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Kort om emnet

Emnet gir en innføring i elektronikk med fokus på
hvordan du kan bygge og analysere enkle kretser.

Du lærer om virkemåte og oppbygning til sentrale
komponenter som benyttes i elektronikk i dag, passive 
og aktive, inkludert halvledere. 

Sentralt i kurset er laboratoriearbeid hvor du får
praktisk erfaring med elektronikk gjennom bruk av
simuleringsverktøy og ikke minst bygging og måling på
fysiske kretser.
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Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

• beskrive egenskapene til passive elektroniske komponenter 
som motstander, kondensatorer og spoler.

• gjøre rede for hvordan halvledere er bygget og forstå hva som 
skjer når halvledermaterialer blir "dopet".

• beskrive og beregne hvordan halvlederkomponenter og 
operasjonsforsterkere kan brukes i forsterkere, logiske 
kretselementer og sensorer.

• analysere og simulere enkle elektriske kretser.

• forklare enkle frekvensfiltre og hvordan disse beregnes.
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Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du 
dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

• Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

• Fysikk (1+2)

• Kjemi (1+2)

• Biologi (1+2)

• Informasjonsteknologi (1+2)

• Geofag (1+2)

• Teknologi og forskningslære (1+2)

03.10.2022 4



Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter:
• 3 timer forelesning per uke

• 2 timer med kollokvier og regneøvelser per uke

• 5 timer obligatorisk laboratoriearbeid per uke

• en prosjektoppgave i måleteknikk med tilknytning til 
eksperimentalfysikk (ca. 20 timer)

9 laboratorieoppgaver og én avsluttende 
prosjektoppgave må være godkjent før avsluttende 
eksamen. 
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Eksamen

• Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved 
sensurering.

Dette emnet har 9 laboratorieoppgaver og én 
avsluttende prosjektoppgave som må være godkjent 
før avsluttende eksamen.
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6. semester IN3170 –
Microelectronics

Fritt emne Fritt emne

5. semester IN3190 – Digital 
signalbehandling

Fritt emne EXPHIL03 – Examen 
philosophicum / Fritt 
emne

4. semester FYS2130 – Svingninger
og bølger

FYS3220 – Lineær 
kretselektronikk

EXPHIL03 – Examen 
philosophicum / Fritt
emne

3. semester FYS1120 –
Elektromagnetisme

IN1910 –
Programmering for 
naturvitenskapelige 
anvendelser

MAT1120 – Lineær 
algebra

2. semester FYS1115 – Statistikk og 
dataanalyse for fysikere

FYS1210 – Elektronikk
med prosjektoppgaver

MAT1110 – Kalkulus og 
lineær algebra

1. semester FYS1100 – Mekanikk og
modellering
og HMS-emner

IN1900 – Introduksjon i 
programmering for 
naturvitenskapelige 
anvendelser

MAT1100 – Kalkulus

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
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FYS3220 – Lineær kretsteori

Etter å ha fullført emnet:

• behersker du tids- og frekvensanalyse av analoge, elektroniske
kretser og signaler - både analytisk og ved simuleringer.

• har du kunnskap om analoge passive og aktive komponenter, og
hvordan disse kan utnyttes til å konstruere forsterkere, oscillatorer, 
regulatorer og filtre.

• har du kunnskap om positiv og negativ tilbakekobling, og forstår
hvordan poler og 0-punkt påvirker oppførsel og stabilitet for en
elektronisk krets.

• har du kjennskap til sammenhengen mellom den analoge og digitale
verden. Du kan finne dataalgoritmer for analoge kretser og du kjenner
relasjonene mellom Laplace og Z-transformasjoner, samt Fourier og
DFT / DTFT transformasjoner.
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FYS 3220 Lineær kretsanalyse

Tre labøvelser. Bruker PSpice (vil over til CircuitLab):

1. Fourieranalyse

2. Kretser
a) Studie av en LRC serieresonanskrets
b) Ideelle og ikke-ideelle operasjonsforsterkere
c) Derivasjon
d) Integrasjon
e) Wienbro-filter

3. Tilbakekobling, stabilitet og filtre
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IN3170 – Microelectronics

Hva lærer du?

• Du skal lære grunnlaget for integrert kretsdesign, dvs. de helt grunnleggende 
kretsene som all integrert elektronikk er bygget på. Dette inkluderer 
grunnleggende analoge CMOS-kretser, inkludert grunnleggende kretsanalyse 
og de nødvendige signalbehandlingsverktøy, samt den grunnleggende 
strukturen til digitale logiske porter og analyse av deres ytelsesbegrensninger.

• Etter å ha tatt emnet skal du kunne:

• forestille deg og designe enkle CMOS-integrerte skjemaer.

• analysere og optimalisere enkle CMOS-integrerte kretser som enkle forsterkere 
og logiske porter

• måle og karakterisere enkle CMOS-integrerte kretser i et 
elektronikklaboratorium.

• forstå og bruke begreper for kretsanalyse som små signalanalyse, forsterkning, 
overføringsfunksjon, båndbredde, portforsinkelse, strømforsinkelsesprodukt, 
etc.
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Lab, 2022

1. CircuitLab, Jupyter Notebook, multimeter

2. Frekvensfiltre: HP, LP, BP

3. Likerettere

4. Bipolar transistor: karakteristikk, forsterker

5. Operasjonsforsterker

6. Logiske kretser, DTL, low-power Schottky 74LSxx

7. Datakonvertering DA og AD *

8. Valgbart prosjekt: *
– Audiofiltrering, forforsterker eller kalkulator
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Lab, 2019

1. Enkel krets, kort innføring i BBC micro:bit *

2. Kondensator DC: teori, simulering og måling

3. Kondensator AC: Oscilloscop og signalgenerator

4. Karakteristikk: dioder

5. Transistorer (bipolar): karakteristikk, forsterker

6. Logiske kretser: DTL, low-power Schottky 74LSxx

7. Operasjonsforsterker

8. Datakonvertering: Binærteller, DA og AD *

9. Sensorer og I2C *
– Kalkulator
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Lab, før ca 2013

1. PSpice innføring

2. Oscilloscop og signalgenerator: likeretter, filter

3. Karakteristikk: dioder

4. Transistorer (bipolar): karakteristikk, forsterker

5. Logiske kretser: DTL, low-power Schottky 74LSxx

6. Flip-flop og tellerkretser *

7. Operasjonsforsterker

8. Resonans: parallell og serie *

9. Valgbart prosjekt
Torfinn Lindem
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FYS1210 er nå i praksis eksklusivt for 
Elite
• Det har så lenge jeg har undervist vært utydelig i

forhold til hvem kurset er tilrettelagt for, og hva vi 
ønsker å få ut av studiet. 

• Nå har vi så og si kun ELITE studenter, men tidligere
hadde vi en betydelig del FAM studenter også, og
læringsmålene bærer nok preg av dette.

Morgan
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Innhold

• Bipolar eller (MOS)FET?
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https://www.matidavid.com/electronic_components/04.htm



Forhold til nytt førsteår på Fysisk Inst.

• Hvordan passer FYS1210 passer inn i det nye førsteåret til 
ELITE. 
– Studentene tar ikke lenger MAT-INF1100, men har isteden et 

mekanikk-emne, FYS1100. Gjør disse endringene i forkunnskaper 
at man kan gjøre justeringer i FYS1210?

• I tillegg vil studentene ta STK-FYS1110 samtidig med 
FYS1210. 
– De første 10 ukene omtrent vil være statistikk, deretter 

dataanalyse. Kan man bruke noe av statistikk-kunnskapene i 
FYS1210? 

– Det vil hjelpe studentene å se helheten i studiet, hvis emner som 
går samtidig i noen grad «refererer» til hverandre.

Espen

03.10.2022 18



FYS1210: Første emne bare for  ELITE

Første mulighet til å bygge læringsmiljøet på programmet gjennom 
et emne. 

• Utnytter vi det?

• Forslag:
– Gjesteopptredener fra relevante mennesker på programmet (Ketil, 

Philipp, Ørjan, Sverre, Peter…)

– En faglig tur (kanskje hyttetur?) i løpet av semesteret, gjerne 
arrangert av SEF, og som kan gi fritak for en oblig/prosjekt eller 
lignende, vil bidra sterkt til studiemiljøet.

– Kunne man hatt et større prosjekt i løpet av emnet, som alle 
studentene måtte jobbe sammen om? (Litt i retning av Ketils 
prosjekt for å bygge programfølelse…)

Espen
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Peke framover mot senere kurs

Huske på å lage «koblinger» til kommende kurs der f. 
eks. frekvensfiltrering er tema

• Digital signalbehandling 

• Lineær kretselektronikk, etc

Peter
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Tilgjengelighet

det hadde vært nyttig om forelesnings-
materiale, laboppgaver osv. lå fritt tilgjengelig 
på kurssiden. 

Jeg synes generelt at alt for mange kurs legger 
for mye inn på Canvas, hvor det ikke er 
tilgjengelig. Så for mitt kurs (FYS3240/4240) 
legges alt materiale tilgengelig 

Jan Kenneth

03.10.2022 21


