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- Fordypningsemne
- Prosjekt



Geomatikk fordypning
Mål: Videregående og avanserte temaer og metoder 

innen Geomatikk blir presenteret, diskutert og 
anvendt. Emnet konsentrerer seg om 
forskningsbaserte temaer og ny utvikling innen 
Geomatikk. Studenten skal være i stand til å lese 
litteraturen på en kritisk måte, samt å bidra aktivt i 
presentasjonen av delemner i kollokvier. Innholdet i 
emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående 
aktivitet og forskning ved Faggruppe Geomatikk.
Studenten skal velge 2 tema à 3,75 stp.



Modular

• Fordypningsemne 7,5 studiepoeng
Velje 2 av desse modulane

• Satellittgeodesi
• Geografisk informasjonsvitenskap
• Modul ved datateknikk (avtale med faglærar)

https://www.idi.ntnu.no/education/emner.php?&p=alle&v=tema


GISc/Kartografi



Geografisk informasjonsvitenskap VK, 3,75sp

Innhold:    Kurset vil ta utgangspunkt i nyare forsking innan geografisk
informasjonsvitenskap.  Visualisering er spesielt vektlagt, men 
også tema innan generalisering, web/mobilbaserte metodar og
algoritmer og datastrukturar for geografisk informasjon er
aktuelle.

Undervisningsform: Kollokvium



I praksis:

• Fokus på ein del tema

• Gjerne knyta opp mot prosjektarbeid

• Deltakarane med å velje ut litteratur

• Innbyrdes presentasjonar i kollokvium –

diskusjonar

• ”Siling” av pensum før muntleg eksamen



PROSJEKTFORSLAG:



Automatisk generalisering og 
maskinlæring
• Har vore jobba med i 30 år
• State of the art
• Både innan forsking og tilgjengelege

applikasjonar
• Vurdere utviklingstrekk – korleis går det 

vidare? Kopling mot maskinlæring.



Brukartest – kartverkets 
symbolbibliotek

• Studere korleis brukartestar kan lagast
• Setje opp web-basert brukartest for

symbol utvikla av kartverket
• Gjennomføre test - statistikk



Terrengmodell –
nøyaktigheit

• Studere relevant litteratur
• Vurdere metodar for å samanlikne ulike 

terrengmodellar
• Utvikle applikasjon for samanlikning (evt. 

Bruke standard GIS-verktøy)
• Gjere samanlikning – resultat - diskusjon



BIM - innandørskart

• Studere BIM
• Kva tengs i innandørskart?
• Vurdere visualiseringar
• Lag enkel prototyp



BIM - visualisering

• BygningsInformasjonsModellar
• Studere visualisering
• Plassert i terreng
• Instituttets 3D-lab



Kartanimasjonar - lyd

• Studere kartanimasjonar og
lydvariablar

• Vurder betre animasjon ved 
hjelp av lyd

• Lag enkel prototyp som viser 
nytteverdi



Kartapplikasjon i Oculus

• Studere kartbruk i VR
• Interaksjon med kart i VR
• Utvikle prototyp



Turorienteringsapp

• Studere navigasjon på 
mobiltelefon

• Kjenne turorientering
• Lag app for autentisering at 

deltakar er på posten
• Vis rute i kart (i ettertid)  



Teiknforklaring i 
Web - applikasjon

• Studere litteratur om 
teiknforklaring, spesielt på Web

• Vurdere nye metodar
• Vurdere teknologi som kan 
• brukast
• Eventuelt lage prototypar



Change detection for geographic features.

• Given two versions (n and n+1) of a dataset, with no unique feature 
identifiers, how can we detect the same feature in the two versions?
• Literature survey
• Proof of concept-implementation (Python, C#, JavaScript, …)
• Harvesting/generating test data
• Useful for versioned management of datasets (think git for geospatial 

data)

Version  
1 (n)

Version  2 
(n+1)

Deleted
Changed
Added

Attrs Geom

[[1, 1], [1, 2], [1,3]]

[[1, 1], [2, 1], [3,1]]

[[1, 1], [2, 2]]

[[4, 5], [4, 8]]

[[4, 5], [4, 8]]

[[2, 2], [4, 4], [8, 8]]

Attrs Geom

[[1, 1], [1, 2], [1,3]]

[[1, 1], [2, 1], [3,1]]

[[1, 1], [2, 2]]

[[5, 5], [5, 8]]

[[5, 4], [8, 1], [8, 2]]

[[0, 0], [2, 4]]

Version n-1 Version n

?
New?

New?Deleted?

See: Wang, Y.; Zhang, Q.; Guan, H. Incrementally Detecting Change Types of Spatial Area Object: A Hierarchical 
Matching
Method Considering Change Process. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2018, 7, 42.

Contact:
atle.f.sveen@ntnu.no



3D visualisering av geologi
(Kontakt Ane Bang-Kittilsen, PhD-student)

• State-of-the-art bruk av 3D-visualiseringer 
i geologi

• Samanstilling og presentasjon av 
geologiske 3D-data i web-klient

• Test 3D-klient for geologiske data



Tidshorisont
• Diskuter aktuell oppgåve med faglærar

• Geodesi – satellittar: Hossein
• Laser – 3D modellar – fotogrammetri: Hongchao
• Kartografi, GIS, 3D: Terje

• Bestem deg for oppgåve
• Meld frå til faglærar innan 10. juni
• Start å jobbe med prosjekt seinast i august



Denne informasjonen + litt til

• www.geomatikk.ntnu.no/utdanning/oppgaveforslag

http://www.geomatikk.ntnu.no/utdanning/oppgaveforslag
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