmail.com
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Prototype Development for Monitoring fish Health

This master project is in collaboration with a Ph. D student along with different technology

owners and companies under the supervision of project leader Frank karlsen and co

supervisor Lars E. Roseng. The project task is to help delivering a prototype which can extract

sample and monitor fish health.

Project number:

48

Project description:
Norwegian fish industry is one of the most widely
known and prospectus factor for the nation. The
coast of this country is 21 000 km long which
made fishery a major outcome for economy,
ecology, food production throughout the history.
According to the latest available statistics from
FAO, in 2016 Norway was the 9th largest capture
fishery and the 7th largest aquaculture producer.
Norway produced 1.7% of the world’s total
aquaculture production (Courtesy- Eurofish).

To ensure the industries continual growth this
project aims to understand fish production,
behavior, reproduction, Genetics and much more
by studying and researching with the help of
Biotechnology, Bioinformatics & BioMEMS.

The master project is in collaboration with a PhD
and other related companies. The method of the
master project is to design an auxiliary sample
collection prototype which then be incorporated
with main design. This auxiliary device will be
electrically controlling the movement of sample
collection device and later the sample will be
tested in the lab. Microcontroller and
programming language will be used to run it
successfully. However, the goal is to deploy the
sample collection device in water and operate
remotely so entire sample collection procedure
needs to be automate

Recent results:

The sample collection device is on the 
process of making . Also we are working 
with the  programming code that will help 
running the device.

About student:

I am a final year master student in Micro & Nano
system technology. I chose BioMEMS as my
specialization course in this tenure. Before that I
studied Bachelor in electronics &
telecommunication engineering. After my
bachelor I worked for few years, gathered some
working experience related to corporate world in
Engineering, PR & Branding. And then chose
Norway as a country to have my master degree. I
am a technology enthusiast and an admirer of
enterpreneurship.

Name
Ishrak Siddiquee

Email address

ishrak.sdcom@gmail.com

Telephone: 40742426
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Rayleigh Wave Micro-separator

Rayleigh Surface Acoustic Wave (Rayleigh SAW) micro-separator to separate particles 
according to size. 

This project aims to fabricate a non-invasive device that can separate small particles 
down to 1 μm in diameter, which can be integrated in a lab-on-a-chip (LOC) system. 

Project number:

49

Project description:

To fabricate the micro-separator, Lithium 
Niobalte wafer was patterened with Gold 
Interdigital Transducers (IDTs), a PDMS 
microchannel was bonded on top of it. The 
device will be tested using polyethylene 
spheres with diameters 1 micrometer and 
10 micrometers, the results will be recorded 
using inverted Fluorescent microscopy. 

To compare the results with the theoretical 
part, a simulation model was built using 
COMSOL Multyphysics. 

Recent results:

Some simulations results are obtained to be 
compared with the experimental results.

The device fabrication process is almost 
done.

The experimental work will start soon.

About student:

I am an international student from Egypt, 
my previous education is in electronics 
engineering. I have a special interest in 
Bioengineering field and how technology 
improves the medical field.

Soha Sweilam
T: 48498593, 213819@usn.no

Adapted from Chaohao Chen thesis70
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Low-power underwater sensor node powered by 
wireless acoustic power transfer 

In subsea environments, sensors can be placed on the seafloor to monitor seismic motion, 
pressure, salinity and temperature and in industrial offshore, it can be used for monitoring 
corrosion, pressure and stress on constructions such as pipes and platforms. These sensors are 
usually battery-driven and need to be replaced, charged or cable powered. This can be costly 
and practically inconvenient. With the proposed system in this project, power can be transferred 
wirelessly under water and charge a capacitor or a battery. There are several electronic 
challenges that are considered, such as rectifying, switching circuits for charging and discharging 
a storage capacitor, transforming voltages, impedance matching and minimizing internal power 
consumption. Simulations on low-power maximum power transfer circuit is simulated and a 
measurement system is set up to verify the simulation results. 

Project number: 50

Project description:

Piezoelectric transducers will be used to 
transmit and receive  the power. 
Piezoelectric transducers have relatively 
large parasitic capacitance due to the 
internal electrodes that is placed on the two 
terminals of the piezoelectric element. A 
step-up transformer, is used as a matching 
component to match with the transducer
and increase the voltage level of the
received signal. Additionally, the sinusoidal 
signal that is received needs to be rectified 
and converted to a DC-voltage in order to 
charge up a storage capacitor. Different 
types of rectifiers and diodes such as  
Schotky Diodes have been considered where
a very small forward voltage drop of the 
diode is desired. Some of their unwanted
properties such as their large paracitic
capacitances and its effect on the circuit is 
considered.

Recent results:

• Initial measurements show that at 
maximum (matched load) an rms-power 
of 0.65mW is transferred with a distance 
of approximately 40cm. This gives an 
approximate application of a few 
hundred meters underwater. 

• Up to 90% of improvement of power 
transfer within the circuit by adding 
passive components to match with 
commercialized discrete components. 

• Successful simulation of a self powered 
charge-discharge circuit for the storage 
capacitor with an input of sinusoidal 
signal with an amplitude of 110mV.

About student:

Abdullah Celik graduated with a bachelor’s 
degree in Electronic Engineering from 
University of South-Eastern Norway (USN) in 
spring 2017, and currently pursuing a 
master’s degree in Micro- and Nano Systems 
Technology in USN. Previous work has been 
focused on low-power analog electronic 
circuits, MOSFETs, energy harvesting and 
sensor interface circuit design. 

Abdullah Celik
T: +47 97 96 41 58, 

E: abdullahcelik90@hotmail.com

71



USNexpo 2019

Characterization of Acoustic 
Materials 
In today’s world ultrasound has a great usage . Mapping of sea floor to detecting tumor in human
body, from oil and gas field to semiconductor industries ultrasound has plenty of uses. As
ultrasound became more and more popular so lot of investigations are running to improve the
transducers. Acoustic is defined as the energy of vibrational waves in material. This energy can be
generated, receipted and transmitted in materials. Each material behaves differently according to
its property. When a ultrasound signal (frequency greater than 20K Hz) pass through a material, it
behaves different than the outer of material. The material put an impact on the velocity, the power
of the signal. The sound velocity, impedance and attenuation are important parameters for a
material, as these are related with sound ,so these are known as acoustic properties.

Project number:

51

Project description:

The project aimed to make and investigate
acoustic parameters of epoxy-composites.
The tasks were divided into two steps i)
making composites and ii) investigating the
samples. The first step or sample making
was followed by mixing, degassing, curing
and grinding. There are two established
method to characterize these acoustic
properties which are i) pulse-echo technique
and ii) through transmission technique. This
project has used through transmission
technique for the measurement. Acoustic
impedance, acoustic speed of sound,
attenuation of the samples have been
measured.

Recent results:

So far, two types of epoxies has been
worked with (Eccobond 45-15, Epotek 103-
2). Specific recipe has been established for
working with epoxies and making samples.
Samples have been chracterized and
compared.

About student:

I have done my bachelor in Microelectronics
Engineering from University Malaysia Perlis.
At the moment, I am pursuing for my Master
at USN Vestfold campus.

Enjoy working with instruments and new
things. Electronics, sensors, transducers, in
short, modern technology never stops to
amaze me.

Md Ebne Al Ashad
T:+47968591, 
E:ebnealashadsb@gmail.com

Lars Hoff
T: +4731009311,                                             
E:Lars.Hoff@usn.no 

Kenneth K. Andersen
T: +4731008938, 
E:Kenneth.Andersen@usn.no
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Fabrication of Silicon on Insulator (SOI) 
and FD-SOI Junctionless Transistor.

The main aim of the project is fabrication of Silicon on Insulator from normal 4-
inch Si wafers and in addition, fabricate Fully-Depleted Junctionless SOI (FD-SOI)
transistor on the fabricated SOI wafer in a limited resource cleanroom.

Project Number:

52

Project discription:

The project is an attempt to demonstrate
fabrication of FD-SOI junctionless transistor
without involving the use of Ion
implantation and CVD. The SOI, in order to
be fully depleted, requires a very thin device
layer typically less than few hundred
nanometer which is much thiner than typical
SOI wafer. The SOI wafer is fabricated from a
normal 100 mm Si wafer and an Oxidised Si
wafer and bonded together using Tin (Sn). In
addition, SOI wafer is also fabricated by
direct bonding method at room
temperature and annealing in elevated
temperature. The resulting wafer will be
etched to achieved the desired thickness of
the SOI device layer.

A Junctionless FD-SOI transistor will be
designed and simulated in Comsol. Based
on the desirable results, the parameters will
be used to fabricated the FD SOI
Junctionless transistor on the fabricated SOI.

Recent Results:

We are able to bond two wafers using Tin as
the bonding material. The bonding has been
characterized and the maximum Shear
Strength of the bonding achieved is found to
be 20 MPa. In addition, we have also
demonstrated Direct bonding at room
temperature which are annealed at elevated
temperature to achieve a higher bonding
strength. The design of the device is under
process and so as the fabrication flow.

About Student:

I am a Smart System Integration MSc
student. I am from the North-Eastern Region
of India. I have keen interest in MEMS,
Microelectronics and Microfabrication.

Bishwojit Konsam
T: +47 455 28 329,+44 7438 412 761 
bishwojitkonsam@gmail.com
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A low cost method to fabricate Integrated 
Circuits based on Junctionless Transistors

The fabrication of modern integrated circuits is usually a complex and expensive
manufacturing process, which often restricts the possibility to realize prototypes
in the research and industrial fields. For this reason, we are trying to develop a
simple and low cost fabrication process to realize integrated circuits in our
facilities. In order to accomplish this task we are investigating about a novel
method to fabricate a particular type of MOSFETs known as Junctionless
Transistors (JLT).

Project number: 54 

Structure

A comparison between the conventional
structure of a MOSFET and a JLT is shown in
fig.1.

The working operation of a junctionless
transistor resembles the behavior of a JFET
or a depletion MOSFET. The main
difference with older technologies is the
fact that no doping processes are required
to realize this device, which simplifies and
lower the cost of the fabrication process.
On the other hand the JLT works properly
only if the “device layer” is hundred of
nanometers thick.

Challenges

The main challenges of this project are the
JLT modelling, which consists in the
extraction of analytical formulas to describe
the behavior of this device, and the
fabrication of a thin device layer, which has
to be hundreds of nanometer thick.

Applications

Once established the fabrication process of
this device, the proposed technology can be
used to realize circuits such as:

• Switches

• Logic Gates

• Amplifiers

• Sample and Hold circuits

So it can be used for analog and digital
applications; both NMOS and PMOS can be
developed, so it is a fully CMOS-compatible
technology.

Recent progress

Up to now the device was analytically studied,
and simulated with FEM analysis by using
COMSOL Multiphysics. Simulation results seem
to fit the model created by our understanding
of the device. The design phase is almost done
and the fabrication steps are developed in
parallel to this project by another master
student.

About student:                                                     
I am a master exchange student from 
Politecnico di Torino (Italy) came at USN for 
my thesis in Electronic Engineering.            

Arian Nowbahari
T: 0039 344 1396969                                     
E: ariannowbahari@gmail.com

Figure 1
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Novel Functional Materials for Supercapacitors
of Improved Energy Density

PROJECT NUMBER:

55

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. It is well-know that the performance of
supercapacitors is strongly determined by the properties
and structures of electrode materials. Thus, many efforts
have been made to design and prepare the electrodes of
supercapacitors.

In this project, Co3O4 were used as charge storage
electrodes materials. As a traditional pseudocapacitive
material, Co3O4 possesses high theoretical capacitance
and good conductivity among various transition metal
oxides. In this project, we synthesized hollow Co3O4
through a facile, highly effective and low cost
hydrothermal method. our Co3O4 demonstrates excellent
pseudocapacitive energy storage capability, because this
structure greatly enhanced the ion diffusion coefficients,

which is very critical for maintaining specific
capacitance at the high current density.

RECENT RESULTS:

The Co3O4 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 are
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, such as lithium-ion batteries and supercapacitors, has
ushered in an explosive growth. By comparison, supercapacitors have attracted
considerable attentions for their higher power density, faster charge-discharge
capability and longer cycle life.
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Hydrogen-treated nanoporous anodic oxide films on 304-type 
stainless steel for performance enhanced supercapacitors

In this work, nanoporous oxide film was firstly fabricated on 304-type stainless steel using constant-potential
anodization, and subsequently hydrogen-treatment was performed to increase conductivity by NaBH4 pyrolysis
at 500oC. When tested as a binder-free electrode, the area capacitance could reach as high as 203 mF/cm2 at 0.5
mA/cm2 after hydrogen treatmenting , which is more than 1.7 times higher than that for pristine sample.
Therefore, such hydrogen-treatment could offer an effective way to develop high-performance supercapacitors.

Project number: 56

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. It has been 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 restricted by its poor
conductivity. In this work, we firstly fabricated the
nanoporous oxide film on 304-type stainless steel
using constant-potential anodization, and then the
conductivity was increased by hydrogen treatment
for high-performance supercapacitors.

Recent results:
The hydrogen-treated electrode exhibits a high area
capacitance of 203 mF/cm2 at 0.5 mA/cm2, which
is more than 1.7 times higher than that for pristine
sample. The results further show the hydrogen-
treated electrode has lower equivelant serial
resistance, better stability and higher rate capacity
in comparision with pristine sample. Mott-Schottky
measurement shows the enhanced electrochemical
performance was attributed to the increased
conductivity of nanoporous anodic oxide films
because FeO was formed during the NaBH4
pyrolysis process at high temperature. The
hydrogen-treated nanostructured metal oxide films
on stainless steel with higher donor density could
be deployed as either starting materials or raw
materials for energy storage applications.

About student:

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

Name
Yingge Wang, Yingge.wang@usn.no 
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Novel encapsulation of a medical
ultrasound probe

Ultrasound imaging plays an increasing role in the diagnosis of cardiovascular
diseases. Trans-esophageal echocardiography (TEE) probe, an essential
diagnostic tool for cardiac patients, uses ultrasound to image the heart in real 
time in three dimensions from inside the esophagus. Such an ultrasound probe
calls for small packaging designs while maintaining high image quality and safety
for patients. 

Project number: 

57
Project description:

The current encapsulation design of TEE 
probes requires manual assembly of several 
prefabricated parts to ensure functionalities 
such as heat spreading, electromagnetic 
interference (EMI) shielding, electrical 
isolation and biocompatibility. It is therefore 
highly desirable to develop a new packaging 
concept and utilize new functional materials 
to reduce the number of prefabricated parts 
and process steps to reach a more efficient 
manufacturing, without sacrificing the multi-
functional performance.

Potential solutions for simplifying the 
assembly of the TEE probe could be based 
on employing multi-layer encapsulation 
which can combine functionalities to 
decrease the amount of prefabricated 
components, or implementing multi-
functional polymer-based composite with 
well-developed packaging process, e.g. 
molding encapsulation. These could lead to 
a simpler and more cost-effective packaging 
procedure with fewer components but still 
providing the necessary functionalities. 

Recent results:

Different encapsulation designs and 
materials for the TEE probe’s scan-head 
have been modelled and simulated in 
COMSOL Multiphysics, a FEM (Finite 
Element Modelling) software. Simulation 
results indicate that double-layer 
encapsulation (i.e. a polymer-coated metal 
encapsulation, or a metallized polymer 
encapsulation) and multi-functional 
polymer-based composite are promising for 
further studies. Experimental research is 
conducted to verify the proposed packaging 
concepts, as well as to reach comprehensive 
solutions for the encapsulation of the TEE 
probe’s scan-head.  

About student:

Nu Bich Duyen Do received the M.Sc. 
degree in micro- and nano-systems 
technology from University of South-Eastern
Norway (USN), Norway, in 2016. She is 
currently a PhD Research Fellow at 
Department of Microsystems, USN. Her 
current research interest include materials 
science, packaging technology for micro-
and nano-systems, particularly novel
assembly technology for medical devices. 

Nu Bich Duyen Do
E: Nu.B.Do@usn.no

Supervisors:
Kristin Imenes
E: Kristin.Imenes@usn.no

Erik Andreassen
E: Erik.Andreassen@sintef.no

Stephen Edwardsen
E: Stephen.Edwardsen@med.ge.com
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Towards the development of novel carbon
based materials for on-chip supercapacitor

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.

Project number:

58

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 2nd 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)

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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Wireless Power Transfer

PROJECT NUMBER: 59

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 is 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 defined the most
beneficial one for our system by comparative
analysis of these methods. Based on the
comparison a switchable driving method is
proposed. Measurement results verified
simulation results, which are very promising.

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. 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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