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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.

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.

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 IT og informasjonssystemer 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 ge-
nerelt. Studiet i IT og informasjonssystemer 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.

Joint International Master  
in Smart Systems Integration 

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

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

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

HSN tilbyr en masterutdanning i mikro- og nanosystemteknologi, som vil åpne 
 dørene til spennende jobber innen et mangfold av bransjer.  Mikro- og nano-
teknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og 
petroleum er noen eksempler. Nettopp derfor er studiet tverrfaglig og inneholder 
elementer fra både elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, 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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Fra semistrukturert data til 
strukturert data med maskinlæring

Å søke etter relevant informasjon om et kjemikalie fra et sikkerhetsdatablad er 
en tidkrevende prosess. I oppdrag av EcoOnline ser vi på hvordan vi kan 
automatisere denne prosessen ved bruk av dataprosessering og maskinlæring. 

Prosjektnummer:

1

Problemstilling:

Hvordan kategorisere og ekstrahere 
tekstdata i et sikkerhetsdatablad? 

Selv om et sikkerhetsdatablad skal følge en 
standard gitt av EU, finnes det allikevel 
mange ulike varianter for hvordan hver 
leverandør velger å utforme sitt 
sikkerhetsdatablad. Utfordringen blir å 
klassifisere innholdet i de ulike variantene. 

Sammendrag:

Tekstdataen vi har jobbet med kommer fra 
PDF-filer.  PDF- filer har et format som er 
ment for å lese, ikke for å trekke ut data fra. 
Problemet med PDF- dataene løses ved hjelp 
av gode algoritmer og maskinlæring, en 
underkategori av kunstig intelligens (AI). 

Målet er å kraftig redusere tidsbruken som 
bedriftens arbeidere trenger per datablad, 
slik at bedriften kan tilfredsstille den 
enorme forespørselen fra sine kunder.

Om prosjetgruppen:

Vi er to studenter som går bachelor i data på 
USN. Høsten 2019 tok vi kontakt med 
EcoOnline, hvor vi har hatt et solid 
samarbeid siden. 

Edvard Gjerald
T: 452 73 221 
E: edvard@gjerald.no

Pernille Aaby
T: 454 82 042  
E: pernilleaaby@outlook.com

Veileder: 
Noureddine Bouhmala
E: noureddine.bouhmala@usn.no

SphereShare
Geographically dependent file sharing made easy

SphereShare er en nyutviklet app som enkelt lar brukerne dele dokumenter og 
bilder med hverandre innenfor et geografisk område kalt en sfære.

Prosjektnummer:

3

Problemstilling:

Prosjektgruppen fikk i oppdrag, av Empatix 
AS, å utvikle en ny løsning for deling av 
innhold innenfor et geografisk begrenset 
område. Dette skulle gjøres ved å benytte 
Vue.js gjennom Vue Native for utviklingen 
av mobilapplikasjonen og PHP-rammeverket 
Laravel for selve API’et. 

Sammendrag:
Gruppen har, på bakgrunn av 
problemstillingen, utviklet en ny 
mobilapplikasjon som benytter sfærer i et 
digitalt kart. Innenfor disse kan brukerne nå, 
i denne omgang, dele dokumenter og bilder. 
Videre er det muligheter for flere nye og 
spennende bruksområder i fremtiden.

Mobilapplikasjonen benytter et egenutviklet 
REST-API som er implementert ved hjelp av 
metoden Test Driven Development. 

Det vil være mulighet for å prøve appen selv 
under USN Expo. Velkommen!

Om prosjektgruppen:

Vi er to arbeidsomme studenter som tar en 
bachelor ingeniørfag, datateknikk. Vi er 
begge glad i ny teknologi og svake for 
ordentlige operativsystemer slik som Linux. 

Petter Thorsen
T: 959 66 754, 
E: petter.thorsen85@gmail.com

Benjamin Bråthen
T: 988 88 495, 
E: bennibanjo80@gmail.com 

Veileder: Thomas Nordli, 
homasnordli@usn.no
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X-FLEET: Fleet Management with
Extended Reality

En fleet management applikasjon for virtual og augmented reality, utviklet i 
samarbeid med Kongsberg Maritime.

Prosjektnummer:

4

Problemstilling:

Hvordan kan VR/AR teknologi forbedre 
arbeidsprosesser knyttet til fleet 
management?

Er det visualiseringsteknikker tilgjengelig i 
VR/AR som kan gi en operatør bedre 
forståelse og oversikt av dataene som blir 
presentert? 

Hvilke nye samarbeidsverktøy kan VR/AR 
tilby den maritime sektoren?

Sammendrag:

Det er utviklet en fleet management 
applikasjon for Oculus Quest og Hololens.

Applikasjonen har fokus på 
drivstoffoptimalisering som krever 
visualisering og sammenlikning av ulike 
typer data.

Om prosjektgruppen:

Gruppen består av fire 
dataingeniørstudenter ved Universitet i 
Sørøst-Norge.

Odin Hultgren van der Horst
T: 417 75 000, E: odinhorst@hotmail.com

Lars Ådne Heimdal
T: 954 80 098, E: sral_h@hotmail.com

Even Flem Hagen
T: 932 83 515, E: even.f.hagen@gmail.com

Petter Duus Berven
T: 480 10 891, E: petterdberven@hotmail.com

Veileder: Geir Varholm, Geir.Varholm@usn.no

Optimal utvikling av mobilapplikasjon

Det finnes flere metoder for å lage en mobilapp. Noen eksempler er: 
Xcode, Android Studio, React Native, Flutter, PhoneGap, Xamarin, osv. 
Det store spørsmålet er hvem av dem skal man gå for?

Prosjektnummer: 

5

Problemstilling: 

«Hvordan velge optimal metode for 
utvikling av mobilapplikasjon?»

Sammendrag: 

Hvilken metode som passer de ulike prosjektene er 
avhengig av ulike kriterier som tid, penger, 
utvikleren sin ferdigheter, brukerene av appen og 
kompleksiteten til appen. 

Tre metoder til ulike prosjekter: React Native med 
expo passer bra når en app skal bli kjapt produsert 
og utvikleren har ferdigheter med JS og HTML. Xcode 
og Android Studio passer de som krever mer 
komplekse applikasjoner og som gjerne har et høyere 
budsjett. Her har man full kontroll på hva appen gjør 
og alle mulige alternativer for utviklingen mot 
plattformen. Samme kode kan ikke bli lansert for 
begge plattformer og gjør dermed at det krever mye 
tid å lansere til både Google Play og App Store.

Om prosjektgruppen: 

Simen Olav Johnsen, dataingeniørstudent 
og jobber i Empatix AS. 

Simen Olav Johnsen 
T: 912 45 412, 
E: simenolav93@gmail.com 

Veileder:  
Geir Myrdahl Køien, geir.koien@usn.no
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Dataflyt og integrasjon mellom 
løsninger i cloud native miljøer

PROSJEKT NUMMER:

6

PROBLEMSTILLING:

Integrasjonssystemer AS (iSYS) ønsker å fase 
ut deler av iBridge, som i lang tid har vært 
ansett for å være en bærebjelke i deres 
teknologiske infrastruktur. I høsten 2018 
valgte personen som har hatt hovedansvaret 
for utviklingen av iBridge å avtre fra sin stilling 
i bedriften, og dette har dannet grunnlag for å 
vurdere andre alternativer til iBridge for 
integrasjon mellom applikasjoner. 
Motivasjonen for å vurdere andre alternativer 
er å finne et system som er basert på mer 
moderne teknologi, som byr på mindre 
utfordringer i forhold til vedlikehold, og med 
bedre støtte for skalerbarhet i de tilfellene der 
flaskehalser forekommer. 

SAMMENDRAG:

I dette prosjektet har gruppen utviklet en 
integrasjon mellom PIM verktøyet FEED, og 
Elektroforeningen sin bransje-database 
(EFObasen). Integrasjonen gjør det mulig å 
importere produkter fra EFObasen inn til 
FEED, samt gjøre eksporter fra FEED og ut til 
EFObasen. Integrasjonen er bygget opp av 
Spring Boot mikroserviser som opererer i et 
Kubernetes miljø.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Gruppen består av dataingeniør studentene 
Kristian Masdal og Esben Munck, som begge 
tar næringsbachelor hos oppdragsgiver.

Målsetningen med prosjektet har vært å undersøke alternativer til iBridge for 
å bygge integrasjonskanaler. Det er ønskelig å finne et alternativ som kan tilby 
raskere dataflyt, og som er basert på mikroservis arkitektur.

Kristian Masdal
T: 918 51 887, E:Kristian.mdal@gmail.com

Esben Munck
T: 926 94 331, E: Esben.munck@gmail.com

Manipulering av terapiksel-bilder 

PROSJEKT NUMMER:

7

PROBLEMSTILLING:

Hvordan visualisere plasseringen av 
saksspesifikke data på høyoppløselige 
monokrome bitmapbilder av 
terrapikselstørrelse i en nedskalert 
forhåndsvisning.

SAMMENDRAG:

Prosjektet går ut på å utvikle en tilleggsmodul 
til den allerede eksisterende programvaren 
som oppdragsgiver leverer med sitt 
hardwareprodukt. 

Tilleggsmodulen skal bearbeide det 
høyoppløselige monokrome bitmapbildet ved 
å sette inn rektangler for ulike typer av 
informasjon som skal skrives sammen med 
ledningsbaner på kretskortene. Deretter skal 
bildet nedskaleres, med hensikt i å tilby en 
forhåndsvisning av hvordan kretskortet blir 
seende ut ved produksjon. Kunden får 
muligheten til å visualisere om rektanglene 
overskriver baner på kretskortet før 
produksjon igangsettes. 

Ytelsen til modulen er et viktig punkt i 
kravspesifikasjonen. Utviklingen foregår i C++.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Gruppen består av 3 dataingeniør-studenter 
på USN. 

Til produksjon av kretskort benytter noen produsenter punktgrafikk av særdeles høy 
oppløsning til å beskrive ledningsbaner på mikrometer nivå. I tillegg til ledningsbaner 
er det andre typer informasjon på kretskortet, f.eks serienummer. Imidlertid er det 
utfordrende å visualisere plasseringen av slik data når bildefilene er i 500GB 
størrelsesorden og derfor er for store til å åpnes i normale bildeprogrammer.

Espen Lien Pedersen
Linkedin: www.linkedin.com/in/pederz

Glen Nordskog
Linkedin: www.linkedin.com/in/g-nord
glen.nordskog@gmail.com        
983 60 968

Svenn Rage
Tlf: 466 54 254, E: svennrage@gmail.com

Veileder: Geir Varholm, 
Geir.Varholm@usn.no
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Full-stack webutvikling

7Sense er et innovasjonshus som blant annet leverer sensorprodukter til 
landbruk, inneklima og byggovervåkning. Oppgaven er å utvikle en ny 
funksjonell kundeportal. Dette vil være brukerens interaksjon mellom sensor, 
sensorinnstillinger og tilhørende data.

Prosjektnummer: 

8

Problemstilling:

Den grunnleggende problemstillingen er å 
bygge en skalerbar og sikker hybrid 
applikasjon med en mobile-first tilnærming. 
Applikasjonen har som formål å fungere som 
en kundeportal med innlogging.

Sammendrag:

I portalen skal data presenteres for 
kundene. Dette innebærer at kundene har 
tilgang til sensor verdier og innstillinger for 
hver sensorenhet. 7Sense ønsker at den nye 
løsningen skal være dynamisk. Det vil si at 
det skal være muligheter for å oppdatere og 
legge til funksjonalitet. I denne 
sammenheng er det kritisk at 
standardisering av API og oppbygging av 
systemets arkitektur er nøye gjennomtenkt.

Om prosjetgruppen:

Gruppen består av to dataingeniørstudenter 
som begge går næringsbachelor og jobber 
som utviklere ved siden av skolen. 
Gruppemedlemmene deler en interesse for 
sikker, lesbar og elegant kode. 

Leif Lundberg
T: 902 26 635, E: leif@cloudmaster.no

Vegard Steinstø
T: 980 20 806, E:v.steinsto@gmail.com

Veileder: Thomas Nordli,   
E: Thomas.nordli@usn.no

Autonom redningsdrone med automatisk 

deteksjon av personer

PROSJEKTNUMMER:

9

PROBLEMSTILLING:

Prosjektet er et proof-of-concept der dronen 

skal kunne gjennomsøke et område og selv 

kunne identifisere objekter som sannsynligvis 

er mennesker. Dronen skal være autonom 

gjennom hele områdesøkett. Dronen skal 

produsere et kart der soner med høy 

sannsynlighet for funn er avmerket.

SAMMENDRAG:

Dronen er designet i SCAD, og bygget med en 

kombinasjon av Lego og 3D-printede deler. 

Autonom flyving styres av et Ardupilot 

autopilotsystem, og programvaren er bygget 

rundt ROS (Robotic Operating System) og 

kjører på en Raspberry Pi 4. Deteksjon av 

personer ble implementert ved hjelp av 

maskinlæring med Tensorflow og 

bildegjenkjenning med OpenCV i Python.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Espen studerer elektronikk og Lars studerer 

datateknikk ved USN. Bacheloroppgaven 

utføres i samarbeid med Marius Tannum ved 

USN.

I 2019 ble det meldt savnet rundt 1700 personer. Søk er ressurskrevende både i 

personnell og andre ressurser. Dette er noe som i noen tilfeller kan gjøres mer 

effektivt med assistanse av droner. Vi har laget en autonom drone med automatisk 

deteksjon av personer.

Lars Rustand

T: 980 26 656

E: rustand.lars@gmail.com

Espen Trydal

T: 450 17 244

E: espen@fastmail.com

Veiledere:

Jørgen Lien 

E: jorgen.lien@usn.no

Johannes L. Goplen 

E: johannes.g.lomsdalen@usn.no
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Autonomus – En autonom seilbåt

Autonomus skal videreutvikles og skal bli enda mer pålitelig når den seiler, helt 
på egenhånd. Vi skal implementere nye funksjoner som forhindrer at båten går 
på grunn ved hjelp av sjøkart, samt at vi skal forbedre seilegenskapene til 
Autonomus. Autonome farkoster i form av mindre droner og undervannsbåter 
er allerede under utvikling, og vi kaster oss på denne innovative bølgen.

Prosjektnummer:

10

Problemstilling:

Hvordan bruke GPS og kart til å unngå 
grunnstøting og optimalisere seilalgoritmer 
for effektiv og rask seiling. Vårt mål er at 
Autonomus skal bli enda mer autonom enn 
det den er i dag og at den i en fremtidig 
konkurranse er mer forberedt.

Sammendrag:

Autonomus er USNs selvstyrte seilbåt. Om 
bord er det motorer for å styre ror og seil 
som blir kontrollert av en microkontroller, 
og motorene drives av to bilbatterier. Båten 
har tidligere deltatt i World Robotic Sailing 
Championship hvor den har endt på 
andrepalss. Vi skal først gjøre en rekke 
undersøkelser rundt temaene autopilot og 
navigering og deretter implementere 
teorien i styringssystemet til Autonomus. Vi 
skal også gjennomføre en rekke tester av 
systemene både på land og vann for å 
verifisere funksjonaliteten til programmene 
våre. 

Om prosjektgruppen:

Vi er tre elektro-automasjon og robotikk-
studenter med interesse for elektro, 
programmering og seiling. Gjennom disse 
tre årene har vi lært om styring og 
regulering og har brukt disse kunnskapene i 
vårt bachelorprosjekt. 

Henrik Halvorsen Bucher 
T: 954 15 102 
E: henrik_bucher@hotmail.com 
Gunnar Christian Rødfoss 
T: 464 28 328  
E: gunnarodfoss@gmail.com
Hans Trygve Koveland 
T: 986 51 450  
E: hkoveland@live.com 

Veileder: 
Marius Stian Tannum 
T: 466 77 901 
E: marius.tannum@usn.no

Automatisering av varme-, kjøle-,
ventilasjons- og belysningsanlegg

PROSJEKT NUMMER:

11

PROBLEMSTILLING:

Hvordan kan automatisering av varme-, kjøle-, 
venti lasjons- ogbelysningsanlegg effektivisere 
energiforbruket i  et eksisterende bygg?

Vi l det være lønnsomt å imlementere sentral 
dri ftsovervåknig (SD-anlegg) for å overvåke og 
s tyre nevnte anlegg?

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Pros jektgruppen består av tre studenter fra 
s tudiet Maritim Elektro-automasjon ved 
Universitetet i Sørøst-Norge.

SAMMENDRAG:

Store andeler av dagens næringsbygg l ider av l ite 
energieffektive løsninger for varme-, kjøle-, 
venti lasjons- og belysningsanlegg. Prosjektgruppen 
ønsker å undersøke hvordan automatisering kan 
bidra ti l å løse dette problemet.

I  samarbeid med firmaet Bravida, som leverer 
tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, skal 
pros jektgruppen kartlegge et eksisterende 
næringsbygg. Innsamlede data skal analyseres for å  
finne områder med energibesparingspotensiale. Gru
ppen skal utarbeide løsninger for et 
automasjonsanlegg med sentral driftsovervåkning 
ti lpasset bygningen, dens bruk og brukere. Fokus for 
anlegget rettes mot lavere energiforbruk, 
begrensede installasjonskostnader og 
brukerkomfort.

Bravida ønsker å  se på mulighetene for å redusere energiforbruket i et eksisterende 
næringsbygg ved bruk av sentral driftsovervåking. Oppgaven analyserer byggets tekniske 
anlegg relatert ti l varme, kjøling, ventilasjon og belysning. På  bakgrunn av analysen utarbeides 
løsninger der energieffektivitet, driftssikkerhet og brukerkomfort er i  fokus.

Anniken Semb Kvalsund
T: 907 54 377, E: askvalsund@gmail.com

Jeanette Nilsen Solum
T: 930 55 765, E: jeanette_solum@live.no

Morten Iver Herland
T: 413 07 271 , E: mi -herla@online.no

Veileder: Marius Tannum, marius.tannum@usn.no
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Børsteløs DC motor-rigg

Avdelingen for Elektro-automasjon og robotikk ved USN har en aldrende 
motor-rigg som skal bli modernisert. 

Prosjektnummer:

12

Problemstilling:

Universitetet har en eldre modell for styring av en 
børsteløs DC motor som er noe uegnet for 
undervisning. Vi har tatt for oss oppgaven å skulle 
modernisere modellen.

Hensikten med oppgaven er å designe en ny motor-
rigg som skal være et effektivt verktøy i 
undervisningssammenheng. Den nye motor-riggen 
vil være meget relevant for studenter som går på 
linjen elektro-automasjon og robotikk i framtiden. 

Sammendrag:

Den nye motor-riggen skal ha flere 
funksjonaliteter og mange muligheter for 
videreutvikling. Styringen av motoren vil bli 
gjort ved hjelp av en PLS som er "hjernen"  
til motor-riggen. 

Vi har tatt for oss tre forskjellige metoder å 
styre motoren på. Lokal styring fra en touch-
skjerm, fra en ekstern strømforsyning og 
fjernstyrt ved hjelp av en bussløsning. 

Motoren er utstyrt med posisjon- og 
hastighetssensor som gjøre det mulig å styre 
motoren som ønsket. 

Om prosjektgruppen:

Vi er to engasjerte studenter som studerer 
Elektro-automasjon og robotikk ved USN. 

Aksel Lund Slinning
T: 481 84 145, E: Aksel.Slinning@gmail.com

Henning Mathias Methlie
T: 464 78 945, E: Henningmm@hotmail.com

Veileder: Christian Hovden 
E:Christian.Hovden@usn.no 

Digitalisering av Tunglab

PROSJEKT NUMMER:

13

PROBLEMSTILLING:

Hva er en digital tvilling og hvordan kan vi 
bruke konseptet til undervisning på 
Tunglabben på Bakkenteigen? 

SAMMENDRAG:

I denne artikkelen tar artikkelforfatter for seg 
konseptet digital tvilling, dens fordeler og 
utfordringer. Hvordan tunglabben kan 
digitaliseres, hva slags potensielle fordeler det 
har og muligheter for videre arbeid mot en 
fremtidig digital tvilling. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Gruppen består av Birgitte Pahlm, 
næringsbachelorstudent på ingeniørutdanningen 
maritim elektro-automasjon, ved Universitetet i 
Sør-Øst Norge. Ved siden av studie har jeg vært 
deltidsansatt i Kongsberg Maritime i regi av 
næringsbachelorordningen.  

Bakkenteigen er utstyrt med en maritim teknisk motorlab med eget motorkontrollrom, kalt Tunglab, for 
trening og undervisning i tradisjonell marineteknisk drift. Siden 2010 har Tunglabben fått et kontinuerlig 
teknologisk løft, spesielt via samarbeid med Kongsberg Maritime. USN ønsker å se på mulighetene for å 
digitalisere Tunglabben, som et første sted mot en fullverdig digital tvilling. 

Birgitte Pahlm
E: birgittep@live.no

Veileder: 
Christian Hovden

E: Christian.hovden@usn.no
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Utvikle et PLS-bibliotek for enkel 
implementering av Dual Master-
redundans for PLSer

PROSJEKT NUMMER: 

14 

PROBLEMSTILLING:

Problemstillingen er gitt av Beckhoff 
Automation AS. De ønsker at vi skal utvikle et 
funksjonelt bibliotek for redundante PLS 
kontrollere som er tilpasset deres 
automasjonsprodukter. Så mye som mulig av 
den nødvendige logikken skal lages generisk 
som funksjoner uavhengig av selve 
applikasjonskoden.

Delmål:

1. Programmere logikk for vårt oppsett (se
figur under) av Dual-Master redundans samt
synkronisering av variabler mellom 2 stk.
PLSer.

2. Styring av RIO for testing av
kravspesifikasjoner og testrutiner.

3. Utvikle Dual-master logikken generisk slik at
sluttbruker kan programmere enklest mulig
for sitt prosjekt.

4. Lage kravspesifikasjon og
funksjonsbeskrivelse for vår løsning.

SAMMENDRAG:
Det ønskes konstant overvåkning og kontroll 
av mange prosesser som f. eks. tuneller og 
produksjonslinjer, elkraftanlegg osv. Derfor er 
det meget aktuelt å implementere redundante 
systemer i disse prosessene. Hensikten til 
disse redundans komponentene er at de skal 
øke påliteligheten, oppetiden og stabiliteten 
til prosessen eller styringssystemet. Dette kan 
oppnås ved å benytte to identiske PLSer der 
den ene tar over operasjonene og 
overvåkningen når den andre feiler. Dette skal 
skje uten at noen andre enn de som overvåker 
prosessen vet at feilen har oppstått. Ved å 
benytte en Dual-Master konfigurasjon er dette 
mulig. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av Eirik Aas og Tord 
Karlsen Stubberud. Eirik har gått VGS elektro. 
Tord er utdannet skipselektriker og studerte 
Elkraft på fagskolen i Horten. De går nå 
sammen på Maritim elektro-automasjon ved 
universitetet i Sørøst-Norge. 

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

Beckhoff Automation AS ønsker et PLS-bibliotek til deres utviklingsverktøy 
TwinCat3. Et slikt bibliotek må utvikles generisk, slik at det fungerer for 
forskjellige typer PLSer og er uavhengig av applikasjonskoden til sluttbruker.

Tord Karlsen Stubberud, 28 år
T: 934 84 267. 
E: tord.k.stubberud@gmail.com

Eirik Aas, 25 år
T: 942 88 724.    
E: eirikaas.ea@gmail.com 

Veileder:
Marius Stian Tannum
E: marius.tannum@usn.no 

Mekanisk håndprotese

PROSJEKT NUMMER:

15

PROBLEMSTILLING:

• Hvordan kan 3D-printing og 3D-skanning 
benyttes til å produsere en fullt bevegelig 
håndprotese?

• Hvordan kan de mekaniske løsningene 
videreutvikles for å gi protesen en større 
grad av bevegelighet?

SAMMENDRAG:

De fleste håndproteser på markedet i dag 
har liten fleksibilitet i forhold til 
individuell tilpasning. De er ofte store, altfor 
dyre, og veier så mye at de påfører skader i 
skulder og nakke. Selv de mest avanserte 
protesene er ikke alltid egnet til dagligdagse 
oppgaver som å bruke touch-skjermen på 
mobilen, eller skrive på tastatur.

Derfor utforskes 3D-printing 
som en produksjonsmetode, for å skape et 
mer fleksibelt design. Protesen skal ha omtrent 
like mye bevegelighet som en ekte hånd og 
være utstyrt med sensorer. Samtidig skal 
protesen være individuell, og det er tenkt at 3D-
skanning kan brukes til å lage en eksakt 
kopi av den ikke-amputerte hånden. Da får 
man den i akkurat den størrelsen 
brukeren trenger.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Prosjektgruppen består av tre bachelorstudenter 
fra SMART Produktdesign.

ARMIN er et tverrfaglig prosjekt som har mål om å kunne koble sensorer direkte til nervene på 
amputerte personer. Dette for å både kunne motta signaler fra hjernen til å styre en 
håndprotese og for å kunne sende taktil feedback fra protesen tilbake til hjernen. Slik vil 
brukeren kunne føle verden rundt seg igjen. Dette bachelorprosjektet utforsker mulighetene 
for en mekanisk håndprotese basert på ARMIN sine mål.

Phillip Varpe
T: 469 60 748, E: Phillipvarpe@gmail.com

Zjewan Amin
T: 41639862, E: zjewan.a@hotmail.no

Hanna Gjærde Borchgrevink
T: 452 36 354, E: hanna.borchgrevink@hotmail.com
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PortBin Robot

Det er estimert at 1,15-2,42 millioner tonn med plastikkavfall kommer til 
verdenshavene via elver hvert år. Mer enn halvparten av denne plastikken har 
lavere tetthet enn vann, noe som betyr at den ikke vil synke. SpillTech har 
designet PortBin Robot med ønske om å samle opp nettopp dette.

Prosjektnummer: 
16 

Problemstilling:

Hvordan kan håndtering opp/ned av vannet, 
samt avfallstømming forenkles for 
eksisterende modell av PortBin Robot? 
Hvordan kan Portbin Robot benytte fornybar 
energi?

Sammendrag:

PortBin Robot er en robot utviklet av
SpillTech. Den samler opp avfall som flyter i 
vannskorpen. PortBin er en prototyp under 
utvikling, og prosjektgruppen har fått i 
oppgave å gjøre nødvendige endringer for å 
forenkle håndtering og tømming, og se på 
muligheter for at roboten kan benytte 
fornybare energikilder.

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av tre
produktdesignstudenter: Kenneth Lipski, 
Vetle Langseth og Marte Bernhardsen. 

Marte Andrea Bernhardsen
T: 472 77 190, E: 
marte.bernhardsen@gmail.com

Kenneth Lipski
T: 926 02 412, E: ke_lipski@hotmail.com

Veileder: Truls Frednes

E: truls.frednes@usn.no 

Mekanisk fordel for hindring av 
prosjektil

17
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Energieffektiv belysning til 
hydroponisk dyrking

PROSJEKT NUMMER

18

PROBLEMSTILLING:

Finne optimale bølgelengder som fremmer 
fotosyntesen i planter. Lage en prototyp av 
en LED-lampe som kan brukes til og teste ut 
forskjellige bølgelengder og hvordan planter 
responderer.  Lage styring for å justerte lys 
intensitet og simulere dag og natt syklus.

SAMMENDRAG:

Selv om dette ikke er et fullt system for 
hydroponisk dyrking er det allikevel et viktig 
steg for å lære om hvilken effekt bølgelengder 
har på fotosyntesen og lage et system for 
testing. Dette er et pre-prosjekt for et større 
prosjekt som kan bygges videre på.

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Jeg har noe erfaring fra produksjon av LED 
lamper og ønsket derfor å lære mere om 
utvikling og design.

Utvikle et produkt for dyrking av mat til en økende befolkning med fokus på 
energi effektivitet.

Nils-Erik Reklev Skilnand
T: 93 22 39 29 E: skilnand@online.no

Design og fabrikasjon av en 
moderne CNC maskin

Kan CNC fresing være et alternativ for mer miljøvennlig og kosteffektiv 
produksjon av kretskort med høy oppløsning?

Prosjektnummer:

19

Problemstilling:

Realisere moderne CNC maskin for 
fabrikasjon av kretskort med høy oppløsning

Sammendrag:

Prosjektet omhandler oppbygning av en 
moderne lavkost CNC maskin for fabrikasjon 
av kretskort med høy oppløsning. Hovedmål 
med prosjektet er å integrere hardware og 
software samtidig produsere  nødvendig 
elektronikk for å drive stepper motorene til 
CNC maskinen. 

Om prosjektgruppen:

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

Oppgaven og nødvendig bistand til 
prosjektet er gitt av prosjektveileder hos 
USN.

Slobodanka Kojic
T: 401 07 078, E: 
slobodankak581@gmail.com

Veileder: Luca Marchetti, E: 
Luca.Marchetti@usn.no
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Photocell: Organic hydrogen 
producing photovoltaic cells

This project focuses on the production of energy by using sunlight, water, a 
protein and a couple of wafers consisting of different materials. 

Project number:

20

Project description:

Our project consist of using 
bacteriorhodopsin (BR) protein to produce 
electricity. This is possible with the help of 
water, light and two wafers. The first wafer 
is made of glass, chromium and platinum. 
Glass, indium tin oxide and gold is the 
materials in the other wafer. All of the 
different parts will be hold together by a 
container printed from the 3D-printer. To be 
abele to measure the electricity from our 
final product we have to make a pcb with an 
amplifier.  

Recent results:

So far we have sputtered the two different 
wafers together in the clean room. We have 
also designed the container for the final 
product. Our next step are cutting the wafer 
into the right size and dip it into the protein.  

About student:

The project group consist of Yoon Jung Oh 
and Tuva Opsahl who both studying Micro-
and nanosystem technology bachelor at the 
University of South-Eastern Norway (USN). 

Yoon Jung Oh
T: 913 40 501 
E: ohjudy@hotmail.com

Tuva Opsahl
T: 957 67 077
E: tuva.opsahl@hotmail.com

Supervisor:
Erik Andrew Johannessen, 
erik.a.johannessen@usn.no

Robusthetstest av trilatereringsmoduler

PROSJEKTNUMMER: 
21

PROBLEMSTILLING:

Vi  skal undersøke om trilatereringsmodulene
tå ler og fungerer under og etter forskjellige 
mi l jøpåvirkninger.

SAMMENDRAG:

VI har definert og designet et fullverdig 
testoppsett for tri latereringsmodulene. Vi 
utførte så en rekke robusthetstester for å  
undersøke om modulene kan brukes i 
pros jektet til Kongsberg Maritime. Resultatene 
fra  robusthetstestene ble logget og 
bearbeidet. 

OM PROSJEKTGRUPPEN:

Gruppen består av fire medlemmer: 

Andreas Røed-Vikøren
Hans-Petter Lund Jørgensen 
Alexander Bressendorf Øverland 
Odd Smith-Jahnsen 

Al le fire kommer fra mikro og -nanoteknologi 
med fordypning i  elektronikk.

I en verden der roboter og autonome systemer egenhendig skal navigere seg rundt i 
forskjellige miljøer, stilles det høyere krav til pålitelige og robuste posisjoneringsdata. 
Kongsberg Maritime vil undersøke muligheten for å bruke elektroniske 
posisjoneringsmoduler i sine autonome systemer. Kan modulene brukes i roboter
som skal virke i krevende maritime miljøer?

Hans-Petter Lund Jørgensen
T: 91351756, E: hp.l j87@gmail.com

Alexander Bressendorf Øverland
T: 99598939, E: a lexander@norsemen.no

Andreas Røed-Vikøren
T: 40614355, E:andreasroedvikoren@gmail.com

Odd Smith-Jahnsen
T:95917070, E: smith.jahnsen@gmail.com

I samarbeid med:
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Hendelsesdetektor ved bruk av
FPGA

Bruk av en FPGA til å utvikle en modul som kan filtrere, logge og lagre 
sensordata ved deteksjon av feil eller anomaliteter.

Prosjektnummer:

22

Problemstilling:

Dersom en feil eller anomalitet skjer i ett 
sensorsystem vil man ofte ønske å skru av 
hele systemet for å forhindre at varige 
skader oppstår. I denne ekstremt korte tiden 
fra deteksjon av feil og frem til systemet er 
avslått, er det også svært viktig å innhente 
så mye informasjon som mulig. Dette gjøres 
for å kunne videreutvikle og feilsøke på 
dataen og systemet. Siden denne 
informasjonsinnhentingen må gå ekstremt 
raskt vil det være fordelaktig å benytte 
FPGA-teknologi. 

Sammendrag:

Det utvikles en enhet på et FPGA 
utviklerkort som skal fange opp analoge 
sensordata, filtrere disse og så lagre dataen i 
registre internt på brikken. Disse dataene 
blir så lest av en Linux kjerne som kjører på 
HPS-delen av FPGA chippen. Prosjektet er i 
utgangspunktet basert på VHDL, men det 
benyttes Verilog kode i tillegg hvor det 
brukes ferdiglagde IPer.  

Om prosjetgruppen:

Prosjektet gjennomføres av en person

Eirik Hidle

Tlf: 481 84 805

Epost: Eirik.hidle@gmail.com

Veileder: Jørgen Lien, 
Jorgen.lien@usn.no

Grey-scale lithography of micro-
nano structures

What benefits and possibilities does an continues grey scale lithography hold 
over an normal binary lithography. And what new challenges does this entail 
over the standard binary lithography.

Prosjektnummer:

23

PROBLEM:

Find and optimize the continues grey scale 
lithography at USN. And then use the grey 
scale exposer curve to create complicated 
microstructures, that utilizes the benefits of 
grey scale lithography.

SUMMARY:

A big part of this project will entail finding 
and optimising the continues grey scale 
curve, so that any design with the S1813 
photoresist will get the minimum error 
margin from the design step. So by finding 
and reduce the variation created with the 
production of the wafer, to get an accurate 
picture for the errors in the grey scale curve 
and the impact this have on the final 
product.

ABOUT THE PROJECT GROUP:

This project group consist of Sander Hasle. 
An fresh bachelor student  in the MEMS 
field, with an big interest to see if old 
concepts have an potential to improve.

Sander Hasle
T: 911 10 455, 

E: Sander.Hasle@Hotmail.com

Supervisor: 

Nadeem Akram

Muhammad.N.Akram@usn.no
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Implementation and Evaluation of a UV 
Fourier Ptychographic Microscope

Fourier ptychography (FP) is a microscopy technique in which a sequence of moderate
resolution images are numerically manipulated using ptychographic algorithms in order
to reconstruct a high resolution complex image. This project aims to extend this
technique to UV microscopy, taking advantage of the shorter wavelengths in addition to
the existing computational techniques to achieve even higher resolution images.
Project number: 24

Project description:

Fourier ptychography [1, 2] is a microscopy technique
based on a standard microscope where a series of
moderate resolution images are captured with different
angles of illumination. This set of images can then be
manipulated using a ptychographic phase retrieval
process to reconstruct both the amplitude and the phase
of the imaged object, with a resolution far beyond the
Rayleigh resolution limit imposed by the hardware. In
other words, one single high-resolution wide field-of-
view image is obtained after numerical manipulation.

The goal of this project is to extend this technique to UV
microscopy with the motivation of achieving higher
resolution images by using shorter wavelengths in
combination with existing computational techniques.
Given the cost of multiple UV LEDs, illumination from
different angles is considered prohibitively expensive.
Therefore an alternative technique, termed
ptychographic structured modulation (PSM) [3], is used
to generate the sequence of moderate resolution images
which are then used for reconstruction. PSM is
implemented by placing a thin diffuser (i.e., a scattering
lens) in between the sample and the objective lens to
modulate the complex light waves from the object. The
diffuser is scanned laterally and the corresponding
images are acquired. A ptychographic phase retrieval
process can then be used to jointly recover the complex
object, the unknown diffuser profile, and the defocus
coherent transfer function of the optical system.

Recent results:

To this point I have been learning the background theory
of Fourier optics and the different reconstruction
algorithms for phase retrieval, aberration compensation
and diffuser profile recovery. I have also carried out
reconstructions using simulated images and then real
images captured using the existing FP microscope in the
lab in order to familiarise myself with the process.

More recently I have been setting up the UV camera,
diffuser, resolution target and LED in the lab in
preparation for capturing images. Care must be taken in
this process to ensure accurate alignment of each of
these components. The next steps are to validate the
technique by capturing images and carrying out the
reconstruction process in order to quantify the
resolution gain. Potential future work could also involve
automation of the image capture process.

About student:

I graduated from the University of Aberdeen in 2017 with
a first class honours degree in Physics. In September
2018 I commenced my masters studies in Smart Systems
Integration as an Erasmus Mundus Scholar, spending
semesters studying at Heriot-Watt University in
Edinburgh, the Budapest University of Technology and
Economics and at the University of South-Eastern
Norway.

As part of my studies I have worked in a group to design
and fabricate a microfluidics device for the observation
of protozoa, carried out digital circuit design and
validation for a fully integrated MEMS sensor and
completed an individual project calculating the maximum
theoretical efficiency of a combined photovoltaic and
thermoelectric solar cell.

References:

[1] Zheng, G., Horstmeyer, R. & Yang, C. Wide-field, high-
resolution Fourier ptychographic microscopy. Nature
Photon 7, 739–745 (2013).
https://doi.org/10.1038/nphoton.2013.187
[2] Lei Tian, Xiao Li, Kannan Ramchandran, and Laura
Waller, "Multiplexed coded illumination for Fourier
Ptychography with an LED array microscope," Biomed.
Opt. Express 5, 2376-2389 (2014)
[3] Song, Pengming et al. “Super-Resolution Microscopy
via Ptychographic Structured Modulation of a Diffuser.”
Optics Letters 44.15 (2019)

Dario Angelone
T: +447866717313, E: 227833@usn.no

Supervisor:

Prof. Muhammand Nadeem Akram, 
Muhammad.N.Akram@usn.no

Co-supervisor:

Prof. Dag W. Breiby,   
Dag.Breiby@ntnu.no

[Song et al. 2019]

Design and Fabrication of Memristor Analog 
Circuits for Neuromorphic Applications

MEMRISTORS are passive two-port elements with variable resistance. Anyone who ever took an electronics
laboratory class will be familiar with the fundamental passive circuit elements: the resistor, the capacitor and
the inductor as the figure shows [1]. The existence of a memristor (for MEMory ResISTOR) as a fourth basic
circuit element relating magnetic flux linkage to charge had been postulated by Chua in 1971 [2]. A memristor
behaves like a nonlinear resistor with memory depending on the past history of the current or voltage in the
device. Such a nonlinearity in response and behavior serves as a basis for a plethora of technological advances
including: neuromorphic applications (AI needed neuron synapses like arrays), programmable active circuits
with integrated variable gain operational amplifiers.

Project number: 25

Project description:

The project aims to review current state of the art
Memristors for the purpose of developing a simulation
model and an emulator for a Memristor using a variety
of software tools including: LT-SPICE, COMSOL and
MATLAB. Also, to understand the role of a Memristor in
neuromorphic circuits to help develop an application
oriented design serving such applications. Moreover,
based on the developed simulations and emulation
results; the project aims to provide conceptual
electronic design to provide a commercially available
memristive emulator component. The device has the
potential to become the gateway to realize a plethora of
technological advances in many fields including:
neuromorphic applications (AI needed neuron synapses
like arrays), programmable active circuits with integrated
variable gain operational amplifiers and permeant
random access memory PRAM. And eventually, the
possibility to propose a design and fabrication process to
realize a MEMRISTOR.

Recent results:
The project progress so far is summarized in an intensive
literature review to establish a thorough understanding
of the governing physics behind the memristive behavior
in Metal Insulator Metal (MIM) structures, the
characterization of memristive devices and replication of
ideal device behavior in MATLAB simulation obtained in
relevant articles. Moreover, discussing and carrying out
multiple approaches to produce a 3D Multiphysics model
simulation model using COMSOL. Recently, an approach
to utilize the semiconductor module in COMSOL to
simulate the intended behavior by parametrizing
Pt/TiO2/Pt structure as a semiconductor. The model
after validation, along with another LT-SPICE emulator,
would serve as reference point to validate the
performance of an analog circuit to be implemented
later on using and external electronic circuit controlled
by microcontroller to emulate a memristor which will be
reduced and optimized to implement a commercially
available emulated memristive component.

About student:
I am an electrical engineer who graduated his bachelor
with distinction from Birzeit University, Palestine in 2016.
During the two years period between my bachelor and
the start of the current Erasmus Mundus Joint MSc
Degree I am undertaking; I have worked as a teaching
and research assistant at Birzeit University in addition to
a part time Hardware Engineer position. Since
September 2018, my masters degree journey as an
Erasmus Mundus Scholar in Smart Systems Integration
(SSI+) has introduced me to the world of IoT and Micro/
Nano technology. The program is a collaboration
between Heriot-Watt University (HWU) in Edinburgh,
Budapest University of Technology and Economics (BME)
and the University of South-Eastern Norway (USN).

As part of my studies, I have worked in a cleanroom
environment and a variety of software design and
simulation tools throughout various group projects to
design and fabricate Micro Electro-Mechanical Structures
(MEMS). Including, a microfluidic maze structure to
manipulate protozoa environment and observe response
to multiple stimuli, design and verification of an
integrated crash sensor with digital interface and
amplifier unit. Moreover, individual reviewing the
optimization of Voltage Controlled Oscillators VCO CMOS
compatible design for ultra low power applications.

References:

[1] Strukov, D. B., Snider, G. S., Stewart, D. R., & 
Williams, R. S. (2008). The missing memristor 
found. nature, 453(7191), 80-83.
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HAPTIC ULTRASOUND TO ENHANCE 
VIRTUAL REALITY EXPERIENCE 

While Virtual reality allows users to see and experience the virtual things using the entire field of
view, haptic ultrasound will bring this experience into the physical world. Using Haptic Ultrasound,
users will be able to touch and feel the virtual objects with their bare hands. Haptic ultrasound will
not only enable people to have enhanced technology experience in daily life but it will also serve in
the medical field by providing tactile sensation for the detection of the tumor.

Project Number:

26

Project Description:
In this project, we are investigating the
possibility to realize virtual objects by
creating “haptic holograms” into mid-air
using ultrasound waves. The initial approach
is to realize 1D ultrahaptic images in air and
then extend the project to realize 2D images.
The main project tasks are as below:
• Literature Review
• Analyze circuit to realize 1D ultrahaptic

images
• Evaluate the effects of the manufacturer

tolerances to realize an array of
transducers (measure resonant frequency,
extract BVD model)

• Analyze the effect of modulating
frequency on the tactile sensation
provided by the ultrasound system

• Propose possible improvements to the
current system (different transducer type
or geometry configuration etc.)

• Implementation of the proposed
improvements and performance
characterization for the new array of
transducers.

• COMSOL simulation of the phase array
• Realize a simple GUI to choose the

ultrasound shape generated

• Improvement in the Firmware program
realized with FPGA for 1D ultrasound
images in order to realize 2D ultrasound
images (research on beam forming
theory)

Recent results:

• Ultrasonic Transducer Characterization:
We have extracted BVD model for our
transducer and have obtained the
response of the transducer by
measurements, analytical calculations
and simulation.

• Driver Circuit Characterization: We
have simulated various amplifier
circuits and have observed their
frequency response to select the best
driving circuit.

• PCB Design and Array Calibration: The
PCB design as per circuit requirements
have been achieved. The effect of
distance and directivity of the
transducer for obtaining the maximum
force produced by the transducer has
also been analyzed to calibrate 1D array
of transducer. We have optimized our
code as well to achieve the best results.

About student:
Erasmus Mundus Joint Masters Scholar-
Smart System Integration with skills in 
MEMS Design and Embedded Systems

Kanwal Ashraf
T: +36706572149, E: 
Kanwal.malik2013@gmail.com
227830@usn.no

Supervisor: 
Post-Doc : Luca Marchetti
Luca.Marchetti@usn.no

Co-Supervisor: Avisek Roy

Near-infrared photodetector based 
on black silicon
Introduction

Black silicon (bSi) is a novel material produced after modifying the surface's structure of silicon through
microfabrication techniques. Black silicon has high absorption of visible and infrared (IR) light. The latter,
infrared absorption, is notoriously higher compared to the unmodified silicon's response. This property makes
black silicon an attractive material for making infrared photodetectors. These detectors can have a great
impact on applications such as non-invasive blood analysis, night vision, and telecommunications. To date,
bSi-based-sensors have excellent absorption (above 90%) in the near-infrared (400-1500 nm). However, the
aim is to extend the absorption above 1500 nm. This project explores the use of a new three-dimensional
structured bSi for the development of an infrared photodetector.

Project number:

27

Project description:

The aim of the project is to fabricate a
photodetector based on the recently developed
3D structured black silicon. The proposed black
silicon is fabricated using Reactive Ion Etching
(RIE) in a two-stage etching process.

This bSi is going to be used to fabricate a
photodetector by depositing two contacts on the
material. For this reason, we are conducting a
study to find the optimal deposition parameters
for our application.

The absorption and electrical performance of the
device need to be characterized. For the electrical
part, a testing platform needs to be developed to
evaluate the detector performance.

Better performing detectors are expected with
the application of these new materials. Some
authors predict a reduction in the size and cost for
the IR photodetectors. Also it is desire to have
better integration with the well-established
industrial fabrication methods. These advantages
can be achieved with the successful
implementation of bSi and this is a key motivation
of the present work.

Recent results:

High absorption values of IR radiation have been
achieved with a three-dimensional structured
black silicon (3D bSi). This variant of bSi have
almost zero reflection in a broad spectrum.

In the current stage we have studied the optimal
parameter for ITO deposition on the bSi surface.
Plus a review of the state of the art of IR
photodetectors.

Further optimization of the deposition process,
fabrication of the photodetector and the electrical
testing are the next steps.

About student:

Jairo studied nanotechnology at the National
Autonomous University of Mexico (UNAM). He is
now a master student part of the Erasmus
Mundus Joint International Master in Smart
Systems Integration (SSI+).

Some of his professional interests are data
acquisition applied to microscopies and the study
of new materials for sensors.

Jairo Adalberto Ramirez Sarabia
227818@usn.no

Supervisor: Kaiying Wang, kaiying.Wang@usn.no
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Reworkable Conductive Adhesives for 
Assembly of Electronics

Conductive adhesives have been studied due to the advantages they have over solder.
These lead-free materials provide electrical connections and structural support to the
assembled system. Reworkable adhesives can add an important aspect to electronics
assembly by giving the opportunity to repair or reuse parts from malfunctioned
electronics equipment.
Reworkable adhesive is made by mixing thermosetting epoxy, thermoplastic polymer
and conductive particles. For this project, the thermoplastic used in Polyvinyl Butyral
(PVB) due to its relatively low glass transition temperature. And, no conductive particles
are added to the matrix since until this stage only mechanical properties are been
tested.
Project number:

28

Project description:

Develop adhesive matrix for a reworkable
Anisotropic Conductive Adhesive (ACA), that
can be used to assemble electronic devices.

• Maintain acceptable electrical and
mechanical performance. Using
moderate temperature in a short period
of time for rework.

• Mix a thermoplastic polymer with
an epoxy system to obtain ACA matrix

• Fabrication of films with
varying adhesive formulations. Assembly
of test samples. Evaluation of
mechanical performance and
reworkability of the adhesives.

Recent results:

Commercial PVB is a powder and it has to be
dissolved to mix it into the adhesive. Three
different solvents have been tested with the
polymer:

Using the dissolved thermoplastic and the 
epoxy system in a 1:1 ratio, some films have 
been fabricated.

Further steps:

About student:

Lisette Hernández González is an international student from Mexico. Graduated from the National
Autonomous University of Mexico (UNAM) with a B.Sc. In Nanotechnology. Currently enrolled in
the international Erasmus Master Program Smart Systems Integration (SSI+).

Lisette Hernandez Gonzalez
E: 227817@usn.no

Supervisor:

Hoang-Vu Nguyen, 
Hoang.V.Nguyen@usn.no

Solvent Ethanol Isopropanol DMSO

Efficiency Medium Medium Good

Fabricate films using 
different formulations

Perform shear stress 
tests

Computational microscopy using a high 
Numerical Aperture Dome Illuminator

Introduction: Fourier Ptychography Computational microscopy offers low-cost microscopy within wide field 
of view. the high-resolution image is produced by combining hardware and software. A regular 
microscope’s resolution is limited by the numerical aperture (NA) of the objective lens which relies on the 
physical components. If high NA lens is used to have high resolution, the field of view is very limited. Fourier 
Ptychography overcomes these limitations by giving wider field of view and high resolution. Moreover, the 
phase of the sample can also be recovered which gives 3D information of the sample and is useful for 
imaging transparent samples.

Project number:29

Project description:

The purpose is to make a high-resolution image 
by taking a lot of low resolution pictures of the 
object from different angles. The project is 
divided into two part.

Capture low resolution images:the low-resolution 
images are captured by using an low NA, wide 
filed objective lens mounted on a camera. the 
sample is illuminated by LEDs installed on the 
dome to acquire illumination from different 
angles. the dome is filled by jell which has a high 
refractive index to improve the numerical 
aperture(NA).  capturing the images done by 
these sequences. start with the centre LED  
illuminate this Led and capture an image, switch 
off this Led and move to the next Led in the first 
ring capture an image. do the same procedure to 
all LEDs in this ring then move to the next ring and 
so on.

High resolution image recovery: image recovery is 
done by five steps using Fourier ptychography and 
advance phase retrieval algorithms. 

Experiment setup             High resolution image recovery 
steps

Recent results:

Simulation for High Resolution image 
recovery  is done by Matlab.

About student:

An electrical engineer with long and 
different experiences, 6 years of higher 
education from Syria, Master micro 
nanosystem technology at usn, experiences 
with c++ Microcontroller, Arduino, DC 
motor control, stepper motor control and 
other. My interest: analog devices, mems, 
automation, opc, matlab, python, c#, 
transducer. computational microscopy.

Anas Aldabbagh
T: +4748394196

Email address: eng.anasahd@gmailcom

Supervisor:

Name:Muhammad Nadeem Akram

Email:muhammad.n.akram@usn.no

Name: Dag Werner Breiby

Email: dag.breiby@ntnu.no

Funding: RCN project COMPMIC and PoreLab

Image taken by camera Recovered image
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Low Power, Low Noise CMUT front-
end for Medical Applications

Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers (CMUTs) are proving to be a great
alternative to piezo electric-based ultrasound transducers in medical applications due to
their wider frequency band. The CMUT is normally biased using a constant voltage and
produces a small charge due to the incoming sound wave. The aim of this project is to
design an electronic front-end using Application Specific Integrated Circuit (ASIC) to
translate the charge from the CMUT into a voltage for further signal processing.
Project number:

31

Project description:

The project aim is to design and simulate a
front-end circuit for CMUT in receiving
mode using Application Specific Integrated
Circuit (ASIC) Layout on XFAB 180nm BCD-on
SOI Technology. Project is proposed and co-
supervised by GE-Vingmed Ultrasound for
low power, Low noise Integrated Circuit (IC).
The front-end circuit is designed for
micromachined CMUTs for next-generation
ultrasoundtransducer.

The device size and physical limitation
demand wideband and power-efficient
transducer and front-end circuitry. CMUT
has a flat, wideband and uniform frequency
spectrum which makes ita perfect choice for
a ultrasound device. Charge sampling
technique is utilized to sample weak
ultrasound signal. The circuit converts
sampled amount of charge in to voltage
signal.

Recent results:

The proposed circuit topology is designed on the
principle of charge sampling technique at a
sampling rate of 100Mhz. Circuit amplifies and
modulates the ultrasound force into the
waveform shown in previous figure.

Each voltage pulse consists of three stages, i.e.
sampling, holding and resetting the sampled
voltage for the next cycle. The circuit provides
discrete charge sampling which reduces the noise
in the system. Opamp is designed to achieve high
gain of 70 dB and power consumption of 50 µW.
The resonant frequency of CMUT is around 5 MHz

About student:
Abdullah Khan was born in Pakistan, he did his
bachelor’s in Electrical Engineering from
UET,Lahore. He was associated with Honda as
Assistant Manager Projects for three years where
he worked on numerous projects including
renewable energy and HV power management
system. He is pursuing a Master’s degree in Micro
and Nano system technology from USN Norway.
His current field of research are ASIC design for
Analog system, Ultrasound transducer design
(CMUT) and signal processing.

Abdullah Khan
T: 46219206, E: 222189@usn.no

Supervisor:

Mehdi Azadmehr
T: 31 00 93 24, E: mehdi.azadmehr@usn.no

Helge Grinde
T: 916 80 443, E: Helge.Grinde@ge.com

Pancreas On a Chip

Diabetes Mellitus is a worldwide medical problem. World Health Organization estimates 
that more than 180 million people suffer from it and the number is expected to double by 
2030. Meanwhile the attrition rate of drugs due to the need of expensive or inaccurate 
models hinders the development and production of new drugs. To address this problem 
the current study attempts to develop a cheap, physiologically relevant platform for drugs 
testing by including pancreatic pancreatic islets on a chip.

Project number:

32

Project description:

A pancreas on a chip device for drug and 
screening tests related to Diabetes Mellitus. 

On-chip and off-chip peristaltic micropump 
designs pumping nutrients at 1 Hz (close to 
normal heart rate).

Hydrophilic PDMS treated surface that 
remains hydrophilic for over a month

Bio printed pancreatic islets

Design that promotes non turbulent flow, 
adds mechanical stability to the bio printed 
cells and keeps the flow rate physiologically 
relevant.

Recent results:

Masks have been designed and fabricated.

Cells will be cultivated in UiO.

Hydrophilic PDMS protocol has been 
adopted and necessary materials are 
available.

About student:

Bachelor in Physics with a specialization in 
electronics.

Currently an MSc student in USN, studying 
Micro and Nano Fabrication Technology

Efstathios Mitropoulos
T: +306974944983
E: efstathios8@hotmail.com

Supervisor:

Erik Andrew Johannessen

erik.a.johannessen@usn.no 
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AlN on Sapphire Substrate

Aluminium Nitride (AlN) exhibits promising physical properties for a variety of 
devices. In some of these devices e.g. Surface Acoustic Wave (SAW) resonators, 
the additional introduction of a high velocity substrate such as sapphire, is 
highly desired to operate at higher frequencies which the market demands.

Project number:

33

Project description:

The goal is to grow and characterize a highly 
oriented 002 AlN thin film on sapphire 
substrate using a RF magnetron sputtering 
process. 

The project also focuses on theoretical 
calculations to obtain the phase velocity of 
Surface Acoustic Waves (SAW) in the layered 
structure. 

The project explores the use of high velocity 
materials for SAW resonators. However, the 
thin film is not for explicit use in SAW 
resonators and can be useful in many other 
devices as well.

Recent results:

A highly c-orientated sample with roughly 
600 nm thick AlN on sapphire is obtained. 
The Full Width Half Maximum (FWHM) 
rocking curve of 2.6° is shown in the figure 
below.

Crystallinity of the AlN thin film deposited on 
sapphire and silicon substrates are compared.

Methods to reduce the oxygen 
contamination in the deposited AlN thin film 
is also explored.

About student:

Program: Master of Science in Micro and 
Nano Systems Technology

Age: 33

From: Tønsberg

Name
Vegard Tollefsen

E-mail: 887718@student.usn.no

Supervisor:

Agne Johannessen

E-mail: Agne.Johannessen@usn.no

Diagnosis and follow up of diseases for 
using biosensor to detect biomakers

Brief Introduction

The detection of certain biomarkers from patients' body fluids (urine and saliva) is a reliable 
indicator that certain diseases are about to deteriorate. These biomarkers are small protein 
molecules at low concentrations in the body. For example, biomarkers can be used to diagnose 
UTI or COPD in advance.

Project number:

34

Project description:

For the diseases of the urine system, the 
detection methods based on biomarkers we 
proposed are dry chemistry and image 
comparison based on RGB color space. The 
chemical reaction reagent block is enclosed in the 
biosensor. When urine enters, the color changes 
immediately. Through the comparison of RGB 
values, a pre-diagnosis of urinary system diseases 
is made. For biomarkers in saliva, our proposed 
detection method is based on the quenching of 
photoluminescent molecules labeled with 
molecular recognition structures, and the 
measurement of light signals from those 
photoluminescent molecules. In the absence of 
biomarkers, photoluminescence is deactivated. 
When a biomarker is present, the weak van der 
Waals force ruptures, and because the quenching 
effect is eliminated, photoluminescence is 
activated.

Recent results:

We have designed a sensor that can detect 
biomarkers in urine. and I set up a read out 
system and detected the fluorescence 
response of graphene quantum dots.

About student:

I am RuiZhu from China. My background is 
biomedical engineering and biotechnology.  
After graduating from China, because of the 
beautiful scenery and customs of Norway, I 
chose to come here to start my master 
studies.

Name:RuiZhu
T: +8615250968553

E: 15250968553@163.com

Supervisor:TaoDong

E:tao.dong@usn.no
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I en hverdag hvor alt er tilgjengelig med noen få tastetrykk, ønsker vi å tilby 
gjennom oppdrag fra Tarjei Talleivsen samme brukervennlighet og effektivitet 
for hans kontorutleie. Systemet skal gi oppdragsgiver en automatisert måte å 
leie ut rom på.

Prosjektnummer:

36

Problemstilling:

Vi ønsker å finne den beste løsningen for 
både kunde og eier. For potensielle kunder 
betyr det en strømlinjeformet opplevelse fra 
bestilling av rom helt til fysisk adgang til 
lokalet. For eier skal det være lett å 
administrere tjenesten, og det må tilby 
informasjonsbehovet eier har. Gjennom 
systemutvikling, fokus på UU og UX, samt 
jevnlig dialog med eier har vi kommet frem 
til denne løsningen.

Sammendrag:

Denne løsningen er utviklet gjennom MERN-stack: 
MongoDB, Express, React, og Node.js.

Integrasjon av alarmsystemets REST API, for 
adgangskontroll til lokalet.

Integrasjon av betalingsløsning levert av NETS

I dette oppdraget er adgangskontroll, 
betalingsløsning og brukeropplevelse 
kjerneverdier: Vi brukte derfor mye tid på å finne 
de rette løsningene og fremgangsmåtene som 
passet for disse aspektene av tjenesten.

Om prosjetgruppen:

Gruppen består av fire IT og informasjonssystem 
studenter. Kristoffer Eikenes, Mikkel Holmberg, 
Ole Markus Ternø og Robin Røsholt. Vi har 
opprettet eget firma kalt Netcode AS på siden av 
studiet og har gjennomført flere forskjellige 
oppdrag. Gjennom firmaet har vi stiftet 
bekjentskap til oppdragsgiver, og dette oppdraget 
så vi på som en fin bachelor oppgave.

Kristoffer Eikenes

Mikkel Holmberg

Robin Røsholt

Ole Markus Kristiansen  Ternø

Kontorutleie – FullStack webapplikasjon
Full-stack webutvikling

Utvikle en web-applikasjon for å formidle varer og tjenester mellom bedrifter 
for Cloud Master AS.

Prosjektnummer:

37

Problemstilling:

Utvikle en web-applikasjon for formidling av 
tjenester og produkter mellom bedrifter. 
Tjenesten skal tilbys til pro-brukerne av 
bedriftssøkemotoren, Purehelp.no, med 
formål om å øke kundelojaliteten i 
kundemassen

Sammendrag:

Tjenesten skal, mot en liten kickback til Purehelp, 
tilby bedrifter en kanal for å markedsføre sine 
varer og tjenester, samt gi gode tilbud på andres. 
Web-applikasjonen skal være brukervennlig og 
responsiv, dvs. den skal fungere like godt 
uavhengig skjermstørrelse.

Systemet består av følgende teknologier:

- Linux webserver med CentOS versjon 8.

- MariaDB database

- PHP-rammeverket, Phalcon

- HTML/CSS/JavaScript/Bootstrap for front-end.

Om prosjektgruppen:

Prosjektgruppen består av tre studenter som 
avslutter bachelorgraden «IT og 
informasjonssystemer» sommeren 2020. 
Gruppen har samarbeidet siden oppstarten 
av studiet og kjenner hverandres styrker og 
svakheter. 

Tina Rambo

Pernille Pindsle

Daniel Kittelsen
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Daedalus

A meeting place for students and businesses

Project number:

38

Project description:

Daedalus is a web application designed

to help students find groups to work with

on assignments and jobs that will be

listed by different businesses and

organizations.

Recent results:

In the application, students can form

teams. On the team view, you can find

the general info about what assignment

you are working on and who is a part of

it. It also allows for the team leader to

list the group as “in need of more

members”. The application works by letting

students sign up either alone, or in a

teams for jobs posted by businesses,

but it will also allow for students to post

a listing themselves to gather groups for

mandatory or other tasks.

Name
T: xxx xx xxx, E:email adress

Name
T: xxx xx xxx, E: email address

Supervisor:

Name, email address

All pictures and designs are not set in 
stone, the pictures shown are just 
examples of how parts of the web 
application might look

“WOSH” - Treningsapp

Personlig trener app

WorkOutSHeets (WOSH) - kommunikasjon mellom PT og bruker

Prosjektnummer:

39

Problemstilling:

Dette prosjektet har ingen ekstern 
arbeidsgiver og er et resultat av gruppas 
tanker om mangler i eksisterende 
applikasjoner. Målsettingen for denne 
applikasjonen er en bedre måte å kunne 
lage og følge treningsplaner, i tillegg til å lett 
kunne dele denne med en personlig trener. 
Den er laget for å fungere på tvers av 
plattformer, og kan sammenkobles med 
andre brukere. 

Sammendrag:

Denne applikasjonen er laget for å kunne brukes 
av privatpersoner, samtidig som den kan brukes 
for kontakt med Personlig Trenere (PT), for bl.a. å 
sette opp treningsplan og kommunisere. Den er 
også laget for å kunne brukes av PT som 
hovedverktøy mot kundene. Tanken bak denne 
applikasjonen er at den skal være brukervennlig, 
og med stor mulighet for egendefinering av hvilke 
funksjoner som skal være tilgjengelige (fordi vi 
alle er forskjellige). Den holder stort fokus på at 
det skal være enkelt å registrere seg, sette opp 
treningsplan og benytte seg av PT.

Om prosjetgruppen:

Vår prosjektgruppe består av Sara, Ole-
Martin, Daniel, Elise og Cathinka. Vi er 
tredjeårsstudenter innen IT og 
informasjonssystemer

Cathinka Guttormsgaard Johnsen 

cathinkajohnsen@gmail.com

Elise Marie Hogsnes

elise-marie.h@hotmail.com

Daniel Mikkelsen 

97damik@hotmail.no

Ole-Martin Månsson 

ole-martin.m@hotmail.com

Sara Fossberg

sara@fossberg.net
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Vareteller-håndterminal for android 
På oppdrag for BestValue, en leverandør av POS-systemer med 
hovedkontor i Sandefjord,  har bachelorgruppen vår utviklet en 
varetellingapplikasjon for å hjelpe BestValue sine kunder å enkelt utføre 
varetelling digitalt på sine mobiltelefoner.

Prosjektnummer: 40

Problemstilling: 
BestValue sine kunder bruker nå håndholdte CE-terminaler for vareteller. Disse er 
kostbare og gammeldagse, og BestValue har derfor ønsket å tilby kundene deres en 
ny mulighet til å bruke personlige mobiltelefoner for å utføre denne jobben.  
Funksjoner inkluderer blant annet å kunne skanne strekkoder og bestemme antall 
produkter man vil legge til i en telleliste, og dermed oppdatere databasen basert på 
de nylige skannede varene. Man skal også kunne søke gjennom varesortiment, som 
er oppdatert ved forespørsel fra databasen. 

Sammendrag:  
Bachelorprosjektet er gjennomført i samarbeid med BestValue AS. Prosjektet er en 
full-stack mobil-applikasjon som tar i bruk Java, SQL, XML og PHP. 

Prosjektet kan stort sett bli splittet opp i tre forskjellige hovedfunksjoner; skanning, 
varesortiment og telleliste-behandling. Skanning tar i bruk et open-source bibliotek 
for å effektivt skanne produkter med mobilkamera. Varesortiment og 
telleliste-behandling tar formen av en liste av rader med produktbeskrivelser, der 

telleliste-behandling også har mulighet til å endre på og legge til informasjon 
manuelt. 
 
I tillegg, så har det vært et fokus på enkelt og forståelig brukergrensesnitt for at 
applikasjonen er lett å ta i bruk. Applikasjonen er designet for versjon 6 av android 
og oppover, noe som vil kunne taes i bruk av 94.77% av norske android-eiere. 
 
Om prosjektgruppen: 
Prosjektgruppen består av Bjørn Martin Martinsen, John Larsen, Thomas Iversen og 
Tom Robin Nilsen, alle fra studie IT og Informasjonssystemer. 
 
Bjørn Martin Martinsen: 

T: 90745101 

E: bmartima@gmail.com 

John Larsen: 

T: 91728536 

E: johnlarsen2@live.no 

Thomas Iversen: 

T: 47658753 

E: Iversen.thomas@outlook.com 

Tom Robin Nilsen: 
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Tittel her

Levering av pakker via droner har blitt en mer og mer utbredt idé utover nyere 
tider. Er dette realistisk å prøve å utføre i Norge, og hva er det som holder 
dronene tilbake? Her skal vi utforske hvordan denne type pakke levering 
fungerer i utlandet og i hvilke aspekter vi ligger etter. 

Prosjektnummer:

41

Problemstilling:

Vårt prosjekt har som mål å demonstrere en 
konseptuell plattform som skal sammenkoble 
forskjellige interessenter i drone-virksomheten. 
Dette er mer komplisert enn bare å koble 
leverandører til kunder, men vil og kreve systemer 
for luftfartskontroll, sertifisering for å kunne fly 
droner og en relativ forståelse av lovverket. 
Drone-virksomheten vil bestå av flere 
interessenter. Et sannsynlig scenario er 
fremveksten av en plattform som forbinder disse 
interessentene slik som AirBnB og Über har gjort i 
sine respektive market. Plattformøkonomien har 
utviklet seg meget i løpet av det siste tiåret og er 
nå, mer enn før, en réel og fleksibel business 
model uten store initielle utgifter. Vår applikasjon 
skal spesifisere seg innenfor “Last mile” levering, 
som er sluttdelen av leveringskjeden. Dette 
omhandler distribusjon av varer fra langdistanse 
til sluttbruker, og er den dyreste delen av 
leveringskjeden. Som en del av den kommende 
utviklingen, spiller droners autonomi en vesentlig 
rolle i utviklingen av logistikk

Sammendrag:

Drone-levering er idyllisk sett en fleksibel 
måte å sende små pakker over en stor  
rekkevidde. Dette vil ikke bare utvikle måten 
vi handler på, men kan også være essensielt 
i å sende pakker til steder som er vanskelig å 
komme seg til med konvensjonelle metoder. 
Hvordan vil dette grunnleggende forandre 
behandler leveranser på, og hvor mye er det 
bedrifter kan spare inn på å automatisere 
pakkelevering? Er det realistisk å sette opp 
et slikt system per dags dato, hvor 
ekspansivt vil dette bli? Fremtiden er ikke så 
langt av gårde som vi tror. 

Milena Martinsen
Kevin Sandsmark

Eivind Rolfsøn

Odd Ivar Bjorkendalen Løvdal

Vessel Traffic Management System for Mobile Devices
Gruppe 42 
Problemstilling 
Vår oppgave er å utvikle en prototype som 
gjør funksjonaliteten til Vissims Vessel Traffic 
Management System (VTMS) tilgjengelig for 
nettbrett og smarttelefoner, og å undersøke og 
evaluere forskjellige teknologier som kan 
brukes. 

Sammendrag
I dette prosjektet har Vissim gitt oss i oppgave 
å utforske alternativer for å gjøre deres system 
tilgjengelig for mobile enheter. Vissim VTMS 
er et system for å overvåke skipstrafikken til 
sjøs, og gir posisjoner og informasjon om flere 
tusen mål. Vissims offisielle beskrivelse av 
systemet er: 

“Vissim Vessel Traffic Management 
Application integrerer data fra sensorer som 
radar, AIS, CCTV og drone, VHF, Metocean 
sensorer og satellittdata, og gir 
sanntidsdeteksjon, sporing og overvåking av 
sjøtrafikk og fartøyinformasjon for å gi 
situasjonsforståelse.” (Vissim, 2017) 

For øyeblikket er applikasjonen bare 
tilgjengelig for Windows, og kjøres på 
dedikerte datamaskiner i kontrollsentre. De ser 
på mulighetene for å gjøre noen av 
applikasjonens funksjoner tilgjengelige for 
mobile enheter. For å spare tid på forskning og 
testing har de bedt oss finne og teste 
teknologier for karttjenester, samt metoder for 
å lage mobile apper med webteknologi. 
Resultatet av dette vil være en prototype som 
demonstrerer hvordan en slik applikasjon kan 
se ut. 

Om prosjektgruppen 
Prosjektgruppen består av fem studenter fra IT 
og informasjonssystemer. Vi har hatt tett 
kontakt med oppdragsgiver som er en middels 
stor IT-bedrift fra Horten. Ingen fra gruppen 
har tidligere erfaring med geografiske 
informasjonssystemer. For å gjøre grundige 
vurderinger og tester, er det viktig for oss at 
produktet som utvikles er nærmere en 
fungerende løsning enn et “proof of concept”. 

Applikasjonen er tilgjengelig her: 
https://vissim.waindor.com/ 
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