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Bakgrunn 
Under forberedelsene til Symposiet «Fysikalsk Elektronikk ved NTH/NTNU i 
50 år» kom det frem at lite av historien finnes dokumentert. Historieinnlederne 
ble da enige om å skrive ned sine innlegg på symposiet i en noe mer utfyllende 
form. Resultatet av det finnes i dette dokumentet. Leseren vil finne at de for- 
skjellige innlegg har forskjellig grad av personlig stil. Det er i overensstemmelse 
med presentasjonene på symposiet, og det har heller ikke vært noe ønske om å 
harmonisere stilen.

De forskjellige kapitlene representerer de forskjellige faggruppene som til sam- 
men omfattet fagmiljøet «fysikalsk elektronikk», i alle fall i de første 25 årene. 
Den første aktiviteten, som går tilbake til 1963, er mikroakustikk. Dette faget er 
nå under avvikling, idet den siste professor med dette som spesialitet nå er pen- 
sjonert, og den siste doktorand skal disputere i nærmeste fremtid. Den neste 
aktiviteten som ble startet var halvledermaterialer og halvlederkomponenter. 
Denne virksomheten er i ny blomst ved instituttet med satsing på nanotekno- 
logi. Forskning og undervisning i elektrooptikk startet rundt 1970. I de første 10 
årene var den innrettet mot fiberteknologi. Idag er innretningen delt mellom 
medisinsk optikk og optiske sensorer og -måleteknikk. Konstruksjon av 
integrerte kretser, som startet på slutten av 1970 tallet, er nå den største 
virksomheten ved instituttet.

Selv om grunnlaget for transistoren ble lagt i løpet av 1950-årene, er det 
dekning for å hevde at det fysikalske grunnlaget for IT-revolusjonen ble lagt i 
løpet 1960- og 1970-årene. Rundt 1960 var fortsatt elektronrøret i forskjellige 
varianter den dominerende aktive kilden. De første germanium-transistorene 
var blitt tilgjengelig, men med betydelig lavere ytelse enn elektronrørene. Rundt 
1970 hadde vi fått lasere, lysdioder og detektorer, og de første integrerte kretser. 
I løpet av 1970-årene fikk vi mikroprosessorer, optiske fiber med lave tap, og 
galliumarsenid (GaAs) transistorer som kunne arbeide ved GHz frekvenser. 
Mye av grunnlaget for komponenter som ble realisert senere, ble således lagt i 
denne perioden. Bidrag fra denne tiden er mange år senere blitt honorert med 
Nobelpriser. På noen spesielle områder har også forskere ved NTH bidratt til 
denne utviklingen.

Forskning og undervisning i fysikalsk elektronikk kom relativt sent igang ved 
NTH i en internasjonal sammenligning. Særlig gjelder det halvlederteknologi, 
hvor det hadde vært en betydelig internasjonal akademisk og industriell innsats i 
en 10-års periode tidligere. I Norge var det startet en aktivitet ved Forsvarets 
Forskningsinstitutt rundt 1960 for å utvikle nye halvlederkomponenter til 
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mikrobølgeanvendelser. Denne virksomheten ble lagt ned etter noen års 
aktivitet. Tidlig på 60-tallet startet Sentralinstituttet for industriell forskning 
utvikling av silisium feltffekttransistorer. Dette prosjektet var teknisk vellykket, 
men det fikk ingen kommersiell betydning. Den første innsatsen ved norske 
universitet var derfor ved NTH tidlig i 1960-årene. Som følge av at en startet 
noe sent, og på grunn av at de sentrale personene i starten hadde en mikro- 
bølgebakgrunn, var det naturlig å søke i andre retninger enn transistorer. Valg av 
mikroakustikk som forskningsfelt var en konsekvens av dette. Forskning på 
halvlederkomponenter startet noen år senere. Den var to-delt. Den ene gikk i 
retning av høye frekvenser og var knyttet opp mot fysikalske fenomener som 
oppstår ved høye felter i halvledere. Den andre retningen var realisering av 
transistorer i tynne pådampede filmer. Vel 10 år etter starten ble forskningen på 
dette feltet rettet inn mot GaAs transistorer for mikrobølge frekvenser og 
mikrobølge integrerte kretser. I den forbindelse ble det utviklet en betydelig 
kompetanse i materialteknologi, og det ble gjort betydelige investeringer i utstyr 
til fremstilling og karakterisering av materialer og prosesser. Nanoteknologi- 
aktiviteten ved instituttet idag er en oppfølger av den innsatsen. Satsing på 
fiberoptisk kommunikasjon som forskningsfelt var noe annerledes begrunnet.  
Her var en rimelig tidlig ute og kunne bidra med demonstrasjon av god ytelse 
for sentrale anvendelser. Noe av det samme gjelder IC-konstruksjon. Satsingen 
på dette feltet falt sammen med tilgang til konstruksjonsverktøy og silisium 
produksjonsanlegg. Den tidlige kommersielle suksess på dette området henger 
også sammen med strukturen av elektronikkbedrifter i Norge. Med et par 
unntak var de relativt små og rettet inn mot nisjer med moderate produksjons- 
volum. De lave kostnadene med kundetilpassede kretser gjorde denne teknolo- 
gien attraktiv.

Miljøet fikk etter hvert en god internasjonal akademisk status, med flere viktige 
internasjonale publikasjoner. Det førte med seg en betydelig interesse utenfra, 
og instituttet fikk en bred internasjonal kontaktflate. Det var mange besøk og 
mange gjester over lengre tid, også fra prestisjefylte vitenskaplige institusjoner. 
Forskere ved instituttet ble invitert med foredrag til sentrale internasjonale 
konferanser, og de ble invitert til gjesteopphold ved kjente universiteter og 
institusjoner i utlandet. Det ble etablert faglige kontakter og personlige 
relasjoner som har holdt gjennom hele den senere aktive karrieren.

Det har vært naturlig å organisere virksomheten med faglig innretning i bun- 
nen, selv om mestedelen etter hvert har blitt innrettet mot anvendelser. Til 
eksempel ble flere forskere i miljøet interessert i medisinske problemstillinger 
fra midten av 70-tallet. Den første interessen dreide seg om bioelektriske 
fenomener både med studier av EEG og elektrisk stimulering. En av disse, som 
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dreide seg om inkontinens hos kvinner etter barnefødsel, ble basis for etablering 
av en bedrift – MedTek AS – i 1983. Det var også prosjekter innen 
mikroakustikk rettet mot medisinske anvendelser. Medisinsk optikk ble en viktig 
problemstilling, og forskere i miljøet har markert seg internasjonalt med viktige 
vitenskaplige bidrag. Denne anvendelsen utgjør en viktig del av optikk- 
forskningen ved instituttet idag. Hver av de medisinske aktivitetene har funnet 
forskjellige medisinske samarbeidspartnere med forskjellige spesialiteter. Det 
faglige fellesskapet i fysikalsk elektronikk har imidlertid vært viktig for å 
opprettholde og videreutvikle god faglig basiskompetanse.

Fagfeltet «fysikalsk elektronikk» ble ganske raskt populært blant studenter. Dels 
skyldtes dette at faget fikk høy internasjonal status, og dels skyldtes det at 
undervisningen hadde utspring i et forskningsmiljø med stor aktivitet, og forsk- 
ere med stor entusiasme for faget. De studentene som søkte til faget hadde 
gode kvalifikasjoner, og de var ofte selv orientert mot forskning og innovasjon. 
Dette er trolig den viktigste årsak til at virksomheten har satt spor både i 
forskning og i næringsutvikling.
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De grove linjene
Kjell Bløtekjær

Min forbindelse med fagfeltet fysikalsk elektronikk er som 
følger: Jeg ble ansatt som dosent i teoretisk elektroteknikk 
i 1966. I 1980 fikk jeg et personlig professorat. Fagområd- 
et ble da endret til fysikalsk elektronikk. Jeg ble pensjonist i 
1998, men fortsatte med et treårig seniorstipend fra forskningsrådet. Etter det 
hadde jeg fremdeles veiledning av doktorstudenter; den siste disputerte i 2005. 
Jeg har fremdeles en viss kontakt med miljøet, uten at jeg bidrar faglig. I min 
karriere ved NTH/NTNU har jeg forelest på alle nivå. Forskningen har dreiet 
seg om elektromagnetisme, teoretiske problemer innen halvledere, akustiske 
bølger i faste stoffer, og fiberoptikk, primært fiberoptiske sensorer.

I likhet med mange andre i miljøet ved fysikalsk elektronikk kom jeg fra 
Forsvarets forskningsinstitutt. Som nybakt siv. ing. begynte jeg ved radaravdel- 
ingen i Bergen i 1958. I 1962-63 flyttet avdelingen til Kjeller, og gikk inn i 
avdeling for elektronikk. Min forskning på FFI var primært innen mikro- 
bølgerør, og litt innen akustiske bølger i piezoelektriske halvledere.

Min oppgave her er å si noe om historien i grove trekk. Andre skal så ta seg av 
de forskjellige fagområdene i mer detalj. La meg begynne med det organisa- 
toriske.

Organisasjon
Kanskje vi først skal bli enige om hva vi mener 
med fysikalsk elektronikk. I årsrapportene på 
70-tallet var fagfeltet definert som “Fysikalsk 
elektronikk omfatter de deler av fysikk og elek- 
tronikk som er knyttet til virkemåte, utvikling og 
produksjon av elektroniske komponenter”.

At vi jubilerer i år skyldes at vi har definert starten 
på fagfeltet Fysikalsk elektronikk som 1963, det 
året Andreas Tonning tiltrådte som professor ved 
Institutt for teoretisk elektroteknikk. Men institut- 
tet hadde en forhistorie. Det ble opprettet i 1958, 
og Kjell Johnsen tiltrådte som professor samme år. Han ble der imidlertid bare 
ett år, så hans aktivitet satte ingen varige spor.
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I 1963 ble Institutt for anvendt elektronikk oppret- 
tet. Eller omvendt elektronikk, som det hendte at 
det stod på konvolutter adressert til instituttet. I 
1966 tiltrådte Tore Wessel-Berg som professor. Både 
faglig og personellmessig var det svært nære 
forbindelser mellom de to instituttene, og sam- 
arbeidet ble meget nært helt fra starten. Begge 
instituttene ble for en stor del bemannet med folk 
som hadde bakgrunn fra Forsvarets forskningsinsti- 
tutt, for det meste fra radaravdelingen i Bergen.

I 1967 kom innstillingen fra en virksomhetskomité 
hvor Tonning var formann. Instituttene ble samlet i fire seksjoner, hvorav 
Seksjon for fysikalsk elektronikk, som bestod av de to nevnte instituttene. 
Seksjonene var et uformelt ledd i hierarkiet, som bare fantes ved elektro- 
avdelingen. I 1978 ble så seksjonene omgjort til institutter.

Det neste som skjedde, var at Einar Aas i 1981 ble 
ansatt i et nyopprettet professorat i elektronisk 
konstruksjonsteknikk, og dette professoratet ble 
lagt til Institutt for fysikalsk elektronikk. Det 
medførte også at noen ansatte ble overført fra 
teleteknikk til fysikalsk elektronikk. Man kan vel si 
at med denne endringen så mistet instituttet noe av 
sin opprinnelige karakter, med vekt på det 
fysikalske. Institutt for elektronikk ville kanskje 
vært et mer dekkende navn etter dette.

I 2004 ble så storinstituttet elektronikk og telekommunikasjon dannet ved 
sammenslåing av teleteknikk og fysikalsk elektronikk. Dermed forsvant 
“fysikalsk” fra instituttnavnet.

Undervisning
Så skal jeg si litt om undervisningen. Nøkterne data ser vi av følgende tabell:

ÅR 1963 1973 1983

Studieplanfag 1 8 21

Lic/dr kurs 0 2 11
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Tallene taler for seg; det var en betydelig utvikling i løpet av de første 20 årene. 
Når det gjelder videregående utdanning, så var den nærmest ikkeeksisterende i 
1963. Tonning og Wessel-Berg gjorde en stor innsats i å bygge opp licentiat- 
utdanningen. Til å begynne med var undervisningen basert på kollokvier, men 
vi ser at det etter hvert kom inn en del regulære fag for licentiat- og senere 
doktorgradsutdanningen.

Da Tonning kom i 1963 var det bare ett fag, Grunnlag for elektroteknikken. 
Dette var et fag som lenge hadde eksistert ved avdelingen, og som i moderert 
form eksisterer fremdeles, under navnet Elektromagnetisme. Allerede i 1958, da 
instituttet ble opprettet, ble dette faget tillagt instituttet. Undervisningen ble da 
dekket av innleid personal, finansiert av ledig gasje.

Det er verd å merke seg at i 1962 startet Inge Johansen, som var professor i 
vekselstrømteknikk, å undervise i anvendt elektronikk for tredje klasse. Faget 
inneholdt elektrisk ledning i gasser og faste stoffer, samt noe om dielektrika og 
magnetiske materialer. Det ble senere overtatt og videreutviklet av Wessel-Berg.

I 1964 startet Tonning et videregående kurs i teoretisk elektroteknikk for fjerde 
klasse, og i 1965 kom det et kurs i bølgeutbredelse for tredje klasse.

1967 er et merkeår. Jeg har nevnt virksomhetskomiteen som da kom med sin 
innstilling, som ble vedtatt nesten uendret. Alle studenter ved Elektroteknisk 
avdeling skulle ha felles undervisning de tre første årene. I dag synes en slik 
ordning nokså utenkelig. De fire seksjonene skulle gi hver sitt obligatoriske fag i 
tredje klasse. Faget Fysikalsk elektronikk var todelt. Man kan si det var en sum 
av Anvendt elektronikk og Elektromagnetiske bølger. 

Går vi frem til 1973, finner vi at de to instituttene gav følgende ordinære fag: 
Grunnlag for elektroteknikken, Fysikalsk elektronikk, Elektrooptikk, Bølger i 
materielle media, Halvlederteknologi, Halvlederkomponenter, Fysikalsk 
elektronikk lab og Prosjektarbeider. De to licentiatfagene hadde tittelen Faste 
stoffers elektronikk I og II.

Forskning
Når det gjelder forskning, så skal den gjennomgås i detalj av andre, så jeg skal 
bare si litt om den første tiden. I Skandinavia var teoretisk elektroteknikk 
tradisjonelt antenner og mikrobølger, i noen tilfeller også plasma, som Kjell 
Johnsen introduserte. Tonning startet en liten aktivitet innen mikrobølger, 
nemlig dielektriske bølgeledere og resonatorer. Men hovedvekten av forskning- 
en var på akustiske overflatebølger, SAW (Surface Acoustic Waves). Tonning var 
blitt introdusert for dette temaet under et studieopphold ved Stanford 
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University like før han overtok professoratet ved NTH. Dette ble i lang tid det 
viktigste forskningsområdet ved instituttet. Da Tonning i 1992 fylte 70 år, gav vi 
ut en bok med en samling av instituttets publikasjoner innen SAW. Den talte 80 
publikasjoner.

Jeg må igjen tilbake til Inge Johansen. Han startet en aktivitet på tynne dielek- 
triske filmer, og også halvlederfilmer. De utviklet blant annet en tynnfilmtran- 
sistor og ladningskoplede kretser. Dette er en aktivitet som hører godt inn under 
fagfeltet fysikalsk elektronikk, selv om den foregikk ved et annet institutt. Der 
var også en SINTEF-virksomhet, og den ble i 1967 overført til Fysikalsk 
elektronikk ved ELAB.

Wessel-Berg startet en virksomhet innen halvledere, med målsetning å lage 
aktive komponenter på mikrobølgefrekvenser, ved hjelp av såkalte volum- 
effekter eller bulkeffekter. Det er viktig å forstå bakgrunnen til både denne 
aktiviteten og SAW-arbeidet. Det startet nemlig også opp med målsetning å lage 
en forsterker for mikrobølger, selv om dette snart ble forlatt, og arbeidet ble 
konsentrert om passive komponenter.

Bakgrunnen var denne: Transistoren var tilgjengelig, men den var fremdeles i 
sin barndom. Den erstattet radiorør på rimelig lave frekvenser, men det var på 
det tidspunkt ingen som trodde at transistoren kunne bli brukbar på mikro- 
bølgefrekvenser. Derfor var det mange som startet forskning for å finne andre 
aktive effekter i halvledere, som kunne brukes til å lage oscillatorer og forsterk- 
ere for mikrobølger. Da fulgte man det spor som man hadde brukt for radiorør. 
For å øke frekvensen hadde man først redusert dimensjonene. Men da man 
nådde et punkt der det stoppet, gikk man i motsatt retning, og brukte inter- 
aksjon mellom elektroner og elektromagnetiske bølger over større avstander. 
Vandrebølgerør er typisk for dette. Noe tilsvarende gjorde man for halvledere. 
Man forsøkte å finne fysiske fenomener som kunne gi aktive komponenter selv 
om dimensjonene ikke var små. Mange laboratorier rundt om i verden satset på 
dette. Det ble utviklet noen komponenter, så som Gunndioder, lavinedioder 
(avalanche diodes) og akustiske forsterkere. Men så skjedde det jo en rivende 
utvikling av transistoren mot høyere frekvenser, og mye av dette 60- og 
70-tallsarbeidet ble forlatt, og var delvis bortkastet. Wessel-Bergs forskning 
tilhørte denne trenden. Som nevnt var også forskningen på SAW giret mot 
aktive komponenter, men ble på et relativt tidlig tidspunkt dreiet mot passive 
komponenter.

I siste halvdel av 60-tallet ble det startet forskning på elektrooptikk. Dette hadde 
en logisk forbindelse til arbeidet med SAW: Litiumniobat var det viktigste mate- 
rialet for bruk i SAW-komponenter. På den tiden var det ikke kommersielt 
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tilgjengelig, og det ble besluttet å fremstille det selv. For å karakterisere kvali- 
teten på krystallene var det optiske metoder som måtte benyttes. Dermed var vi 
inne i aktuelle problemstillinger i elektrooptikken: fasematch, ikkelinearitet etc.

I begynnelsen av 70-tallet ble det klart at fiberoptikk ville bli svært viktig for 
kommunikasjon. Vår nærhet til telekommiljøet gjorde det naturlig at vi satset på 
dette. Snart ble det meste av virksomheten innen elektrooptikk konsentrert om 
optiske fibre. Det primære var fremstilling av fibre. Det ble opprettet kontakt 
med norske kabelprodusenter, og dette arbeidet fortsatte til midt på 80-tallet. 
Senere har arbeidet innen optikk for en stor del dreid seg om medisinske 
anvendelser og fiberoptiske sensorer.

Jeg håper jeg har greid å få frem at det var en sammenheng mellom de forskjel- 
lige prosjektene, og at den utviklingen som skjedde, var slik at nye prosjekter 
bygget på tidligere opparbeidet kompetanse. Forskningen på bulkeffekter og 
SAW hadde opprinnelig samme motivasjon. Krystallfremstillingen skyldtes et 
behov innen SAW, og førte videre til elektrooptikk. Dette arbeidet ble naturlig 
dreiet mot fiberoptikk, ut fra den nytteverdi man så dette ville ha. Jeg har 
konsentrert meg om den første tiden. De følgende kapitler vil gi mer detaljer, og 
følge utviklingen frem til i dag.
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Mikroakustikk og akustooptikk
Helge E. Engan og Arne Rønnekleiv

Innledning
Dette notatet forteller om aktiviteten i ultralydgruppen ved 
Fysikalsk Elektronikk. De ytre forholdene er beskrevet i et 
annet notat. Vi vil her trekke frem en del sider ved 
arbeidene i gruppen som vi i dag synes har vært viktige.

Akustiske overflatebølger
Denne aktiviteten startet kort tid etter at Andreas Tonning 
var tilsatt som professor i Teoretisk Elektroteknikk ved 
daværende Elektroteknisk Avdeling i 1963. Under et fore- 
gående opphold ved Stanford University var han blitt interessert i å arbeide med 
mikrobølgeakustikk. Dette er ultralyd med frekvenser som ligger i eller nær 
frekvensspektret for mikrobølger. Hensikten var å studere akustiske bølger med 
sikte på å bygge forsterkere for høye frekvenser. Dette ville en gjøre ved å 
kombinere egenskapene for piezoelektriske krystaller og halvledere. I en inn- 
ledende fase prøvde en å kombinere begge egenskapene i samme materiale. 
Flere grupper demonstrerte dette, bl.a. ved Stanford University og FFI. Etter at 
vi i vår gruppe hadde vurdert dette en kort tid, gikk vi over til å studere akust- 
iske overflatebølger i piezoelektriske materialer. Den viktigste grunnen var at 
disse bølgene, i motsetning til de tidligere brukte volumbølgene, er lett 
tilgjengelige under hele bølgeforplantningen. Dette betyr at de i en vilkårlig 
posisjon kan kobles til eventuelle eksterne transdusere for inn- og utkobling, og 
også til eksterne halvledere for annen manipulasjon slik som forsterkning og 
informasjonslagring.

Vi begynte med å gjøre beregninger på overflatebølger i kvartskrystaller. Dette 
materialet hadde godt dokumenterte mekaniske og piezoelektriske egenskaper 
med generelt liten akustisk dempning. Dette pekte på at materialet ville kunne 
ha gode forplantningsegenskaper for disse ”nye” bølgene. Kvarts var også et lett 
tilgjengelig materiale. Å kombinere piezoelektrisitet og anisotropi i forplant- 
ningsmaterialet krevde forholdsvis gjennomgripende utvidelser av den eksister- 
ende teorien som stammet fra Lord Rayleigh ca 75 år tidligere. På dette området 
leverte gruppen flere originale bidrag. De numeriske beregningene ble noe 
omfattende, men lot seg utføre med de tilgjengelige dataressursene. For å veri- 
fisere resultatene ble det i gruppen samtidig gjennomført både elektriske og 
optiske målinger av overflatebølgehastighet. Det viste seg å være god overens- 
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stemmelse mellom de teoretiske og eksperimentelle resultatene. Vi fant også 
godt samsvar da vi observerte noen nye akustiske modi, såkalte lekkbølger, som 
tidligere hverken var teoretisk prediktert eller eksperimentelt observert. Disse 
overensstemmelsene som er demonstrert i Fig. 1, ble publisert i 1967. Med 
denne teoribekreftelsen ble det senere gjort tilsvarende målinger for andre 
materialer. Teorien ble så brukt til å bestemme materialparametre med nøyak- 
tigheter som ikke var oppnådd tidligere. Blant annet gjaldt dette LiNbO3 som 
ble fremstilt i vårt eget laboratorium flere år før det var kommersielt tilgjengelig. 
Dette materialet var ettertraktet i vårt miljø fordi det hadde både elektrooptiske 
egenskaper og piezoelektriske egenskaper som er egnet for overflatebølge- 
anvendelser.

Etter at vi hadde rimelig kontroll på forplantningsegenskapene for krystallinske 
materialer, begynte vi å se på anvendelser. Fra 1969 publiserte vi en rekke 
artikler om det generelle eksitasjonsproblemet for overflatebølger, etterfulgt av 
en spesialisering rundt piezoelektriske materialer og fingerkobleren eller den 
interdigitale transduseren (IDT, se Fig. 2). Den var godt egnet til eksitasjon og 
deteksjon. Etter at vi hadde undersøkt fundamentale egenskaper som koblings- 
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Fig. 1. Fasehastighetskurver for overflatebølger i YZ-planet i α-kvarts. Trekanter er 
beregnede verdier, punkter angir eksperimentelle verdier popped ved elektriske målinger. I - 
vanlige overflatebølger, II - lekkbølger (rapportert for første gang), III - langsomste 
volumbølge.
(Appl. Phys. Lett., vol. 10, p. 311, 1967)



effektivitet, båndbredde, impedanser og lignende, studerte vi spesielt egenskap- 
er innen frekvensfiltrering og andre signalfunksjoner. En ønsket tidsrespons kan 
syntetiseres ved å variere koblingsstyrken dvs lengden av de enkelte fingergap 
tilsvarende, noe som er vist i Fig. 2 nederst. Etter hvert ble det innført alterna- 
tive modulasjonsteknikker og mer sofistikerte syntetiseringsteknikker for å kom- 
pensere for unøyaktigheter som stammer fra høyere ordens effekter. Likedan 
kunne vi syntetisere ønskede frekvensresponser ved å gjøre en Fouriertransform 
slik at problemet ble definert i tidsplanet, og så kunne en gå frem på samme 
måten.

Metalliske stripekoblere består av et stort antall parallelle metallstriper som er 
plassert perpendikulært til forplantningsretningen. Disse ble anvendt bl.a. for at 
energi som hadde en ikke-uniform fordeling i transversalretningen kunne jevnes 
ut til en uniform fordeling. Med en slik enhet kunne en bruke to transdusere 
som hver hadde ikke-uniform transversalfordeling, til å oppnå en kombinert 
respons i frekvensplanet lik produktet av hver transduserrespons. Uten en slik 
transversal utjevner mellom de to transduserne vil totalresponsen være mye mer 
komplisert og gjøre det vanskelig å syntetisere ønskede frekvensresponser. For 
mer avanserte anvendelser demonstrerte gruppen at lett modifiserte strukturer 
også kan brukes til f. eks. konsentrering av energien, se nedenfor.

Hvis rette, parallelle metallstriper har uniform avstand lik en halv bølgelengde, 
kan de ha sterkt reflekterende egenskaper. Dette brukte vi til å lage unidirek- 
sjonale transduserkonfigurasjoner med reduserte tap eller til å lage ”speil” i en 
kavitet der Q-verdien kan bli ganske høy. En variant av metallstripereflektorer er 
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Fig. 2. Eksempler på 
interdigitale transdusere 
(IDT) eller fingerkoblere. 
Øverst: Typisk 
overflatebølgekomponent 
med to transdusere laget av 
metallfilm på en 
piezoelektrisk krystall. 
Nederst: Eksempel på 
varierende koblingsstyrke 
langs en transduser. Dette 
oppnås her ved å variere 
overlapplengden mellom 
fingrene.



å bruke etsete groper av tilsvarende fasong. Her fikk vi i tillegg den frihets- 
graden at vi kunne variere etsedybden, noe som ga oss mulighet til en lokalisert 
modulasjon av refleksjonskoeffisienten. Vi undersøkte slike strukturer, og dette 
bidro til å frembringe designinformasjon som var nyttig i det videre arbeidet. 

Noen av de praktiske komponentene som ble fremstilt tidlig, var konstruert for 
tidsplanet. Eksempel på dette er et tilpasset filter som vi kan se i Fig. 3.

Innen signalprosessering var det etterspørsel etter komponenter med sterkt 
dispersive egenskaper. Slike FM-sveipende komponenter kan brukes ved analog 
Fouriertransformasjon. En måte å oppnå dette på var å variere avstanden 
mellom stripene kontinuerlig langs forplantningsretningen, enten det gjaldt 
fingerkoblere eller reflektorer. Dette ble utnyttet til å lage analoge Fouriertrans- 
formatorer med store tids-båndbreddeprodukter og hurtig responstid. Vi 
oppnådde tids-båndbreddeprodukter på flere tusen. Et eksempel på en slik 
komponent er vist i Fig. 4.

Som nevnt ovenfor var vi i begynnelsen interessert i vekselvirkning mellom 
overflatebølger og halvledere, noe som hadde vært studert i en monolittisk 
konfigurasjon. Hensikten var å se på muligheten for forsterkning av akustiske 
bølger. Dette var ikke en lett farbar vei, og den ble etter hvert forlatt. Hoved- 
årsaken var nok at det ikke var lett å finne et materiale som samtidig hadde 
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Fig. 3. Tidlig eksempel på bruk av overflatebølger for å implementere transversalfiltre. En 
13-bits Barker dekoder ble levert til Arecibo Radio Astronomy Laboratory, Puerto Rico 
(1973). Figuren viser øverst et bilde av komponenten som opererte på 30 MHz. Nederst er 
vist til venstre det kodete signalet og til høyre den komprimerte pulsen.



optimale parametre for både piezoelektriske og elektroniske egenskaper. Et 
sabbatsår av Kjell Arne Ingebrigtsen ved MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) i 1974/75 ble fulgt opp med et flerårig samarbeid med folk fra 
MIT angående studier av minnekorrelatorer basert på en kombinasjon av 
overflatebølger i et piezoelektrisk litiumniobatkrystall som var koblet elektrisk til 
diodearrays på silisium.

Gruppen interesserte seg tidlig for ikke-lineære egenskaper ved overflatebølger. 
Det hadde vært et eksperimentelt arbeid i vår gruppe (L.O. Svaasand, 1969) om 
ikke-lineær vekselvirkning mellom to overflatebølger som propagerte i motsatte 
retninger. Dette satte i gang utvikling av konvolvere i andre grupper. Konvolv- 
eren er en programmerbar overflatebølgekomponent der man får et ikke- 
lineært generert utgangssignal som er konvolusjonen av inngangssignalet og et 
programmerbart referansesignal. Vår gruppe tok siden opp igjen dette temaet 
der vi designet konvolvere basert på forplantning av overflatebølger i bølge- 
ledere, noe som bidrar til økt effektivitet. En bølgeleder kan lages ved å legge på 
en tynn metallfilm som kortslutter overflaten. En slik konvolver er vist 
skjematisk i Fig. 5.
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Fig. 5. Prinsippskisse for de 
konvolverne på LiNbO3 som ble 
undersøkt. De to transduserne 
P1og P2 sendte (via fokusering, 
antydet med blått) to motgående 
overflatebølger inn på 
bølgelederen (grønt) laget av en 
metallfilm. Det konvolverte 
signalet ble sendt ut på den 
elektriske terminalen P0. 

Fig. 4. Eksempel på en dispersiv komponent 
er vist skjematisk her. En rekke bestående av 
reflekterende skråstilte metallstriper med 
varierende avstand gjør at den reflekterte 
bølgen blir avbøyd 90º. Den varierende 
stripeavstanden gjør at forskjellige 
frekvens-komponenter blir reflektert på 
forskjellige steder langs rekken. Ved å sette 
sammen to slike geometrier som vist, får vi 
en frekvens-selektiv forsinkelse. Det 
skraverte området mellom de to skråstilte 
rekkene representerer en tynn metallfilm som 
ble lagt på i siste prosesstrinn for å finjustere 
gjenværende unøyaktigheter i fasens variasjon 
med frekvensen.



Ved hjelp av laserprobemålinger og teori studerte vi både bølgeledermodi og 
innkoblingsteknikker for bølgeledere. Noe av dette er illustrert i Fig. 6.

I Fig. 7 er vist komponentene til en ferdig utviklet konvolver.
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Fig. 7. Etter erfaringen beskrevet ovenfor 
produserte vi flere konvolvere med 
inngangsfrekvens på 300 MHz og en 
integrasjonstid på opptil 45.8 µs. Dette bildet 
viser delene som ble brukt til en slik 
konvolver. Den lange smale delen til høyre er 
LiNbO3-krystallen pådampet en metallfilm 
som danner transdusere og bølgeleder. Til 
venstre ligger metalldeler for innkapsling og 
kretskort for tilkobling til bølgelederen som 
også tjener som elektrode for utgangssignalet.

Fig. 6. Illustrasjon av bruk av laserprobens 
diagnostiske egenskaper ved design av 
SAW-komponenter. Øverst ser vi 
bølgemønsteret av en pulset overflatebølge 
målt av laserproben. Frekvensen var 300 
MHz. Overflatebølgene hadde forplantet 
seg frem mot høyre ende i en metallisk 
bølgeleder av 39 mm lengde og 57 µm 
bredde, det siste angitt til høyre i figuren. 
Det kan sees at inngangspulsen har eksitert 
tre forplantende modi med forskjellig 
gruppehastighet. Den første er den 
symmetriske grunnmodusen, fulgt av den 
første antisymmetriske modusen etter ca 
100 µm og den andre symmetriske 
modusen som har tre maksima på tvers av 
bølgelederen ca 200 µm etter 
grunnmodusen. 

Som resultat av disse målingene ble det i 
gruppen utviklet en ny innkoblingsteknikk 
som reduserte eksitasjonen av de uønskede 
høyere ordens modi til et neglisjerbart nivå. 
En ny design basert på tynne metallstriper 
(nederste del av figuren) sørget da for en 
definert bølgeprofil ved bølgelederens ende 
(merket G).



Ultralyd for medisin
Gruppen har omtrent fra begynnelsen hatt interaksjon med det medisinsk- 
tekniske miljøet som sprang ut fra nåværende St. Olavs hospital og Institutt for 
teknisk kybernetikk. I samarbeid med det har vi bidratt med bl. a. transduser- 
konstruksjon, materialkarakterisering, lydfeltmålinger samt absoluttmålinger av 
utstrålt transdusereffekt.

Gjennom det siste tiåret har vi sammen med Gruppen for krets- og 
systemdesign drevet med utvikling av en ultralydsonde basert på CMUT 
(Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer) for intravaskulær deteksjon 
av plakk. Arbeidet med slike transdusere startet noen år tidligere på lavt nivå 
etter Arne Rønnekleivs forskningsopphold ved Stanford University vinteren 
1996/97, der professor Khuri-Yakub arbeidet med slike transdusere (se Fig. 8). 

Gjennom forskningsprosjektet «Smart Microsystems for Diagnostic Imaging in 
Medicine» med start i 2004, tok vi opp denne teknikken. Vi så her på utvikling 
av forskjellige teknikker som kunne bidra til intravaskulær deteksjon av plakk. 
Ultralyddelen av prosjektet hadde nært samarbeid med konstruksjon av elektro- 
nikk for integrering i en CMUT probe (se Fig. 9), men prosjektet var anlagt 
bredere og omfattet også optisk deteksjon av ultralyd og optisk spektroskopi for 
deteksjon av plakk samt høyfrekvente svitsjer basert på mikromaskinerte 
strukturer. For teknologidelen av prosjektet samarbeidet vi med MiNaLab ved 
SINTEF i Oslo.
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Fig. 8. Prinsippskisse av en 
CMUT. En tynn membran 
utsettes for en kraft ved hjelp 
av et påsatt elektrisk felt over 
et gap mot et silisiumsubstrat. 
De elektrostatiske kreftene 
påvirker membranet i samme 
takt som AC-spenningen 

Fig. 9. Konseptskisse av et CMUT-basert 
kateter for intravaskulær avbildning. 
Ultralydtransdusere og elektronikk ventes å 
bli integrert i et kateter som skal plasseres i 
en arterie. Kateterdiameter er ca 1 mm og 
antall ultralydelementer er flere tusen.



Det var flere grunner til at CMUT-teknologi ble valgt for transduserne. En var 
at de måtte operere ved høge frekvenser med store relative båndbredder for å 
kunne skille fra hverandre de tynne lagene i veggen av en blodåre. Dette er van- 
skelig med konvensjonelle PZT-baserte transdusere, men burde være enklere for 
CMUT transdusere. Dette fordi de baserer seg på mikromaskinering av 
silisiumskiver der en bruker fotolitografi for definering av geometrien. Ved å 
lage mange av de små arrayene en trenger på relativt store silisiumskiver, så en 
for seg at en kunne lage billige transdusere. Transduserarrayene bør være 
to-dimensjonale for tredimensjonal avbildning, med transduserelementer fordelt 
periodisk i begge retninger i transduser-planet. Dette vil gi et stort antall ele- 
menter, størrelsesorden tusen til flere tusen i et array, som må koples sammen 
med elektronikk slik at signalene til og fra elementene kan overføres over et 
vesentlig mindre antall ledninger mot en styringsenhet. Tett integrasjon med 
elektronikk er derfor nødvendig.

En annen problemstilling vi tok opp etter hvert var hvordan en skulle dempe ut 
akustiske bølger som forplantet seg ned i silisiumskivene som bar CMUT-er og 
elektronikk, slik at de ikke ble reflektert tilbake mot transduser og ultralyd- 
mediet og interfererte med avbildningen. Med liten plass inne i et kateter med 1 
mm diameter er dette en utfordring.
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Fig. 10. Eksempler på analyser utført 
på en planar variant av CMUT-arrays. 
Øverst: Laserprobemåling av utsving i 
luft. Grafen viser et utsnitt av et stort 
array. Hver enkelt topp representerer 
en CMUT av det slaget som er vist i 
Fig. 8. Målingen viser tydelig at 
amplituden varierer mellom de enkelte 
CMUTene, noe som kan tilskrives 
ikke-uniformitet oppstått under 
prosesseringen. Nederst: Simulering av 
utsendt effekt fra et CMUT-array 
neddykket i parafin som funksjon av 
vinkel og frekvens. Det fasestyrte 
arrayet er innstilt på maksimal stråling 
i retning 40º. Den tydeligste 
uregelmessigheten utenom 
hovedstrålen er det horisontale båndet 
ved 25 MHz. Dette skyldes 
nabokoblinger mellom 
enkeltelementer som ved denne 
frekvensen har en uønsket resonans.



Ultralyd og optiske fibre 
Arbeid som ble gjort på optisk fiber i forskjellige grupper, førte også hos oss til 
spekulasjoner om akustiske bølger som forplantet seg langs en optisk fiber, 
kunne modulere lyset inne i fiberen på en effektiv måte. I motsetning til statisk 
modulasjon hadde slik dynamisk modulasjon ikke vært demonstrert med særlig 
hell tidligere. I 1985/86 ble Helge Engan under et sabbatsår ved Stanford 
University involvert i et mer vellykket eksperimentelt forsøk samt en relevant 
teoretisk undersøkelse av akustisk bølgeforplantning langs uendelig lange 
sylindre. Vi valgte ut optiske fibre som propagerte to modi og der en akustisk 
bøyningsbølge var i stand til å overføre energi mellom disse to modiene. Den 
akustiske energien fra en transduser ble konsentrert gjennom et akustisk horn 
inn på fiberen. En slik komponent kunne gi både optisk frekvensskift og 
amplitudemodulasjon ved siden av optisk filtrering (se Fig. 11). Dette arbeidet 
ledet til at det i California med deltagelse fra Helge Engan ble startet et firma 
som begynte med å lage utjevnere for optiske forsterkerkjeder basert på denne 
ideen. Da ble det brukt flere akustiske frekvenser for å operere over et større 
spektralområde. Helge Engan var involvert i dette arbeidet helt til firmaet måtte 
legge ned virksomheten i kjølvannet av den bristende elektronikkboblen ved 
årtusenskiftet.
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Fig. 11. 

Øverst: Prinsippskisse for 
interaksjon mellom akustiske og 
optiske modi i optiske fibre. I en 
tomodus fiber blir det sendt inn 
monokromatisk lys i den ene 
modus. Når det samtidig blir sendt 
inn ultralyd langs fiberen (her ved 
hjelp av PZT-transduser og et 
horn), kan lyset konverteres til den 
andre modus med et tilhørende 
frekvensskift lik ultralydfrekvensen.

Nederst: Siden interaksjonen er 
frekvensavhengig, kan dette brukes 
til et optisk filter der den 
transmitterte optiske frekvensen 
bestemmes av den innsendte 
akustiske frekvensen. Dette er vist 
her, der en ser det transmitterte 
spekteret for forskjellige verdier av 
den akustiske frekvensen.



Ved hjemkomst fra sabbatsåret ble disse erfaringene brukt som bidrag ved 
dannelse av en gruppe for fiberoptiske sensorer. Dette er beskrevet i Kjell 
Bløtekjærs notat.

Sluttord
De personene som har vært kjernen i ultralydgruppen har den siste tiden 
avviklet sine arbeidsforhold ved NTNU. Det er derfor opportunt å gjøre en 
oppsummering og si noe om tiden fremover for dette fagområdet.

Den delen av mikrobølgeakustikken som har fått størst oppmerksomhet i 
gruppen er uten tvil akustiske overflatebølger. Gjennom flere år følte vi at vi var 
i forskningsfronten, samtidig som resultatene kunne brukes til praktisk 
komponent- og systemutvikling. Dette var en interessant og inspirerende tid. Vi 
konstaterer at akustiske overflatebølger i dag er et modent fagområde. Det er 
også et faktum at mange av de funksjonene som tidligere med stor fordel kunne 
utføres av overflatebølgekomponenter, i dag kan utføres fordelaktig med 
digitale midler.

De senere år har vår oppmerksomhet dreid mer i retning av medisinsk ultralyd. 
Dette er i tråd med det andre tilsvarende miljøer har gjort. Samtidig er det slik at 
mange problemer innen dette fagområdet også ivaretas av andre grupper som 
befinner seg innen det medisinsk-tekniske miljøet ved NTNU. Selv om disse 
grupperingene i dag ikke er vant med de teknologiske utfordringene ved 
mikrofremstilling, skulle det ikke være uoverstigelig å kunne beherske dette hvis 
det foretas riktige prioriteringer. Det peker også i positiv retning at det finnes 
mikroelektronikkvirksomhet i miljøet som har vært verdifull for oss og som 
fortsatt kan være en verdifull ressurs ved videre arbeid i denne retningen.

Personellsituasjonen peker mot at mikrobølgeakustikkvirksomheten ved 
instituttet blir lagt ned. Samtidig er det en sterk og økende innsats innen 
nanoteknologi som krever mye og som på mange måter har karakteristika 
lignende det som var tilfellet innen mikrobølgeakustikk for en del tiår siden: 
Interessante, utfordrende problemstillinger som spenner fra grunnforskning til 
komponentbygging. En dreining og konsentrasjon av innsatsen som avspeiler 
dette, kan i lengden være til fordel for instituttets ”fysikalske” del.
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Appendiks. Egenutviklede fasiliteter
I tillegg til stor innsats på den teoretiske siden når det gjelder akustiske over- 
flatebølger, var gruppen fra starten innstilt på at vi måtte arbeide eksperimen- 
telt for at vi skulle få til praktiske resultater. Både fremstilling av komponentene 
og målinger på dem ble derfor vektlagt. Dette beskrives kort nedenfor. 

1 Teknologilaboratoriet
Instituttet hadde sammen med ELAB et teknologilaboratorium som i stor grad 
utførte tjenester for vår gruppe. Anskaffede krystaller i råform måtte bearbeid- 
es, enten det var i form av innkjøpt kvarts eller LiNbO3 fremstilt «på huset» 
som beskrevet i notatet av Lars O. Svaasand. Både orientering, tilskjæring og 
polering av overflatene ble utført her. Det ble også anskaffet anlegg for på- 
damping av tynne filmer av metaller og halvledere. Endelig ble det bygget opp 
kamerafasiliteter for fotolitografi med store forstørrelser og høye krav til 
oppløsning og nøyaktighet. Alt dette sammen med dyktige operatører var en 
forutsetning for at vi lyktes så bra med arbeidene våre

2 Utvikling av laserprobe
I midten av 70-årene bestemte vi oss for å prøve å detektere og avbilde 
overflatebølger med laserlys på en systematisk måte slik at vi kunne avbilde 
bølgefeltet over et areal som var stort i forhold til bølgelengden i begge 
overflatedimensjonene. I motsetning til de fleste arbeidene på området på den 
tiden ønsket vi å detektere både amplitude og fase for å få mest mulig informa- 
sjon fra overflatebølgene, med den hensikt å bruke oppsettet som et diagnost- 
isk verktøy. Vi begynte med enkle midler både fordi laserprobebygging var et 
område som ikke var vel utviklet, og fordi byggeelementer ikke var enkle å få 
tak i. I begynnelsen var de også ganske kostbare for våre budsjetter. Etter hvert 
som vi fikk resultater, innså vi verdien av instrumentet, og vi lyktes i å holde 
oppe interessen så mye at vi kan snakke om en mer eller mindre kontinuerlig 
utvikling over en 30-40-årsperiode. I den siste delen av denne perioden er det 
arbeidet med CMUTs som har vært insitamentet for å videreutvikle proben. 

Det viste seg etter hvert at laserproben fanget interesse også eksternt. Med basis 
i vårt arbeid ble det bygget flere eksemplarer med vårt instrument som modell; 
minst ett i Norge og to i USA.

Utviklingen av laserproben har skjedd i mange små trinn. Dette kan grovt 
inndeles i følgende stadier:
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Første stadium

Den første laserproben som ble bygd opp i midten/slutten av 70-årene, var 
basert på den såkalte knivegg-teknikken der en detekterte hellingen på den 
propagerende bølgen. Videre brukte vi bare analoge komponenter. Det hele ble 
styrt av brytere og releer som ble trigget av en xy-skriver som også lagret all 
informasjon på et papir i form av kurver. Oppsettet var tilstrekkelig følsomt for 
overflatebølgedeteksjon og samtidig robust mot bygningsvibrasjoner, noe som 
ble demonstrert ved at det hele ble plassert direkte oppå et standard labbord.

Laserprobeoppsett ca. 1978 (første stadium).

Andre stadium

Noen av de største ulempene med den første versjonen av laserproben var at 
scanningen var vanskelig og stundom upålitelig, dessuten at resultatene ikke 
kunne lagres digitalt for senere databehandling. Etter hvert som en fikk råd til å 
anskaffe relevant utstyr, ble oppsettet digitalisert slik at scanningordrene kunne 
programmeres så de ble lettvint å utføre, og de innsamlede dataene ble lagret 
elektronisk for senere behandling. Dette førte til at vi fikk mye ny informasjon 
som ga utvidet innsikt i problemstillinger vedrørende bølgeforplantning.

Den største gjenværende ulempen med laserproben etter denne ombyggingen 
var at den målte helling og ikke vertikalforskyvning av overflaten. Dette kunne 
med godt skjønn brukes for ”enkle” overflatebølger der det var en enkel 
sammenheng mellom disse størrelsene. Imidlertid ga dette tre begrensninger:

• Deteksjonsfølsomheten var avhengig av bølgefrontens retning.
• Proben hadde ingen direkte amplitudekalibrering.
• Den kunne heller ikke gjøre fornuftige målinger av vibrasjoner som har 

stor instantan uniformitet over lengre avstander. Et typisk eksempel på 
dette er overflaten på volumbølgetransdusere.
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Tredje stadium

Alle disse ulempene ble eliminert i den tredje versjonen som brukte interfero- 
metri under målingene. I tillegg økte følsomheten vesentlig. Laserproben ble 
derfor med hell brukt i utviklingen av CMUT-komponenter i gruppen vår. En 
liten utfordring med dette siste oppsettet er at det er mer følsomt for bygnings- 
vibrasjoner enn tidligere, men det var mulig å undertrykke denne effekten ved 
adekvat mekanisk isolasjon. Videre er kompleksiteten økt både på optikksiden 
og elektronikksiden.

Status for denne siste versjonen av laserproben er følgende:

• Kalibrerte målinger av amplitude og fase
• Frekvensområde: 0.1 – 1300 MHz
• Støynivå vertikalt: 7.1 fm/sqrt(Hz)
• Transversal oppløsning: 1 µm

Denne siste versjonen er blitt utviklet i samarbeid med Astrid Aksnes, og hun 
vil ta den med seg i sitt videre arbeid i Gruppen for nanofotonikk.
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Optiske materialer, optiske fibre 
og medisinsk optikk
Lars O. Svaasand

Forskningsvirksomhet
I 1961 begynte flyttingen av Forvarets Forskningsinstitutt, 
FFI, fra Bergen til Kjeller utenfor Oslo. I første pulje var forskerne Andreas 
Tonning, Tor Schaug-Pettersen og Georg Rosenberg. På Kjeller ble gruppen 
supplert av de vernepliktige soldatene Kjell Arne Ingebrigtsen, Roald Ekholt 
Olsen og undertegnede. Snart etter fikk Andreas Tonning et professorat på 
NTH, og reiste først med et utdanningsstipend til Stanford University. Da han 
kom til Trondheim i 1963 fortsatte han det arbeidet som han hadde vært med 
på ved Stanford, nemlig utviklingen av en forsterker basert på vekselvirkning 
mellom akustiske bølger og ladningsbærere i den piezoelektriske halvleder 
kadmiumsulfid (CdS). Det ble etablert samarbeid mellom NTH og FFI innen 
dette felt, og i 1964 reiste Kjell Arne Ingebrigtsen til NTH til Tonnings gruppe 
som stipendiat og jeg reise dit i 1966. Forøvrig fikk Tor Schaug-Pettersen tilbud 
om et dosentur i Radioteknikk på NTH, og reiste derfor også til Trondheim.

Arbeidet med bulk forsterkning i CdS støtte snart på fundamentale vanskelig- 
heter idet kombinasjonen av akustiske bølger og ladninger førte til ustabiliteter. 
Det ble derfor forsøkt et konsept hvor bulk akustiske bølger ble erstattet av 
overflatebølger i et isolerende piezoelektrisk materiale kvarts (SiO2) med en 
halvlederfilm dampet på overflaten. Dette konsept var heller ikke særlig 
vellykket, og arbeidet fortsatte med akustiske bølger alene på kvartsoverflaten.

Andreas Tonning og Kjell-Arne Ingebrigtsen utarbeidet i fellesskap det 
teoretiske grunnlag for overflatebølger i piezoelektriske krystaller. Det ble i 
første omgang arbeidet med forsinkelseslinjer, og Jarle Krogstad og jeg påviste 
overflatebølgene med Raman-Nath spredning av en He-Ne laser.

Det ble snart klart at det var ønskelig med materiale med sterkere piezoelektrisk 
kobling enn kvarts, og lithiumniobat (LiNbO3) var det beste alternativ. Dette 
materiale, som først ble utviklet av IBM på 1950-tallet, var både ferroelektrisk 
og sterkt piezoelektrisk. Materialet, som først ble undersøkt som et mulig 
ferroelektrisk lagringsmateriale, viste seg uegnet til dette fordi den ferroelek- 
triske Curie-temperatur var altfor høy og nær smeltepunktet (ca. 1250 °C). 
Derimot fremsto materialet på slutten av 1960-tallet som det mest lovende 
piezoelektriske materiale.
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Materialet var meget vanskelig kommersielt tilgjengelig og det ble besluttet å 
fremstille det selv med Czochalski trekke-teknikk. I de første innledende eks- 
perimenter samarbeidet jeg med Noralf Ryen og Alf Peder Grande. Snart kom 
imidlertid Gunnar Nakken til, og han ble den helt sentrale samarbeidspartner. 

Lithiumniobat hadde også en meget sterk ikkelineær piezoelektrisk kobling, og 
jeg bygget en konvolver basert på vekselvirkning mellom to møtende akustiske 
overflatebølger i 1969 på en av de aller første fremstilte krystaller. Materialet var 
også elektrooptisk aktivt og det ble snart klart at den beste måte for å bestemme 
uniformitet var ikke-lineære metoder som optisk dobling. Dette medførte at 
gruppens kompetanse innen elektrooptikk ble bygget opp. Videre ble det 
arbeidet med korreksjon av det tidligere publiserte fasediagram for 
lithiumniobat, og vi påviste en ukjent krystall LiNb3O8. Dette materiale hadde et 
krystallografisk inversjonssenter, og var derfor hverken piezoelektrisk eller 
elektrooptisk aktivt. Analyse av krystallens røntgenspekter var derimot meget 
nyttig, og vi påviste ved hjelp av dette feil i litteraturen for en fast-fase overgang 
i LiNbO3.

På midten av 1970 tallet ble det klart at lavtaps optiske fibre ville bli sentrale 
innen telekommunikasjon. Det ble derfor besluttet å fremstille slike fibre ved 
Chemical Vapor Deposition (CVD) teknikk. I dette arbeidet var Gunnar 
Nakken helt sentral i tillegg til Morten Eriksrud. En viktig støtte i fibertekno- 
logien var FFI ved Tycho Jæger og Televerkets forskningsinstitutt ved Ole 
Petter Håkonsen. Kjell Bløtekjær tok også initiativ til å etablere et 
NORDFORSK-samarbeid innen fiberteknologi. 

Et av siktemålene var å få til norsk fiberkabelproduksjon, men rundt 1980 ble 
det klart at japanske fabrikker var i ferd med å overta dette markedet. Vi foku- 
serte derfor på fiberoptiske anvendelser innen andre felt, og Morten Eriksrud 
etablerte i 1984 sitt firma Optoplan for måleteknikk innen offshore. Personlig 
ville jeg se på muligheter innen biomedisinsk teknikk, og jeg reiste på et 
forsknings-år ved Dept. of Chemical and Nuclear Engineering, University of 
California i Santa Barbara, UCSB.

Her ble jeg med på et prosjekt for å detektere og lokalisere tidlige lungetumorer 
hos røkende uran-gruvearbeidere. Arbeiderne var funnet å være i risikogruppen 
på grunn av positive funn av celleforandringer fra sputum cytologi (slim fra 
lungeslimhinnen), men mulige tumorer var for små til å kunne detekteres med 
vanlig bronchoscopi. Pasientene fikk systemisk injeksjon av kjemikaliet hemato- 
porfyrin derivative; et fluoriserende materiale som var kjent for å lokaliseres 
preferensielt i tumorer. Fluorescensen ble eksitert av en krypton-ione laser via 
en optisk fiber utstyrt med en mikrolinse for å kunne gi jevn belysning. Prosjek- 
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tet som ble ledet av Ed Profio og Oscar Balchum, ble senere i samarbeid med 
Thomas Dougherty, University of New York, videreført til å omfatte behand- 
ling av tumorer. I 1981 startet Reinold Ellingsen sitt Dr.ing arbeide innen dette 
felt, såkalt fotodynamisk terapi. Det ble etablert et samarbeid med Johan Moan 
ved Radiumhospitalet om forsøk på mus, og det ble videre arbeidet med under- 
søkelse av optiske egenskaper av hjernetumorer og normalt hjernevev. De 
optiske egenskaper av humant hjernevev, som ble utført i samarbeid med Rolf 
Ringkjøb og Harald Fodstad ved nevrokirurgisk avdeling Regionsykehuset i 
Trondheim, RIT, ble publisert som de første arbeider innen sitt felt i litteratur- 
en. Reinold Ellingsen etablerte forøvrig senere sitt firma Optomed for måling 
av temperaturfordeling i vev under operasjoner med optiske fibre med innbygde 
Bragg-gitre.

Arbeidet med laser-indusert fotodynamisk terapi ble utvidet til å studere den 
sekundært resulterende temperaturstigning. Hensikten med dette arbeide var å 
se på muligheter for behandling av tumorer med hypertermi, og jeg arbeidet i 
1989 med dyreforsøk av laserindusert netthinneoppvarmning. Siktemålet for 
dette arbeidet var behandling av tumortypen retinoblastoma hos små barn, og 
ble gjennomført ved Childrens Hospital of Los Angeles, University of Southern 
California, i samarbeid med Charles Gomer.

I 1986 reise jeg igjen på forskningsår hos Ed Profio ved UCSB. Hovedproblem- 
stillingen var deteksjon av singlet oksygen som er den aktivt celle-toksiske 
forbindelse med fotodynamisk terapi. Dette arbeidet førte til samarbeid med 
Michael Berns ved Beckman Laser Institute and Medical Clinic. BLIMC, 
University of California i Irvine. Dette samarbeidet ble fulgt opp med forsk- 
ningsfriår der i 1996/97, 2002/03 og 2007. I 1990 begynte jeg i samarbeid med 
Bruce Tromberg med undersøkelse av forplantningen av modulerte laserindu- 
serte fotontetthetsbølger i humant vev. Siktemålet for denne teknikken med 
ikke-ioniserende stråling var avbildning av brystkreft-tumorer. Studier for bruk 
av denne teknikk for bestemmelse av nekrosedybde av brannskader dannet basis 
for Thorsten Spotts Dr.ing avhandling i slutten av 90-årene.

Parallelt med dette ønsket Gunnar Volden ved Hudavdelingen på RIT å be- 
handle portwine stain fødselsmerker (flammeus naevi) med høyeffekts pulset 
laserteknikk. Det ble etablert samarbeid med Stuart Nelson, BLIMC, som hadde 
betydelig ekspertise innen dette. Arbeidet ble gjennomført som en «tandem» 
-doktorgrad NTNU; Eli-Janne Fiskerstrand med den medisinske del for 
Dr.med. og Lill-Tove Norvang med den tekniske del for Dr.ing. Dette 
samarbeidet, som var meget vellykket, dannet også grunnlag for arbeidet med 
spektroskopi av hud ved Fysikalsk Elektronikk. Olav Haugen ved Patologisk 
Avdeling, St.Olavs Hospital, foreslo at vi skulle vurdere om denne teknikken 
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kunne brukes for aldersbestemmelse av blåflekker i rettsmedisinsk sammen- 
heng. Dette ble gjennomført som en PhD studie av Lise Lyngsnes Randeberg, 
og hun har senere fortsatt innen feltet med hyperspektral avbildning.

Utdanning og administrative oppgaver.
Jeg ble utdannet ved Institutt for Svakstrømsteknikk, NTH, i 1961 og fikk 
licentiatgrad (PhD grad i 1976) ved Fysikalsk Elektronikk i 1974. I 1982 fikk jeg 
et dosentur ved instituttet (professorat i 1984). Videre var jeg instituttbestyrer på 
begynnelsen av 80-tallet og på slutten av 90-tallet, avdelingsformann ved Avd. 
for Elektroteknikk og Datateknikk i 2 perioder på midten av 80-tallet og 
medlem av Høgskolestyret i 3 perioder inntil overgangen fra NTH til NTNU i 
1995. 

Jeg overtok faget Grunnlag for Elektroteknikken fra Andreas Tonning i 1967, 
skrev lærebøker i faget, og foreleste dette i over 30 år. Av andre fag som jeg har 
forelest over mange år kan nevnes Elektooptisk kommunikasjon fra 1981. 

Ut over dette var jeg medlem av Sintefs styre fra 1988 til 1995, redaktør av 
tidsskriftet Laser in Medical Science i 1985-87 og er fortsatt medlem av 
scientific board i dette tidsskriftet og i tidsskriftet Biomedical Optics.
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Fiberoptiske komponenter og 
sensorer
Kjell Bløtekjær

Studieåret 1984 – 85 tilbrakte jeg ved Edward L. Ginzton 
Laboratory, Stanford University,California. Jeg ble der 
introdusert for fagområdet fiberoptiske sensorer, som på 
det tidspunkt var hovedinteressen til professor H. John Shaw, som ledet den 
gruppen jeg arbeidet i. I vår gruppe på NTH var arbeidet konsentrert om 
multimodus fibre. I Shaws gruppe omtalte de det spøkefullt nedsettende som 
“plumbers’ work”. Der dreide det seg bare om singelmodus fibre, og inter- 
ferometriske sensorer. De hadde store kontrakter med Litton Industries for 
utvikling av fiberoptiske “streamers” for seismikk.

Da jeg kom tilbake til NTH var det naturlig for meg å ta opp arbeid med fiber- 
optiske sensorer, som jeg da hadde opparbeidet en viss bakgrunn i. Dette er en 
nisje innen fiberoptikken, som jo i hovedsak dreier seg om kommunikasjon. 
Med de begrensede økonomiske muligheter vi hadde, var det på det tidspunkt 
nesten umulig å gjøre noe relevant innen fiberoptisk kommunikasjon, mens 
sensorer krevde beskjedne investeringer.

En viktig premiss for det omfang arbeidet fikk, var endringer i NTNFs policy. 
Da Inge Johansen ble direktør, innførte han prosjektstipend, forskningspro- 
sjekter med tilknyttede stipend. Mens forskningsrådsprosjekter tidligere stort 
sett gikk gjennom ELAB, fikk professorene nå direkte ansvar for prosjektene og 
stipendiatene. Dette, supplert med personlige dr.ing.-stipend, gjorde at arbeidet 
kunne nå et akseptabelt omfang.

Året etter mitt stanfordopphold dro Helge Engan til den samme gruppen. I 
kapitlet Mikroakustikk og akustooptikk har han beskrevet sine erfaringer fra 
dette oppholdet og et senere opphold ved en bedrift i California. Da Helge kom 
tilbake fra Stanford, slo vi oss sammen til en liten gruppe. Vi hadde ansvaret for 
hver våre stipendiater, men vi samarbeidet om veiledningen, bl. a. ved felles 
ukentlige samlinger. Helges arbeid var primært innen komponenter, mens jeg 
hovedsaklig arbeidet med sensorer. For det meste var det generelle prinsipper 
for sensorer og nye konfigurasjoner. I den grad vi hadde anvendelser i sikte, var 
det hydrofoner for seismikk.

Litt om de temaene vi tok opp: Arbeidet med komponenter var konsentrert om 
anvendelser av akustooptisk kobling i tomodus fibre. Når en singelmodus fiber 
brukes på en kortere bølgelengde enn den er beregnet for, kan den forplante to 
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modi, som har forskjellig feltfordeling på tvers av fiberen. En akustisk bøy- 
ningsbølge langs fiberen kan koble energi mellom de to optiske modiene, med 
skifte av frekvens. Dette prinsippet kan brukes til mange forskjellige kompo- 
nenter, så som modulatorer, frekvensskiftere, avstembare optiske filtre og 
variabel tidsforsinkelse for bruk i interferometre. Figur 1 viser skjematisk en 
generisk eksperimentell oppstilling. Med små modifikasjoner kan denne brukes 
til forskjellige komponenter.

Figur 1

Sensorarbeidet omfattet forskjellige prinsipper for sensorer. En satsing var på 
Sagnacinterferometre. I et Sagnacinterferometer splittes lyset i to, og de to 
delene går i hver sin retning rundt en fiberring, før de bringes til å interferere. 
Den primære anvendelsen er for gyroskop. Dette var tidlig en viktig anvendelse 
av fibersensorer. Vi har imidlertid brukt Sagnacinterferometre til å måle resi- 
proke perturbasjoner, så som strekk, trykk og temperatur. Sagnacinterferometre 
er nemlig følsomme for slike perturbasjoner, såfremt de er dynamiske og virker 
asymmetrisk i sensorringen. Flere nye konfigurasjoner ble undersøkt. Et 
eksempel på et oppsett er vist i figur 2. Denne sensoren kan lokalisere posi- 
sjonen til en perturbasjon i sensorringen.

Figur 2
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Et annet tema vi tok opp var anvendelse av erbiumdopede fiberforsterkere i 
sensorer. De ble inkorporert i Sagnacinterferometre og i multipleksede sensor- 
kjeder.

Etter hvert har sensorer basert på optiske gitter i fiberen (DFB) blitt de viktig- 
ste sensorene. Vi tok også opp dette temaet mot slutten av programmet.

Første dr.ing. ble uteksaminert i 1990, og den siste i 2005. Til sammen produ- 
serte vi 12 dr.ing. Studentene deltok jevnlig med foredrag på International 
Conference on Optical Fiber Sensors. Dette er den ledende konferansen innen 
feltet, og arrangeres med ett og et halvt års mellomrom. Vi hadde ikke noe 
formelt internasjonalt samarbeid, men vi hadde uformelt samarbeid med 
forskere fra England, USA, Israel, Polen og India.

Morten Eriksrud, som har en dr.ing.-grad fra vårt institutt, etablerte i 1984 
firmaet Optoplan, som etter hvert har opparbeidet en betydelig aktivitet og 
kompetanse på avanserte fiberoptiske sensorsystemer for seismikk. Mange av 
våre dr.ing.-kandidater ble ansatt i Optoplan, og danner en kjerne i bedriften.

Dr.-studenter og professorer. Rundt bordet fra venstre: Sverre Knudsen, Bjørnar Langli, Helge 
Engan, Joar Sæther, Jan Rambech, Jon Thomas Kringlebotn, Erling Kolltveit, Kjell Bløtekjær.

Fysikalsk elektronikk 50 år  Side 31





Nye halvlederkomponenter og 
tynne filmer
Jan S. Johannessen
SYSLAB International AS

Litt om min vei til Fysikalsk Elektronikk 
og veien videre.
Jeg kom til ELAB/NTH i juli 1966, et år etter at Tore Wessel Berg var kommet 
til Institutt for Anvendt Elektronikk og Aasmund Gjeitnes ble direktør i ELAB. 
Etter 22 år sluttet jeg i ELAB, men hadde en prof II-stilling ved Instituttet 
t.o.m. 1994. Denne korte og springene fremstilling er stort sett fra de første 25 
år av Fysikalsk elektronikks historie.

Jeg kom utenfra, fra studier ved University of Strathclyde i Scotland. Med andre 
ord en ”fremmed fugl” i datidens NTH-miljø, for alle mine kollegaer var utdan- 
net ved NTH. 

Mine faglige interesser var faststoffysikk og plasmafysikk. Sistnevnte var tema 
for min hovedoppgave. Jeg trålte derfor gjennom presse og Teknisk Ukeblad 
etter jobbmuligheter i dette feltet i Norge. Tidlig våren 1966 fikk jeg kontakt 
med og tilsagn om forskerstilling ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), med 
arbeidsfelt ionosfæreforskning. Dette var jeg ganske fornøyd med, fordi jeg 
hadde før studiene bygget nyttelaster for registrering av partikkelstråling i den 
øvre ionosfære. Dette foregikk i nært samarbeid mellom Universitetet i Bergen, 
min tidligere arbeidsplass, og FFI.

Men så dukket det opp en forskerstilling i Gruppe for ”volum og plasmaeffekt- 
er i halvledere” ved ELAB/NTH. Dette var så interessant at jeg søkte, men 
hørte ikke mer. Så midt i bryllupsfeiring i juni fikk jeg telefon fra professor Tore 
Wessel-Berg om forskerstillingen i Trondheim. Jeg hadde som sagt jobb og 
meddelte dette, men ble møtt med følgende argument: ”Alle her kommer fra 
FFI, så kommer du til oss nå, ja, så sparer du 3-4 år”. Noe mer diskusjon ble det 
ikke. Det ble ELAB/NTH for meg i nesten 25 år! 

Etter kort innføring i NTH-miljøet ble jeg høyskolestipendiat i to år. Hensikten 
var å styrke min akademiske plattform. Dette ble tilskyndet av både Wessel-Berg 
og Tonning. En intens og interessant periode resulterte i lic. techn. grad i 1970 
og senere graden dr. techn. i 1973. Som ELAB-ansatt avanserte jeg til gruppe- 
leder, seniorforsker og senere forskningssjef for Fysikalsk Elektronikk i 1985. 
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1978 ble jeg utnevnt til II-er stilling ved Institutt for fysikalsk elektronikk med 
fagfelt halvlederteknologi. Denne stillingen hadde jeg tom. 1994.

I 1974-1976 var jeg Research Associate ved Stanford Electronics Laboratories, 
Stanford University, og gjesteforsker ved Varian Associates, California. Etter 
dette oppholdet ville jeg forsøke tre ting 1: anskaffe avansert overflateanalyse- 
verktøy, 2: anskaffe molekylærstråleepitaksi for tynne halvlederfilmer og 3: 
etablere solcelleforskning. Alt ved Fysikalsk Elektronikk (ELAB/NTH). 

I 1987 ble jeg kontaktet om en lederstilling i Høyteknologisenteret i Bergen 
(HIB). HIB var et privat aksjeselskap etablert i 1985 for å bygge landets første 
og største forskningspark. Etter noen møter med styret aksepterte jeg stillingen 
som adm. direktør; en stilling jeg hadde fra 1988 til 2001.

I 1991 etablerte jeg SYSLAB som en intern forretningsenhet i HIB. Hensikten 
var å redusere ledighet blant akademikere i Bergen/Hordaland. Da jeg gikk av 
som HIB-sjef i 2001 etablerte jeg SYSLAB International AS, uavhengig av HIB. 
Pr. dags dato er det startet et 20-talls SYSLAB-sentre i Europa og Asia. Mer enn 
7000 personer har vært gjennom disse sentra. Omlag 90 % har fått nytt relevant 
arbeid i privat og offentlig sektor. Til sammen er det etablert mange hundre nye 
bedrifter.

Et paradigme skifte – fra frie elektroner til 
ladningsbærere i faste stoffer.
De tidligste 1960-årene var preget av at transistoren hadde erstattet radiorøret 
og integrerte kretser ble utviklet i Fairchild Semiconductors og Texas Instru- 
ments. På midten av 1960-tallet hadde transistorer erstattet radiorør i halvparten 
av all elektronikk. Den dominerende halvlederen var silisium (Si).

Kunne andre ”frielektron-komponenter” erstattes i faststoff? Jakten hos oss var 
i gang etter frekvensgeneratorer og vandrebølgekomponenter.

Volum og plasmaeffekter i halvledere.
I 1966 sto Wessel-Berg i spissen for en ny forskergruppe ved ELAB/NTH: 
”Volum- og plasmaeffekter i halvledere”. Her begynte min karriere.

Det viste seg snart at å finne, og å realisere, ”erstattere” i halvledere for frielek- 
tronkomponenter, klystroner og vandrebølgerør, ble vanskelig og til dels umulig. 
Teoretiske studier ble gjennomført, men praktiske demonstrasjoner feilet. Det 
ble stort sett med det en som meg ville kalle ”papirarbeid”.
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Dilemmaet var at ladningsbærernes drifthastighet i halvledere var meget lavere 
enn elektromagnetisk bølgehastighet i ”slow-wave-strukturer” nær halvlederen. 
Dette hindret effektiv kobling mellom EM-felt og romladning. Riktignok var 
frekvensgeneratorer fremstilt i GaAs; den såkalte Gunn-dioden i USA. Hos oss 
kopierte vi en japansk variant. Sogicon-effekten i Ge ble demonstrert i 

diplomoppgaver – men praktiske komponenter ble 
det ikke.

Konseptskissen viser komponentene i en vandre- 
bølgeenhet og et snitt gjennom halvleder, oksyd- 
film og meanderlinje (slow-wave- struktur). En rekke 
strukturer ble fremstilt og testet med det som var 
dagens teknologi. Romlig oppløsning var ca. 10+ 
mikrometer.

Renrom fantes ikke. Det meste forgikk i såkalte 
”flow-benker”. Tiden var preget av håndverk. Dyk- 
tige laboranter, mekanikere og teknikere holdt oss på 
et ”state of  the art nivå”.

Over- og interflater.
I praksis ble ”slow-wave-strukturer” (meandermønstre) avsatt på tynne isoler- 
ende sjikt nær halvlederoverflaten vha. vakuumpådamping av gull og fotolito- 
grafisk mønsterforming. Halvlederens overflateegenskaper var derfor av 
avgjørende betydning. Innsikt i dette førte til et Licentiatkurs: ”Overflatefeno- 
mener i halvledere”, som jeg ga i 1969. Nær overflaten avviker de elektriske 
egenskaper betraktelig. Det samme gjelder for så vidt interflater i eller mellom 
halvledere og oksyder. Ettersom interaksjonen skjedde i de ytterste atomære lag 
i halvlederen ble oppmerksomheten rettet mot tynne sjikt eller filmer.

Tynne filmer – sensorer.
Fra midten av 1960-tallet og fremover ble det utviklet betydelig kompetanse på 
fremstilling og bearbeiding av tynne filmer både i Institutt for Teoretisk 
Elektroteknikk (Andreas Tonning), Institutt for Anvendt Elektronikk (Tore 
Wessel Berg) og Institutt for elkraftteknikk (Inge Johansen). Sistnevnte hadde 
en student som laget den første integrerte krets basert utelukkende på 
tynnfilmteknologi. På 1970-tallet besluttet disse å samlokalisere instituttenes 
teknologiutstyr i Teknologilaboratoriet. Det fikk plass i A-blokkens tredje etasje, 
hvor reguleringsteknikk/Jens Glad Balchen hadde holdt til. 
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Dette ble starten på en betydelig 
teknologiutvikling innen dielektriske 
filmer, akustikk, optikk, elektroniske 
komponenter og integrerte kretser. 
Det ble fremstilt halvlederfilmer av 
gruppe IV, III-V og II-VI halvledere. 
Målet med forskningen var å finne 
anvendelser med interesse for norsk 
og internasjonal industri. Blant annet 
ble sensorer av ymse slag utviklet og 
testet. For eksempel piezoresistans i Ge førte til prototyp miniatyriserte trykk- 
sensorer, og SINTEFs forskerpris i 1971.

Avanserte analysemetoder – Nasjonalt Laboratorium for 
Overflatestudier (NALOS)
Halvlederfilmer var et tema frem til 
begynnelsen1970-årene. Jeg var gjesteforsker 
ved Stanford Electronics Laboratories og 
Varian Associates sentrallaboratorium i 
1974-76. Her ble jeg kjent med fysiske og 
kjemiske egenskaper til halvleder-overflater 
og inter-flater. Mens jeg var der utviklet 
Varian en Automatisk Auger Mikroprobe 
(AAM) det mest avanserte kjemiske analyseinstrument på markedet. Samtidig, 
og i stor hemmelighet, ble det første utstyr for Molekylærstråleepitaksi (MBE) 
utviklet i Varians sentrallaboratorium. 

Vel hjemme i 1976 foreslo jeg å anskaffe AAM til ELAB/NTH, noe som 
skjedde i 1979. Utfordringen var å finne støtte for dette i industrien. Elektro- 
nikkindustrien sa nei, men Blikkvalseverket i Bergen, som produserte flere 
kvadratkilometer overflate pr. år, sa ja. Finansieringen (vel 1 mill NOK) bygget 
på bidrag fra Blikkvalseverket i Bergen (ca 10 %), forskningsrådene og ELAB. 
Instrumentet bidro til kontakt med andre deler av industrien enn elektronikk og 
data. I løpet av noen år fikk miljøet karakter av Nasjonalt Laboratorium idet 
NAVF plasserte det første ESCA-instrument (Electron Spectroscopy for 
Chemical Analysis) her, i skarp konkurranse med Kjemisk Institutt i Oslo. I 
1984 ble NALOS formelt etablert (Nasjonalt Laboratorium for Overflate- 
Studier). På denne tiden ble Elektroavdelingens nybygg – Royal Electric Garden 
– bygget. I dette bygge ble det første virkelige renrom tatt i bruk i 1985.
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I dag, nesten 35 år senere, er fysikalsk-miljøet et av 
Nordens best utrustede for fremstilling og studier 
av nanostrukturer. Instrumentparken er fornyet, 
komplettert med nye teknikker og metoder. Alt 
dette er plassert i A-blokkens kjeller for å unngå 
grunnrystelser. NTNUs NANOLAB (foreslått av 
rektor Eivind Hiis Hauge i 2003) er kanskje et slags 
spin-off  (?) av denne virksomheten. 

I 1987 ble MBE anskaffet til Instituttet. Også dette 
fra Varian Associates. Det er en kuriositet at i 
1965/66 ble det mest avanserte vakuumpådamp- 
ingsutstyr levert til Wessel-Berg, fra Varian 
Associates. Så vår forbindelse til teknologiindu- 
strien i Silicon Valley har lange tradisjoner. 

Ikke alt gikk som forventet. Hjemkommet fra solfylte California, foreslo jeg at 
halvlederkompetansen i ELAB/NTH skulle bidra til skape ny solcelleindustri i 
Norge. Norge produserte 95 % av all metallurgisk silisium som ble foredlet til 
elektronikkindustrien ”world wide”. Foredlingen skjedde i Tyskland, Japan og 
USA, ikke i Norge! Dette ble notert av både miljø- og industriminister, men ikke 
ett øre fulgte en søknad til NTNF (i Norge skinner ikke solen). Derimot bølger 
og vind fikk støtte. Av mine kollegaer i ELAB/NTH ble mitt initiativ på spøke- 
fullt vis belønnet med ”Klodrik i gull” for årets mest tåpelige prosjektforslag. 27 
år senere ble REC etablert. Med andre ord ”timing” er viktig!

Kretsteknologi og tykke filmer
Fysikalskmiljøet var ikke bare opptatt av basale fenomener og materialteknologi, 
men også fornyelse av produksjonsteknologi. Kretskort var standard teknologi i 
norsk elektronikkproduksjon på 1960-70-tallet. Med nye halvlederkomponenter 
og integrerte kretser oppsto behovet for ny kretsteknologi eller hybridteknikk – 
en kombinasjon av komponenter, tynn- og tykkfilmkretser. I motsetning til 
vakuumpådamping av tynne filmer (størrelsesorden 100 nm) kom tykkfilm- 
teknologi – dvs. mønstergenerering utført ved påføring (silketrykk teknikk) av 
ledende og/eller dielektriske pasta på keramiske substrat. Tykkelse i denne 
sammenheng er mikrometer. Fysikalsk elektronikk (ELAB/NTH) tok dette 
tidlig i bruk og var i førersetet for innføring i elektronikk-industrien, i alle fall i 
Midt-Norge. I tett samarbeid med Autronica i Trondheim ble en egen bedrift 
for tykkfilmteknologi etablert på Røros.

Fysikalsk elektronikk 50 år  Side 37



Nye halvledere – GaAs-programmet (NOGAP).
I 1979/80 foreslo jeg å gå til anskaffelse av MBE-utstyr. Dette ble avslått, men 
arbeid med GaAs for nye komponenter og kretser ble godkjent. Til å begynne 
med meget beskjedent, men det ble etter hvert en betydelig virksomhet, både 
for mikrobølgeformål og digitalteknikk. Under 
GaAs-programmet (1980-1989) ble det bygget en 
komplett prosesslinje for fremstilling av digitale og 
analoge kretser. Fra ca 100 kNOK i 1980 vokste 
programmet til en finansiering på 12 mill NOK i 
1986 hvorav industripartnere sto for vel 3 mill 
NOK. Anvendelsene fordelte seg med 68 % på 
kommersiell telekommunikasjon, 17 % kommersiell 
datateknikk og 15 % instrumentering. 

På vårt initiativ fikk vi satt i gang et nordisk GaAs-prosjekt, mellom VTT/ 
Nokia (modellering), Institut för mikrovågsteknik/LM Ericsson (design) og 
ELAB/NTH/Norsk Data (ledelse og evaluering). Totalrammen var på 18 mill 
NOK finansiert av Nordisk Industrifond og industrien på 50/50-basis 
(1986-1988).

I løpet av noen få år maktet vi å styrke programmets finansiering betydelig, bl. a. 
gjennom målrettet markedsføring nasjonalt og internasjonalt. Anvendelsene lå 
hovedsakelig innen telekommunikasjon, datateknikk og instrumentering.

ELAB/NTH vinner ESA-kontrakt – EHSIC.
I 1985 ble vi invitert til konkurranse om Extremely 
High Speed Integrated Circuits for Space Applications. 
ESA inviterte 63 laboratorier i 12 land til å gi tilbud. Vi 
kom best ut av alle på teknisk løsning og pris og var 
blant de beste i Europa. Vi ble lagt merke til interna- 
sjonalt. Kontrakten var på 3 mill NOK og en fin ”fjær 
i hatten”.

Gjennom de nevnte prosjekter kom vi i kontakt med 
de fremste laboratorier i Europa og USA. Våre tekno- 
logierfaringer ble sammenfattet i en GaAs Technology 
Handbook. Den vakte oppsikt. Dessverre takket vi nei 
til å få den trykket for internasjonalt marked av et 
forlag i USA.
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Bildet viser en ELAB-brosjyre 
med GaAs brikke med digitale 
kretser og testelementer. 



Resultatene fra GaAs-programmet (1980-1989) er grundig dokumentert i:

66  ELAB-RUNIT Rapporter
208  ELAB-RUNIT Notater
53 Publikasjoner
9 Dr. ing. avhandlinger/NTH
42 Diplomoppgaver/NTH
45 Prosjektoppgaver/NTH 
76 Foredrag nasjonalt og internasjonalt

Programmet hadde et 20-talls gjesteforskere fra England, Tyskland, Frankrike 
og USA.

Gjennom NTVA organiserte instituttet i 1987 et seminar: ”Microelectronics in 
the Information Age”. Det dekket hele spekteret av teknologier, systemer og 
konsekvenser.

Her deltok blant andre Intel-gründer Gordon Moore, senere nobelprisvinner i 
fysikk Herbert Kroemer (MBE heterostrukturer) fra Santa Barbara, Yoshio 
Nishi, Hewlett Packard/Toshiba og ioneimplantasjonens far Jim Gibbons fra 
Stanford. Det internasjonale kontaktnettet var av vital betydning for miljøets 
utvikling og kvalitet.
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Kultur for forskning og utvikling.
Bildene er hentet fra en førjulsfest i 1966. Tonning troner høyt og i kjent stil 
sang han ”Simen sin låve”, mens Wessel-Berg bryter håndbak med Jarle Krog- 
stad. Tore vant. Omring står medarbeidere og studenter i mikrobølgeteknikk, 
teoretisk og anvendt elektronikk. Ypperlig ”team building” lenge før begrepet 
ble lansert i næringslivet!

1960 og 70-årene var en pionertid. Fysikalsk-miljøet hadde en ”høy stjerne” i 
forskningsrådet. Vi fikk romslig med midler til å utforske nye fenomener og 
teknikker. Miljøet vokste i en fruktbar symbiose mellom NTH og ELAB. Det 
ble skapt en kraftfull utviklingskultur i samspillet mellom Tonning, Wessel-Berg 
og Aasmund Gjeitnes.

Selv om arbeidet i miljøet ble organisert i grupper på 5-10 personer var der en 
overordnet samlende ledelse. Her som i alle virksomheter var det enkeltpersoner 
som førte an, tok initiativ og fikk andre med. Det er et ledelsesansvar å 
inspirere, motivere og skape rom for utvikling. Min erfaring er at grupper på 
storfamiliestørrelse fungerer best, og at i grupper større enn ca 40 personer 
svekkes gruppefølelsen/tilhørigheten. Det samme skjer hvis deltakerne sitter 
spredt, eller ikke har daglig kontakt.

Men like viktig som samhold er intern åpen konkurranse om å vinne frem med 
sine initiativ.
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I pionertiden var det tett intern kontakt, også på tvers av arbeidsfelter, i arbeids- 
tiden men også sosialt. Alle var i samme aldersgruppe og alle var på vei i en 
karriere. På slutten av 1960-tallet ble det første licentiatkurs (Matrisemetoder) 
gitt av Andreas Tonning. Det var rutinemessig kollokvier etter arbeidstid, gjerne 
om kvelden. De fleste deltok og det hadde en sammen-sveisende effekt.

De prosjekter jeg har nevnt: tynne filmer, overflateanalyse, tykke filmer og 
GaAs-programmet var alle initiert i miljøet, og så grundig markedsført eksternt. 
Den utadvendte virksomheten var nødvendig. Det gode og tette samspillet 
mellom NTH og ELAB/SINTEF var avgjørende for utvikling av faglig kvalitet 
og gjennomslagskraft i markedet. Noen få navn er nevnt, men ingen er glemt. 
Pionertiden var et stort kollektivt løft.
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Konstruksjon av integrerte 
kretser
Oddvar Aaserud

Min vei til Fysikalsk elektronikk
Våren 1969 skulle jeg som 3. klassestudent velge fagretning. Valget stod mellom 
Teknisk kybernetikk og Fysikalsk elektronikk. I disse fagene hadde vi to used- 
vanlig inspirerende forelesere, hhv. Jens G. Balchen og Andreas Tonning. Litt 
tilfeldig ble det Fysikalsk elektronikk.

”Diplomen” handlet om akustiske overflatebølger og ladningsbærerdrift i 
halvlederfilmer med Håkon Hanebrekke som veileder. Det ble en frustrerende 
opplevelse. Hanebrekke hadde avsluttet sin lic. techn. grad med en CdSe-basert 
forsterker hvor det manglet ca 3 dB på netto forsterkning. Da jeg avsluttet min 
diplom, manglet det ca 20 dB. Men som samtidig vit. ass. var det inspirerende å 
være med å utvikle den første øvingslab. ved Fysikalsk elektronikk under Helge 
Engan.

Førstegangstjenesten ble avviklet ved FFI under Roald Ekholdt og Georg 
Rosenberg. Ved avsluttet militærtjeneste, i august 1972 ble jeg tilbudt jobb ved 
ELAB. MOS-prosesslinjen, som Per Chr. Malmin hadde etablert, ble mitt 
ansvar. Etter 3 år som stipendiat, tok jeg min lic. techn. grad i 1976. Temaet var 
grenseflatefenomener i Si-SiO2 overganger, og Jan S. Johannessen var en god 
støttespiller.

Etter ASIC-perioden og Nordic VLSI, kom jeg i mai 1989 tilbake som profes- 
sor i elektroniske kretser. Det var en givende tid med mange dyktige studenter 
og et inspirerende samarbeid med gode kolleger. Samtidig var tiden preget av 
store endringer mht organisasjon og flytting av ressurser i retning av administra- 
tive oppgaver både lokalt og mer sentralt, særlig etter at NTNU ble en realitet. 
Dessuten må det vel innrømmes at etter hvert som jobbtilbudene utenfra ble 
stadig mer attraktive, ble det vanskeligere å akseptere at lønnen var omtrent den 
samme etter 8 år som da jeg begynte. I 1997 valgte jeg derfor å slutte i min 
stilling for å begynne som leder av det nyetablerte START-fondet ASA.
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Bakgrunn
Fram til slutten av 1970-årene var konstruksjon av integrerte preget av tett 
kopling mellom prosesser og design. I stor grad ble prosessene tilpasset ytelsen 
til de integrerte kretsene. Dvs. produsentene utviklet hver for seg unike 
prosesser, noe som ble brukt som et fortrinn i konkurransesammenheng. Disse 
ble behandlet med en stor grad av hemmelighold og designparametrene var 
utilgjengelig for alle utenfor.

I Norge hadde Sentralinstitutt for industriell forskning, SI, (nå SINTEF, Oslo) 
en betydelig virksomhet med hovedinnsatsen på å utvikle bipolare prosesser, 
særlig for anvendelse innen telefoni. En mindre del av ressursene ble brukt på 
design.

Ved ELAB/Fysikalsk elektronikk var det etablert en prosesslinje for p-MOS 
kretser. Den sentrale personen i dette arbeidet var Per Chr. Malmin. Denne 
prosesslinjen ble anvendt for å prosessere relativt enkle ladningskoplete kretser 
(Bucket-brigades og CCD).

Inspirasjonen – og et nødvendig taktskifte
Gordon Moore beskrev allerede på 1960-tallet sin tese om at antallet transis- 
torer pr. integrert krets ville dobles hvert år [1]. (Denne ble senere på midten av 
’90-tallet modifisert til en dobling hvert 2. år. Historisk har det skjedd en dob- 
ling ca hver 18. mnd). En slik vekst i kompleksitet ville kreve nye metoder og 
verktøy for design. En av pionerene innen dette fagområdet var Carver Mead, 
Caltech, som var en sterk pådriver for å skille prosess og design og for å etablere 
EDA (Electronic Design Automation) som et eget fag [2]. Dette synspunktet 
ble sterkt støttet av det amerikanske forsvar som ønsket muligheter for å få 
fremstilt identiske kretser hos flere produsenter.

Denne utviklingen ble fanget opp av Yngvar Lundh og Oddvar Søråsen ved 
FFI. I sitt arbeid med en syntetisk aperture radar (SARSAT) så de behovet for å 
utvikle spesielle integrerte kretser. I dette arbeidet hadde de nær kontakt med 
DARPA i USA (Defence Dept.’s Advanced Research Program Agency).

Ved ELAB hadde det i noen år vært en faggruppe for DAK (Datamaskin 
Assistert Konstruksjon) under ledelse av Einar J. Aas. Denne gruppen hadde i 
samarbeid med en del større norske bedrifter, anskaffet en avansert simulator 
for digitale kretser, TEGAS. De var på utkikk etter nye utfordringer.

Avgjørende var imidlertid at den viktigste kilden for finansiering av forskningen 
i miljøet, NTNF (nå Norges Forskningsråd), hadde signalisert at rammene til de 
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løpende aktivitetene, ville reduseres. På denne bakgrunn utformet Kjell Arne 
Ingebrigtsen og jeg en søknad til NTNF med en ramme på NOK 300.000 
(tilsvarende ca 1 årsverk) om støtte til en aktivitet innen konstruksjon av ASIC 
(Application Specific Integrated Circuits) med oppstart i 1979.

De første årene – mål og resultater
Litt uventet innvilget NTNF søknaden, og det ble dannet ei prosjektgruppe 
bestående av Jan Meyer, Gruppen for kretskonstruksjon, Frank Berntsen, 
DAK-gruppen og meg. Målsettingen var å finne svar på følgende utfordringer:

• Hvordan konstruere integrerte kretser?
• Er dette løsninger egnet for norsk industri?

Fokus var på digitale kretser og 3 ulike metoder var tilgjengelige:

• Portmatriser (Gate Arrays) – transistorene prosessert ferdige, bare 
forbindelser/ledningsføring skreddersydd

• Standardceller – leverandøren hadde et bibliotek av ferdige celler, 
plassering og ledningsføring skreddersydd 

• Full kundekonstruksjon – alle komponenter og forbindelser konstruert

Som eksempel ble valgt en del av en digital streamer (seismikk) som var under 
utvikling for GECO (Geophysical Company of Norway, nå Schlumberger) ved 
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ELAB, som ble realisert vha. 
standardceller. Prosjektet var 
vellykket, og flere hyller med 
kretskort og standardkretser ble 
”krympet inn i” kablene som 
streameren bestod av.

I industrien var det stor skepsis 
mot at dette var en teknologi 
som kunne være lønnsom uten i 
svært store produksjonsserier. I 
samarbeid med EB Teknologi 
(senere: ABB) ble det gjort en 
studie av en løsning for telekom 
hvor totale livsløpskostnader ble 
sammenlignet. Denne studien viste at ASIC var et lønnsomt alternativ ved et 
totalt volum på under 1.000 stk!

I tillegg hadde ASIC-baserte løsninger andre fordeler sammenlignet med bruk 
av standardkretser:

• Lavere effektforbruk
• Tok mindre plass
• Muligheter for økt hastighet
• Økt pålitelighet
• Bedre beskyttelse mot kopiering av løsninger
• Muligheter for å realisere helt nye løsninger

Det ble lagt ned en betydelig 
innsats i å kommunisere res- 
ultatene til norsk industri 
gjennom artikler i norske 
fagtidsskrift, konferanser og 
møter. Resultatet var en rask 
økning i interessen hos in- 
dustrien, og da ELAB søkte 
NTNF om kr 450.000 i støt- 
te for 1980, besluttet NTNF 
ved Reidar Kuvås å doble 
beløpet og gi kr 900.000 i 
støtte!
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Fig. 3 En ASIC erstatter mange standardkretser



1980 – det store veiskillet
I 1980 ble det utgitt en bok som raskt ble adoptert av et stort antall universiteter 
verden over. Forfattere var Lynn Conway fra XEROX PARC og Carver Mead. 
Boka, som hadde tittelen: Introduction to VLSI Systems, beskrev en helt ny 
metodologi for å konstruere digitale systemer vha ASIC [3]. De komplekse geo- 
metriske designreglene som konstruktører til da hadde måtte forholde seg til, 
var forenklet til enkle sett av symboler/streker med ulik fargekode.

Boka gjorde VLSI (Very Large Integrated Circuits) til et begrep og design av 
slike systemer tilgjengelig for en ny generasjon konstruktører av elektronikk. 
Den er fortsatt å få kjøpt på Amazon etter mer enn 30 år.

Ved ELAB ble det dannet en egen fag- 
gruppe på 8 personer bestående av folk 
fra den tidligere DAK-gruppen og fra 
andre faggrupper samt nyrekrutteringer. 
En av de nytilsatte var Trond Sæther.

Ambisjonen var å bevege seg i retning av 
full kundekonstruksjon, men dette var 
ikke mulig pga manglende DAK-verktøy. I 
regi av NTNF ble det derfor nedsatt et 
utvalg med representanter fra ELAB, SI 
og Stentofon som skulle se på muligheten 
for å anskaffe slikt verktøy.

Institutt for fysikalsk elektronikk besluttet 
å opprette et professorat innen fagområd- 
et. Undervisning og prosjekt- og diplom- 
oppgaver på dette fagområdet var i stor 
utstrekning blitt tatt hånd om av ELAB- 
ansatte. Tilstrømmingen av studenter var 
økende og av meget god kvalitet.

Viktige resultater og økende interesse
Med den økende interessen ønsket NTNF å bidra til at norsk industri skulle ta i 
bruk slike løsninger. I 1981 ble Det norske VLSI-programmet etablert. Ledelsen 
ble lagt til ELAB. Blant bedriftene som ble med, var EB Teknologi, Standard 
Telefon og Kabelfabrikk (STK), Kongsberg Våpenfabrikk, Tandberg Data, 
Autronica, NERA, Stentofon og AME i tillegg til SI og ELAB.
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Fig. 4 Mead and Conway: Introduction to VLSI systems



Med støtte fra NTNF ble det anskaffet det som den gangen var industristan- 
dard for fysisk design av integrerte kretser, CALMA-systemer, både ved ELAB, 
SI og Stentofon.

En betydelig del av virksomheten gikk ut på å løse konkrete designoppgaver for 
de deltakende bedriftene. En av de mest vellykkede var en krets som inngikk i 
Autronicas adresserbare brannvarslingssystemer. De totale utviklingskostnadene 
ble tjent inn på mindre enn ett år pga økt pålitelighet og redusert vedlikehold. 
Denne kretsen inngår fortsatt i det samme produktet.

Mange av bedriftene bygget også opp egne designgrupper. Vesentlige deler av 
VLSI-programmet gikk ut på å skape et felles læringsmiljø for alle deltakermiljø- 
ene samt å spre resultatene utover kjernegruppen. Det ble derfor arrangert 
årlige seminarer med stor og entusiastisk deltakelse.

Ved Fysikalsk elektronikk/ELAB gikk forskningsoppgavene ut på:

• Modellering av kretser (full kundekonstruksjon)
• Design for testbarhet
• Integrerte designsystemer (koplet fysisk layout med digital modellering)
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Fig. 5 Jan Meyer foran CALMA



I 1981 skjedde det som kanskje på sikt hadde størst betydning for utviklingen 
innen fagfeltet i Norge. Einar J. Aas ble tilsatt som professor ved Institutt for 
fysikalsk elektronikk. Einar kom til å virke i mer enn 30 år som en engasjert og 
inspirerende fagperson i miljøet. Utallige dyktige studenter ble uteksaminert, og 
disse har gitt betydelige bidrag til norsk industri.

Et stort antall dyktige prosjekt- og diplomstudenter var engasjert på både på 
industrioppdrag og mer forskningspregede oppgaver. Miljøet var preget av stor 
innsats og entusiasme med lange arbeidsdager og etter hvert manglende plass og 
utstyr. 

Dessuten inspirerte mulighetene som lå i teknologien, flere til å skape nye 
bedrifter og produkter. Eksempler lokalisert i Trondheim og sprunget ut av 
Gløshaugen-miljøet, var Findit AS (lokalisering av personer) og Medtek AS 
(medisinsk utstyr). 

1983 – fra forskning til industri
Ved starten på 1983 var det klart at det ikke ville være mulig både å gjennomføre 
de industrielle utviklingsoppdragene og den planlagte forskningsvirksomheten 
med den bemanning og de rammer en hadde. Dette ble tatt opp med ELABs 
direktør Aasmund Gjeitnes i et møte i februar 1983. Etter å ha lyttet en stund 
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Fig. 6 ASIC i Autronicas branndetektor



kom Gjeitnes med en forløsende 
kommentar: ”Er dere sikre på at dere 
skal være her?”

Omtrent samtidig hadde Stentofon 
besluttet å avslutte sin satsing på ASIC–
konstruksjon. Deres CALMA- system 
var derfor til salgs. 

Idéen om å etablere et eget selskap for å 
drive kommersiell oppdragsvirksomhet 
ble vurdert våren 1983. Gode støttespil- 
lere var, foruten Gjeitnes, adm dir Otto 
Knudsen i Stentofon. Resultatet var at 
den 23. juli 1983 ble Nordic VLSI AS 
(Nå: Nordic Semiconductor ASA) eta- 
blert. Frank Berntsen, Jan Meyer, Trond 
Sæther og jeg sluttet ved ELAB mens 
resten av faggruppen fortsatte i miljøet. 

Otto Knudsen ble styreleder, en posisjon han hadde i 10 år.

De opprinnelige aksjonærene i Nordic VLSI var foruten de 4 gründerne, Norsk 
Data, Autronica, Forenede forsikring, Forretningsbanken, Næringsinvest og 
Stiftelsen for Industriutvikling (Volvo).

Nordic VLSI kjøpte Stentofons 
CALMA-system ”på rot” og flyttet i 
august inn i leide lokaler hos Stentofon i 
Industribygget i Innherredsveien. I 
samme måned inngikk selskapet sin 
første kontrakt med Tandberg Data AS. 
Den gikk ut på å konstruere 3 ulike 
kretser for Tandbergs nye back-up tape 
streamer.

Overskuddet det første driftsåret var 
akkurat stort nok til å dekke styremid- 
dagen til jul.
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Fig. 7 Jan Meyer, Frank Berntsen, Trond Sæther og meg da 
Nordic VLSI ble etablert i 1983.

Fig. 8 Tandberg Data back-up streamer tape stasjon



NORCHIP og NorASIC – et nordisk samarbeid
En av utfordringene med ASIC-konstruksjon er kostnadene forbundet med å 
lage masker og prosessere silisiumskivene (wafers). Lynn Conway hadde ved 
XEROX PARC utviklet et konsept for Multi-Chip Projects (MCP) [4]. Kon- 
septet gikk ut på at flere ulike design fikk plass på samme sett av masker og 
silisiumskive. På denne måten ble kostnadene delt mellom flere.

Universitetsmiljøene i Norden ønsket et lignende tilbud og fikk Nordforsk med 
på å finansiere et prosjekt hvor deltakerne betalte for å delta avhengig av arealet 
på kretsen. Trondheimsmiljøet fikk ansvaret for å drive denne tjenesten under 
navnet NORCHIP. De fleste universitetene, som utdannet ASIC konstruktører i 
Danmark, Sverige, Finland og Norge, deltok.

Samarbeidet ble senere utvidet til å omfatte også opplæring i industribedrifter i 
programmet NorASIC. I stor grad ble den samme modellen som hadde vært en 
suksess i Norge i VLSI-programmet, benyttet. NorASIC ble støttet av forsk- 
ningsrådene i alle de nordiske landene og ble etter hvert en del av det europeiske 
EU-programmet JESSI (Joint Submicron Silicon Initiative). Flere europeiske 
land forsøkte i JESSI å kopiere VLSI-programmet, men med betinget suksess. 
Dette hadde flere årsaker, men en vesentlig grunn var at FoU-miljøene selv 
manglet praktisk erfaring med ASIC-design. Det lyktes derfor aldri å skape den 
tillit og det nære samarbeidet mellom undervisning, FoU-miljøene og industrien 
som en fikk til i Norge.

Trondheimsmiljøet var også godt synlig på andre måter. En større internasjonal 
konferanse, VLSI’83 med flere hundre deltakere ble lagt til Trondheim sommer- 
en 1983. Konferansemiddagen fant sted i Erkebispegården, men temaet var ty- 
deligvis for hett, for samme natt brant Erkebispegården ned.

Epilog
Det store prestisjeprosjektet for Nordic VLSI ble utviklingen av 3 svært kom- 
plekse kretser på oppdrag fra Televerkets forskningsinstitutt. Kretsene skulle 
anvendes i TV-mottakere basert på en ny standard for satellitt-TV, C-MAC. 
Utviklingen ble startet i 1985, og det vakte internasjonal oppsikt da det første 
TV-bildet med denne løsningen ble vist året etter.

Philips, som hadde selv brukt store ressurser på å utvikle en tilsvarende løsning 
uten å lykkes, ønsket å inngå et samarbeid om lisensiering og videreutvikling . 
De ønsket bl a å benytte sin egen mikroprosessorkjerne, men denne hadde ikke 
tilstrekkelig ytelse. Frank Berntsen unnfanget da idéen om en ny RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) arkitektur. Denne ble gitt navnet µRISC. 
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Sammenlignet med konkurrerende løsninger var den rask, brukte lite areal og 
effekt.

µRISC ble en stor suksess og flere 
produsenter av integrerte kretser fattet 
interesse. En av disse var amerikanske 
ATMEL og forhandlinger om lisensiering 
ble startet. I den sammenheng reiste 2 
ansatte hos Nordic, Alf-Egil Bogen og 
Vegard Wollan, til USA for å forhandle. 
Med seg hadde de også sin egen for- 
retningsplan for hvordan dette kunne 
videreutvikles i Trondheim. Resultatet ble 
ATMEL Norway, som ble etablert i 1995, 
og som har vært en stor suksess.

CMOS-teknologien utviklet seg i en retning som gjorde det mulig å realisere 
stadig mer krevende analoge funksjoner. Miljøet ved SI tok tidlig opp disse 
mulighetene og sentralt i dette stod 3 tidligere studenter fra Fysikalsk 
elektronikk; Svein Anders Tunheim, Geir Førre og Sverre Dale Moen. Disse 
bygget opp en betydelig oppdragsvirksomhet ved SI slik at dette miljøet midt på 
’90-tallet befant seg i omtrent samme situasjon som ELAB i 1983. Resultatet var 
at de 3 i 1996 gikk ut og dannet sitt eget selskap, Chipcon AS, for å utføre 
ASIC-design på oppdrag.

ASIC design, særlig når det gjaldt digitale kretser, hadde sin storhetstid fra 
midten på ’80-tallet til et stykke ut i dette hundreåret. Så godt som alle design 
ble gjort i CMOS-teknologi. Etter hvert som kompleksiteten økte og tilbudet av 
standardkretser som inneholdt programmerbarhet og analog-/digitalkonverter- 
ere og andre enkle analoge funksjoner økte kraftig, ble vinduet for spesialkon- 
struerte, digitale kretser stadig mindre.

Både Nordic Semiconductor og Chipcon orienterte seg derfor tidlig i retning av 
å utvikle egne produkter. Begge satset på produkter innen kortholds radiokom- 
munikasjon, og med suksess. ASIC konstruksjon utgjør nå en helt ubetydelig 
andel av omsetningen.

Den ukjente milliardindustrien
Teknisk Ukeblad presenterte i en artikkel den 24.september 2012 en oversikt 
over produsenter av integrerte kretser i Norge [5]. 
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Fig. 9 µRISC hos Nordic VLSI



Nordic VLSI ble børsnotert i 1996 og skiftet senere navn til 
Nordic Semiconductor ASA. Selskapet har hovedkvarter i 
Trondheim og har pr dato ca 200 ansatte. Det viktigste pro- 

duktområdet er kortholds radiokommunikasjon basert på Low Power Bluetooth 
standarden. 60-70 % av alle trådløse datamus, tastaturer og konsoller i verden 
inneholder deres kretser.

Chipcon AS ble i 2005 solgt til Texas Instruments for 1,3 Mrd. I 
dag arbeider det ca 100 ansatte ved avdelingen i Oslo, som har 
ansvar for lavenergi radiokommunikasjon. I tillegg rapporterer 

ca 100 personer i USA til avdelingen i Oslo.

ATMEL Norway har ca 200 ansatte i Trondheim og ytterligere 
ca 800 personer rapporterer til Trondheim. Deres mest synlige 
produkt er prosessorer for berøringsskjermer, og et stort antall 
smarttelefoner inneholder deres teknologi.

Etter at Geir Førre solgte seg ut av Chipcon, etablerte han sel- 
skapet Energy Micro AS. Deres område er prosessorer med svært 

lavt energiforbruk. Anvendelser er innen en rekke batteribaserte 
systemer. Energi Micro ble i juni 2013 solgt til Silicon Labs for vel 1 Mrd. 
Energy Micro, som hadde 85 ansatte, fikk lederansvaret for totalt 200 ansatte i 
Silicon Labs.

I Trondheim finnes også grafikkdelen av ARM, som har en internasjonalt led- 
ende posisjon for prosessorer. Avdelingen i Trondheim har vel 100 ansatte. 
Utgangspunktet var bedriften Falanx, som ble startet av tidligere studenter ved 
Fysikalsk elektronikk og Institutt for datateknikk. Falanx ble solgt til ARM i 
2006.

Totalt omsetter disse bedriftene for ca 7,5 Mrd årlig.

Hvorfor gikk det så bra – og er det noe å lære?
Det var nok flere årsaker til at virksomheten fikk en så god start. For det første 
traff vi planken mht tidspunktet vi startet på. Dessuten var norsk elektronikk- 
industri på den tiden preget av stor optimisme og en rekke personer med 
visjoner og mot. 

Imidlertid tror jeg at en viktig faktor var at miljøet tidlig innså at det var nød- 
vendig å skape tillit og nærhet til oppdragsgiverne, også på det personlige plan. 
Ved å etablere møteplasser og felles arenaer kom vi tett på beslutningstakerne. 
På den måten lærte vi også mye om de grensebetingelser industrien måtte 
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forholde seg til. Våre bidrag var ofte bare et lite tannhjul i et mye større maskin- 
eri, som ville bryte sammen om vi sviktet.

Dessuten fikk vi til et entusiastisk og dyktig fagmiljø som til sammen både 
forstod oppdragsgivernes behov, behersket verktøyene og hadde teknologisk 
innsikt. 

Det som miljøet på Gløshaugen kan være mest stolt over, er at man over tid har 
greid å bygge opp verdensledende kompetanse innen Low Power design. Ikke 
bare innen ett område, men innenfor en rekke viktige segmenter: AD-konvert- 
erere, mikrokontrollere, grafikk og radio. De bedriftene som gjør dette i Norge i 
dag, er verdensledende og representerer «state-of-the-art», og står ikke tilbake 
for noen som helst. Det er egentlig helt utrolig i et så lite land med så få menne- 
sker; vi snakker bare om 6-800 personer i mikroelektronikkmiljøet i Norge.

I dag konkurrerer bedriftene, som kom ut av dette, intenst innenfor de samme 
teknologi-, markeds- og anvendelsesområder. I en slik situasjon må de føle at de 
får noe igjen for å samarbeide med miljøet på Gløshaugen. Hvis en kommer i 
en situasjon hvor disse bedriftene i hovedsak føler at kompetansen flyter fra 
bedriftene, blir en lett påholdende av frykt for lekkasjer til konkurrentene.

Et godt samarbeid mellom utdannings- og FoU-miljø og industrien krever tillit 
og nærhet, ikke minst på det personlige plan. Dette tar tid å bygge opp – og 
forvitrer lett. En begynnelse kan være å skape møteplasser og felles arenaer, og 
her må Gløshaugen være den aktive og oppsøkende part. I et forum hvor 
Gløshaugen tar initiativ og aktivt jobber med å utarbeide felles mål og 
(langsiktige) visjoner, kan det være mulig å samles om felles mål, forsknings- 
programmer – og finansiering. Men det forutsetter at miljøet aktivt oppsøker 
både industri og sponsorer. 

Jeg vil få takke Trond Sæther for verdifulle innspill og synspunkter, ikke minst i 
dette siste kapittelet. 
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Eksternt finansiert 
oppdragsforskning
Kjell Arne Ingebrigtsen

Min vei til Fysikalsk elektronikk
Våren 1961 studerte jeg i 4. årskurs på Svakstrømlinjen ved elektroavdelingen 
NTH. Da kom jeg i kontakt med Tor Schaug-Pettersen som var forsker ved 
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), og som var invitert til å holde en gjeste- 
forelesning i mikrobølgeteknikk ved NTH. (Tor ble dosent i radioteknikk med 
spesialområde mikrobølgeteknikk i 1965). Han anbefalte meg å søke om å av- 
tjene verneplikten ved FFI. Det kunne da kombineres med å ta «diplomen» (Det 
store eksamensarbeidet). Dette førte til at jeg i oktober 1961 ble tilsluttet 
fortroppen til FFI’s radaravdeling som da hadde startet flytting fra Bergen til 
Kjeller. Denne fortroppen hadde som oppgave å studere nye halvleder mikro- 
bølgekomponenter. Gruppen besto av 3 forskere, 1 ingeniør, og 3 vernepliktige 
på førstegangstjeneste. Forskerne var Andreas Tonning, Tor Schaug-Pettersen 
og Georg Rosenberg, med førstnevnte som leder. De vernepliktige var Roald 
Ekholdt og Lars Othar Svaasand, begge marinegaster, og undertegnede som var 
artillerist. Ingeniør Haugen styrte laboratorievirksomheten med myndig hånd. I 
1962 ble Andreas Tonning utnevnt til professor i Teoretisk elektroteknikk ved 
NTH. Det var en medvirkende årsak til at jeg søkte tilbake til NTH for videre 
utdanning. 

I februar 1964 kom jeg til Institutt for teoretisk elektroteknikk som høgskole- 
stipendiat. Da var det etablert en gruppe ledet av Jarle Krokstad som arbeidet 
med ferritter i mikrobølgeanvendelser. Gruppen var delvis finansiert av eksterne 
midler gjennom Sintef-systemet. I august 1963 hadde jeg hatt en samtale med 
Tonning hvor det ble avtalt at jeg skulle arbeide med vandrebølge forsterkning 
basert på akustiske overflatebølger og ladningsbærerdrift i halvlederfilmer, og at 
det skulle være tema for et licentiatgradstudium. Akustisk volumbølgeforsterkn- 
ing var kjent, og hadde blitt undersøkt bla ved Stanford University hvor Kjell 
Bløtekjær under et studieopphold hadde bidratt til det arbeidet. Bruk av over- 
flatebølger med en halvledende film på overflaten var nytt i denne sammenheng. 
Fra 1964 ble jeg i miljøet frem til 1985, fra 1970 til 1981 som  dosent i Anvendt 
elektronikk, og fra 1978 til 1985 som fagsjef for Seksjon for fysikalsk elektro- 
nikk ved ELAB. I 1985 forlot jeg miljøet for å være med på oppstarten av 
Vingmed Sound , idag GE-Vingmed Ultrasound, som lager utstyr for ultralyd 
avbildning i medisin. I 2001 returnerte jeg til fysikalsk elektronikk hvor jeg fikk 
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et deltidsengasjement som professor 2 og ble innlosjert på mitt gamle kontor fra 
1964!

OPPRETTELSEN AV ELAB 
Elektronikkloaboratoriet ved NTH (ELAB) hadde blitt etablert i 1962 etter 
noen tids pådrag fra Sintef ved sjefen, Karl Stenstadvold, for å utvikle opp- 
dragsforskning i elektronikk ved NTH. Professorene ved svakstrømslinjen 
hadde nok betenkeligheter med eksternt finansiert virksomhet . Det forsinket 
oppstarten. I den første tiden var ELAB ledet av Håkon Nymoen, som i 
hovedstilling var leder for undervisningslaboratoriene ved svakstrømslinjen . 
Tilsetting av Aasmund Gjeitnes i 1965 som leder på full tid, ble starten til en 
betydelig vekst i den eksternt finansierte virksomheten, først og fremst innen 
teleteknikk, men etter hvert også innen fysikalsk elektronikk.

Instituttene Teoretisk elektroteknikk og Anvendt elektronikk samarbeidet på 
60-tallet om forskning og undervisning før de ble formelt slått sammen til ett 
Institutt for fysikalsk elektronikk (REF «De grove linjene» ved Kjell Bløtekjær). 
Fellesnevner for forskningen var nye komponenter for høye frekvenser realisert 
i faste stoffer til erstatning for elektronrør. Videregående studier ble gradvis 
utviklet. Det ble finansiert ved vitenskaplige assistentstillinger og 
høgskolestipend og etter hvert supplert med prosjekter fra Norges teknisk 
naturvitenskaplige forskningsråd (NTNF). NTNF hadde den gang i praksis 
ingen stipendordning rettet mot videreutdanning i Norge. Det ble først etablert 
i noe omfang på 80-tallet. Forskningsrådprosjektene ved fysikalsk elektronikk 
ble administrert gjennom ELAB. Fra rundt 1970 fikk vi de første oppdrag fra 
andre enn NTNF, og etter hvert også fra internasjonale organisasjoner. Forsk- 
ningen var ikke lenger bare knyttet til videregående studier, men det var også 
innslag av ren oppdragsforskning. Dette førte til vekst i antall ansatte ved 
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Oppdragsutviklingen i grove trekk

• 1960-1970 (Entusiastisk oppstart)
NTNF

• 1970-1980 (Er festen over - eller kan vi levere?)
Norges Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd
Televerkets Forskningsinstitutt
Forsvarets Forskningsinstitutt
Enkeltstående industrioppdrag
Internasjonale oppdrag
Skape finansieringskonsortier

• 1980- (Særlige viktige initiativ)
Teknologiavskallinger/Bedriftsetableringer



ELAB. I 1973 var 12 personer ansatt ved Seksjon for fysikalsk elektronikk ved 
ELAB. I 1983 var dette økt til 27 personer. Tor Dag Iveland, som hadde tatt 
licensiatgraden på et arbeide om dielektriske mikrobølgeresonatorer ved 
Institutt for teoretisk elektroteknikk, ble ansatt ved ELAB på slutten av 1960- 
tallet som fagsjef for Seksjon for fysikalsk elektronikk og administrativt 
ansvarlig for oppdragsforskningen i faget. Han hadde denne stillingen frem til 
1977. Etableringen av Institutt for fysikalsk elektronikk ved NTH kom altså 
senere enn etableringen av Seksjon for fysikalsk elektronikk ved ELAB. 
Gjennom 1970-årene ble det startet forskning innen tre nye fagfelt slik at virk- 
somheten rundt 1980 omfattet elektronikk konstruksjon, halvleder material- og 
komponentteknologi, elektrooptikk, medisinsk teknikk, og mikroakustikk. Med 
unntak av medisinsk teknikk var det organisert videreutdanning i de øvrige 
fagene. Det var derfor god sammenheng mellom den grunnleggende forskning 
knyttet til videregående studier og oppdragsforskningen.

Det hele var fra starten utviklet som et samlet miljø. Det var ingen forskjell 
mellom NTH-ansatte og ELAB ansatte. NTH-ansatte deltok i oppdragsforsk- 
ning og ELAB-ansatte deltok i undervisning. Prosjekter fra NTNF ble bærende 
for den videregående utdanning. Over tid førte dette til at laboratorievirksom- 
heten i hovedsak ble ivaretatt av ELAB ansatte. Forskning som krevde labora- 
toriebruk måtte derfor ha ekstern finansiering. Dette begrenset frihetsgradene i 
den grunnleggende forskningen. Også andre forhold så som omorganisering av 
forskning i IKT innen Sintef, førte over tid til et økende skille mellom den 
grunnleggende forskningen og oppdragsforskningen i fysikalsk elektronikk. I 
dag er det ingen Sintef ansatte som fysisk arbeider ved instituttet. Rammen viser 
utvikling i antall personer ansatt ved NTH og ved ELAB ved fysikalsk 
elektronikk miljøet over 20 års perioden 1963 til 1983. Også vist er finansier- 
ingen av virksomheten.

Fysikalsk elektronikk 50 år  Side 57

«Fysikalsk» 1963/1973/1983

Fysel NTH 1963 1973 1983 Fysel ELAB 1963 1973 1983

Vitenskap 2 8 11 Forskere 2? 8 19

Stip/ass 1 6 8 Tekn 0? 4 8

Tekn 0 5 7 Finansiering

Lic/dr.stud 0 9 11 NTNF+TF 100% 80% 65%

Dipl.kand 0 11 32 Andre 20% 35%



SAMARBEIDET MED TELEVERKET
Mot slutten av 60-tallet ble det etterspurt resultater, og en bedre kommersiell 
innretning av forskningen finansiert av NTNF. Det var da flere forskere i mil- 
jøet som var ansatt i ELAB. Disse var helt avhengig av ekstern finansiering for å 
kunne fortsette. Televerket (da kalt Telegrafverket!) var en viktig aktør i elek- 
tronikk gjennom sitt monopol på utbygging av telekommunikasjoner i Norge og 
med ansvar for radiokommunikasjon med handelsflåten. På 1970-tallet hadde to 
nye satsinger prioritet. Den ene var digitalisering av telenettet, og den andre var 
utbygging av satellittkommunikasjon for å tilfredsstille behovet til handels- 
flåten og for å møte kravet om kommunikasjon med oljeinstallasjoner i Nord- 
sjøen. Innen det første tema var bla modulasjon en problemstilling som førte til 
oppdrag ved NTH/ELAB. Satellittkommunikasjon var samlet om jordstasjoner 
med styringssystemer og antenner. Fysikalsk elektronikk fikk noe engasjement 
innen fasemodulasjon, men hoveddelen av Televerkets engasjement ved 
NTH/ELAB var i andre fag enn fysikalsk elektronikk. 

Televerkets Forskningsinstitutt (TF), som var blitt etablert i den siste halvdel av 
60-tallet, var i sterk ekspansjon rundt 1970. TF ble en viktig oppdragsgiver ved 
ELAB, etter hvert også inn mot fysikalsk elektronikk. Oppgavene var både 
kortsiktige og langsiktige, de sistenevnte krevde undersøkelser av forsknings- 
messig karakter. Det var særlig komponenter for signalbehandling som var av 
interesse for fysikalsk elektronikk. Selv om oppdragene for TF var spesifisert og 
prioritert av oppdragsgiver, så var utfordringene like krevende som i NTNF- 
prosjekter. Etter at Ole Petter Håkonsen og Halvor Bothner-Bye, som begge 
hadde bakgrunn fra ELAB, kom inn som forskningssjefer på TF tidlig på 70 
tallet, fikk samarbeidet mellom TF og ELAB mer karakter av rammeavtaler 
hvor oppdragene innenfor hvert fag ble årlig definert. Både på 70- og 80-tallet 
var det krefter utenfor ELAB/NTH som arbeidet for at NTNF ikke skulle 
engasjere seg i telekommunikasjon. Det skulle være et nasjonalt ansvar for 
Televerket. Til en viss grad ble dette gjennomført i praksis så lenge telemono- 
polet eksisterte.

I løpet av 60-tallet ble det klart at elektrooptikk ville bli en viktig fremtidig 
teknologi. FFI hadde arbeidet med infrarød sensorteknologi siden tidlig 60-tall, 
og Tycho Jæger som ledet den virksomheten var en pådriver for at NTH skulle 
engasjere seg på området. Tidlig på 70-tallet ble det klart at optiske fiberkabler 
ville bli viktig i telekommunikasjon. Det ble derfor tatt et initiativ for å utvikle 
kompetanse innen fiberoptikk som fikk støtte både fra NTNF og TF. Etter- 
hvert ble det også interessant for bedrifter som leverte kabler til Televerket, og i 
siste halvdel av 70-tallet ble det etablert prosjekter ved ELAB/NTH med 
kabelprodusenter som samarbeidspartnere. Virksomheten ble teknisk og 
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kommersielt vellykket. Teknisk ledet det til demonstrasjon av optisk kommuni- 
kasjon over en 1km lang norskprodusert fiberkabel, og noe senere til en 
vellykket demonstrasjon av kommunikasjon over fiberkabel på en oljeplattform 
i Nordsjøen. Kommersielt ledet det blant annet til etablering av bedriften 
Optoplan i 1984 ved en «spin-off» fra ELAB. Bedriften har spesialisert seg på 
utvikling og produksjon av optiske fibersensorer og sensorsystemer for 
seismikk, og har idag større prosjekter mot offshore bransjen. 

Tidlig på 80 tallet så det ut til at integrerte kretser basert på GaAs ville få 
betydning for realisering av høyhastighets komponenter. Dette ledet til aktivitet 
både ved ELAB og ved TF, og etterhvert også til et betydelig engasjement på 
nordisk nivå sammen med industripartnere. 

I sammenheng med avvikling av telemonopolet, fristilling av Televerket, og 
strategiutvikling i det nye Telenor har samarbeidet mellom fysikalsk elektronikk 
NTNU og Telenor opphørt.

INDUSTRISAMARBEIDET
Rundt 1970 fantes det nesten ingen komponentindustri i Norge. Fra 
Sentralinstituttet for teknisk forskning (SI) i Oslo var det startet en bedrift, 
Akers Electronics (AE), på midten av 60-tallet. Den skulle kommersialisere 
halvlederkomponenter utviklet ved SI. AE fikk nok å gjøre med å industria- 
lisere forskningen ved SI, og det bler ikke aktuelt å engasjere seg inn mot 
fysikalsk elektronikk ved NTH før mye senere. For å skape norske interesser for 
forskningen ved fysikalsk elektronikk ble det derfor nødvendig å tenke ut over 
komponentene og inn mot de anvendelsene som kunne utnytte kompo- 
nentene. Mye av forskningen ble derfor knyttet opp mot demonstrasjon, først 
av komponenter til signalbehandling realisert ved akustiske overflatebølger, og 
etter hvert også til transmisjon på fiberkabel. Senere på 80-tallet ble det en 
økende interesse for å utvikle aktive mikrobølgekomponenter basert på 
galliumarsenid. TF ble da en samarbeidspartner for fysikalsk elektronikk ved 
NTH/ELAB innen denne teknologien.

Tykkfilmteknikk til trykking av elektronikkkretser ble tatt opp ved fysikalsk 
elektronikk rundt 1970. Sentral i dette arbeidet var Roar Arntzen som var 
ELAB-forsker. Roar ble fra midten av 70 tallet først teknisk sjef og senere 
administrerende direktør ved bedriften Autronica. Som teknisk sjef tok han 
initiativ til å etablere tykkfilmproduksjon for produktene til bedriften. Dette ble 
gjort ved å etablere en egen fabrikk på Røros. Denne bedriften eksisterer 
fortsatt med nye eiere. Sentralinstituttet (SI) tok også opp utvikling av 
tykkfilmteknikk omtrent samtidig. Det ledet til at tykkfilmteknikk ble tatt i bruk 
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av flere norske bedrifter. I det samme interne fagmiljøet ved ELAB ble det på 
70-tallet arbeidet med tynnfilmsensorer til overvåkning av skipsmaskineri. Det 
var sensorer til temperaturkontroll og til slitasjeovervåkning. Autronika var her 
en av flere kommersielle samarbeidspartnere. Under ledelse av Sverre Bergmann 
ble den faglige interessen i dette miljøet etter hvert rettet mot medisinsk 
elektronikk, og da spesielt inkontinensproblemer. Det ledet til etablering av 
bedriften MedTek AS i 1983.

Under studiet av komponenter til signalbehandling på tidlig 70-tall var det alltid 
spørsmål om alternativ teknologi. Akustiske overflatebølger var nytt og ukjent, 
mens halvlederteknologi var blitt kommersiell og i rask teknisk utvikling, særlig 
etter at de første integrerte kretser og deretter mikroprosessoren var blitt til- 
gjengelig. Det var lenge en alminnelig oppfatning at silisiumteknologien ikke 
ville bli rask nok til å handtere båndbredder på 100MHz, noe som da var mulig 
med komponenter realisert ved akustiske overflatebølger. Ved fysikalsk 
elektronikk ble det startet en studie av sislisiumbaserte CCD (Charge Coupled 
Devices) og BBD (Bucket Brigade Devices) som var analoge komponenter, og 
som konseptuelt var lik overflatebølgekomponenter. BBD-komponenter ble 
senere tatt i bruk av Vingmed Sound til frekvensanalyse i bedriftens ultralyd 
avbildningsprodukter. Bedriften hadde slike komponenter i bruk til langt ut på 
90 tallet, og var i henhold til produsenten den siste industrielle brukeren.

På slutten av 70-tallet oppsto begrepet «silisiumsmier» (Eng. «Silicon 
foundries»). Dette var produksjonsbedrifter som produserte komponenter etter 
gitte produksjonsforskrifter. Konstruktører kunne få realisert sine egne kretser 
hos en sislisiumsmie dersom de holdt seg til klare konstruksjonsregler og 
konstruksjonsbegrensninger godkjent av silisiumsmien. Yngvar Lundh ved FFI 
var den første i Norge som tok i bruk «silisiumsmier». Ved NTH/ELAB hadde 
en sett at kompetansen i elektronikkkonstruksjon ikke hadde den oppmerk- 
somhet den fortjente, og at den var i ferd med å forvitre, spesielt innen analog 
konstruksjon. Muligheten til å konstruere egne integrerte kretser kunne bli helt 
avgjørende å beherske dersom en skulle ha konkurransedyktig elektronikk- 
produksjon i Norge. Elektroteknisk avdeling besluttet å opprette et professorat i 
faget, og Einar Aas ble i 1981 tilsatt som den første professor. Imidlertid gjorde 
ELABs eksistens det mulig å handle mye raskere enn unversitetssystemet. Det 
var derfor startet et utviklingsprosjekt innen ELAB flere år tidligere for å 
etablere kompetanse i konstruksjon av integrerte kretser, og for å prøve ut 
prosessen med «silisiumsmier». ELAB-virksomheten ble lagt til Seksjon 
fysikalsk elektronikk og ledet av Oddvar Aaserud. NTNF ble raskt engasjert i 
denne virksomheten. Reidar Kuvås var da tiltrådt som sekretær for 
TE-komiteen i NTNF etter en 10 års periode i amerikansk komponentindustri, 
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og Ove Aanensen, teknisk direktør i Elektrisk Bureau, dengang en av de største 
elektronikkbedrifter i Norge, var leder i komiteen. Disse ble kraftfulle pådrivere 
for initiativet. Da Einar Aas tiltrådte fantes det derfor en forskningsgruppe som 
han kunne samarbeide med. Den videre utvikling er blitt en del av norsk 
industrihistorie.

Fysikalsk elektronikk, ELAB ble tidlig en pådriver for å danne samarbeidspro- 
sjekter med flere industriaktører som partnere. Det første var utvikling av optisk 
fiberkommunikasjon hvor flere kabelfabrikker, Televerket, og NTH/ELAB var 
partnere. Det neste konsortiet ble dannet innen ASIC konstruksjon. Flere 
brukere som ønsket å teste ut metodikken deltok, både ved å lansere kretser 
som de ønsket produsert, og noen også som aktive konstruktører. Likeledes ble 
den senere galliumarsenid-aktiviteten organisert som et konsortium i nordisk 
regi. Dette ble det største enkeltprosjektet ved fysikalsk elektronikk, ELAB. 
Disse samarbeidsprosjektene var relativt kortsiktige og konkrete, og skiller seg i 
så måte fra dagens SFI ordning som er initiert av Norges Forskningsråd, og som 
tar sikte på at næringslivet skal påvirke den langsiktige universitetsforskningen. 

NOEN SPESIELLE OPPDRAG 

Oppdragene varierte i ambisjonsnivå og i omfang. De minste oppdrag kunne 
være noen få månedsverk, mens andre var mange årsverk over flere år. De 
minste var oftest forprosjekter som eventuelt skulle lede til større satsinger. Men 
alle oppdrag hadde som utgangspunkt kompetansen utviklet i den grunn- 
leggende forskningen. Noen ganger kom oppdragene ut fra ideer som oppsto 
internt, andre ganger var det eksterne ideer hvor det ble tatt kontakt for å finne 
tekniske løsninger. I noen tilfeller ble oppdragene vunnet i offentlig utlyste 
anbudskonkurranser. I det følgende er det valgt ut noen prosjekt litt tilfeldig.

Det første oppdrag av den siste kategori var en forstudie for COMSAT for å 
undersøke muligheten for å bruke mikroakustiske overflatebølgefilter i kom- 
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munikasjonssatellitter. COMSAT var driftorganisasjonen til INTELSAT og bla 
ansvarlig for teknologiutvikling innen satellittkommunikasjon. Filter i kom- 
munikasjonssatellitter rundt 1970 var store og tunge konstruksjoner realisert 
med bølgelederkomponenter på lave mikrobølgefrekvenser. Det var åpenbart 
interessant å finne alternative løsninger som kunne spare vekt og volum. 
COMSAT-prosjektet ble viktig for miljøet ved fysikalsk elektronikk av flere 
grunner. Det var det første internasjonale oppdraget ved ELAB vunnet i 
anbudskonkurranse. I kontraktsforhandlingene i Washington fikk vi nyss om at 
den sterkeste konkurrenten til vårt anbud var en større amerikansk industri- 
bedrift. Vi syntes det var kjekt å høre. COMSAT-oppdraget medførte en 
gjennomgripende oppgradering av laboratorieutstyret som miljøet hadde glede 
av i 20 år etterpå. Uten det ville virksomheten i mikrobølgeakustikk ved ELAB 
trolig blitt avviklet i løpet av 1970-årene. Isolert sett ble COMSAT-oppdraget et 
dundrende underskuddsprosjekt. Men teknisk ga det viktige avklaringer, og over 
tid ble det også en god investering. Filter til satellitter basert på akustiske 
overflatebølger ble 15 år senere sentrale i utvikling av den bedriften som idag 
heter Kongsberg Norspace. 

På slutten av 70-tallet startet den europeiske romfartsorganisasjonen ESA 
utvikling av sin første satellitt  for jordobservasjoner, ERS-1. I den sammenheng 
ville de undersøke muligheten for å bruke overflatebølgekomponenter både i en 
syntetisk apertur radar og i en radar høydemåler i satellitten. Etter nok en 
anbudskonkurranse ble det gitt  kontrakt til ELAB på komponenten til radar 
høydemåleren. Den andre komponenten ble gitt til et fransk industrikonsern. 
Dette oppdraget ble starten til utvikling av overflatebølgeteknologi i det selska- 
pet som da het AME (tidligere AE). Denere ble denne virksomheten skilt ut i et 
eget selskapsom idag heter Kongsberg Norspace. Prosjektet ble vellykket og 
ERS-1 hadde en overflatebølgekomponent fra AME ombord. Men det er 
interessant at selskapets viktigste kommersielle produkter deretter har vært 
filter, ikke svært forskjellig fra det som var intensjonen med COMSAT- 
oppdraget.

På slutten av 70-tallet ble miljøet kontaktet av en større norsk industribedrift 
som ønsket å utrede muligheten for å etablere ny virksomhet på et ensidig 
industristed i Norge hvor det var fare for avvikling. Det eksisterte alt et prosjekt 
«North Star», hvor utgangspunktet var et patent som en hadde skaffet seg 
rettighet til, men hvor den tekniske realisering var et mulig problem. Patentet 
var basert på bruk av overflatebølgekomponenter til passiv identifikasjon. 
Anvendelsen var butikktyveri. To tekniske spørsmål var sentrale. Ville prinsip- 
pet bli tilstrekkelig sensitivt og selektivt, og ville komponenter kunne realiseres 
til tilstrekkelig lav kost? Tilstrekkelig sensitivitet og selektivitet ble verifisert i 
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ELAB-prosjektet, men behovet for å skape alternativ virksomhet forsvant i 
løpet av prosjektet og den opprinnelige oppdragsgiver trakk seg ut. Imidlertid 
hadde prosjektledelsen ved ELAB tatt kontakt med Tore Planke som hadde 
startet Tomra sammen med sin bror Petter. Tomra hadde sin virksomhet rettet 
mot butikker og kunne kanskje være interessert i å videreføre prosjektet. Tore 
tente på ideen, men fant snart ut at han heller ville prøve teknologien til søk og 
leting etter tapte objekter. Han startet derfor bedriften FindIt, og rekrutterte inn 
teknisk nøkkelkompetanse fra North Star-prosjektet på ELAB. Findit arbeidet i 
noen få år før den ble avviklet. På det tiden hadde en annen person, Kai Bogen, 
fattet interesse for teknologien anvendt i et mulig betalingssystem for veitrafikk. 
Kai fikk etablert et utviklingsprosjekt og rekrutterte inn den tekniske 
ekspertisen fra Findit da den aktiviteten ble avviklet. Dette ble etter hvert både 
teknisk og kommersielt vellykket, og det ble starten til den bedriften som idag 
heter Q-Free. Overflatebølgeteknologien er idag erstattet av annen teknologi for 
denne anvendelsen.

På 70-tallet hadde FFI startet utvikling av et nytt høyfrekvens kommunikasjons- 
system til hæren. Dette systemet skulle bruke spredt spektrum kommunikasjon, 
noe som krever avansert signalbehandling i realiseringen. FFI ønsket å under- 
søke om overflatebølgekomponenter kunne brukes i den sammenheng. I den 
endelige industrielle løsning ble det valgt en annen teknologi, men prosjektet 
førte til at det ble tatt kontakt med Siemens i Tyskland med tanke på en annen 
anvendelse. Denne kontakten ledet til et lengre teknologisamarbeide mellom 
NTH/ELAB og forskningsavdelingen til Siemens i Munchen. Siemens ble også 
kontaktet av ELAB med sikte på produksjon av etiketter til «North Star» 
prosjektet. Siemens ble senere også en viktig aktør i utvikling av systemer til 
registrering av veitrafikk inkludert produksjon av etiketter til dette formålet. 

Eksperimenter med å fremstille glassfiber til optisk transmisjon var begrunnet i 
å lære teknologien for å forstå hvilke muligheter og begrensninger som lå i den. 
Etter relativt kort tid ble det besluttet å løfte ambisjonen til en demonstrasjon 
over en 1 km lang norskprodusert kabel med fiber produsert ved ELAB. Pro- 
sjektet ble teknisk en suksess, og bidro vesentlig til utvikling av norsk industriell 
virksomhet innen optisk kommunikasjon. 

Grensesnittet mellom konstruktør og produsent var fortsatt under utvikling og 
utprøving da virksomheten med konstruksjon av egne integrerte kretser (ASIC) 
ble startet ved ELAB på slutten av 70-tallet. Både investering i konstruksjons- 
utstyr og egen kunnskapsutvikling var kostbart. Imidlertid ble oppstartinitiativet 
mottatt med stor interesse og en lyktes med å få finansiert en rask utvikling. Det 
ble etablert prosjektsamarbeid med flere industripartnere som deltakere, men 
NTNF var med som en særlig viktig finansiør av utviklingen i flere år. Oddvar 
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Aaserud som var leder for ELAB-virksomheten, ble også den første leder for 
Nordic VLSI, som ble startet av ELAB-ansatte i 1983. 

Mens COMSAT- og ERS-1-prosjektene begge var initiert utenfra, var både 
fiberkabelutviklingen og ASIC-utviklingen resultater av interne initiativ. Men 
også for de sistes vedkommende var tidlig samvirke med eksterne brukere av 
teknologien viktig for innretning av virksomheten.

KOMMERSIALISERING OG NYSKAPING
Fra tidlig på 80-tallet ble det en økt 
offentlig oppmerksomhet rundt temaet 
kommersialisering av forskning. Det 
hadde opprinnelse i politiske kretser 
som var skeptiske til nytten av investe- 
ring i forskning. Fra det politiske sys- 
tem gikk dette videre gjennom NTNF 
til organisasjoner som primært drev 
med oppdragsforskning, slik som SI og 
SINTEF. Det ga seg utslag i økt intern 
oppmerksomhet i forskningsmiljøene 
rundt nyskaping og kommersialisering. 
Fra forskning ved fysikalsk elektronikk 
ble det i løpet av et par år tidlig på 80-tallet etablert 3 nye bedrifter ved 
avskalling fra prosjekter og avgang av personell. To av disse lever godt 30 år 
senere. I de siste 20 årene har flere bedrifter blitt startet av nyuteksaminerte og 
ansatte ved fysikalsk elektronikk. Særlig hyggelig har det vært å se at det er 
bygget opp en betydelig norsk komponentindustri innen mikroelektronikk. 
Grunnlaget for disse bedrifter er god forståelse av markedsbehovet og god 
konstruksjonskompetanse. De er i hovedsak «ingeniørbedrifter». Den historien 
er beskrevet av Oddvar Aaserud i dette dokumentet.

De nyetablerte kommersialiseringskontorene (TTO’er)ved universitetene i 
Norge er til hjelp for å bringe forskningsresultater ut til kommersiell nytte. De 
bidrar til at kommersialiseringsprosessen blir enklere for forskeren. Om de vil 
bidra til å øke antall prosjekt som blir kommersialisert vellykket gjenstår vel å se, 
men de bidrar til at kvaliteten i de kommersielle initiativene blir bedre.

BETYDNINGEN AV OPPDRAGSFORSKNINGEN
Ved oppdragsforskning tenker en gjerne først og fremst på at næring skal styrke 
konkurransekraften ved å ta i bruk avansert ny teknologi fra forskning. Men 
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dette er aldri en enveis prosess. Oppdragsforskningen har også effekt på den 
langsiktige grunnleggende forskningen. På 60-tallet var den viktigste drivkraften 
ved fysikalsk elektronikk å bygge vitenskaplig kompetanse. Utbygging av videre- 
gående studier og publisering i internasjonale vitenskaplige tidsskrift ble en 
hovedsak. Miljøet lyktes godt med det, og fikk etterhvert god internasjonal 
status. Oppdragsforskning ble en forutsetning for videre vekst utover 70-tallet. 
Dette falt sammen med at teknologiutviklingen, spesielt innen akustiske over- 
flatebølger, var kommet så langt at det var naturlig å prøve den ut i spesielle 
anvendelser. Både innen fiberoptikk og innen ASIC design kom oppdrags- 
forskning mye raskere inn i bildet etter at temaene ble tatt opp i miljøet. Dette 
hang sammen med at oppdrag var blitt en naturlig del av virksomheten ved 
siden av den grunnleggende forskningen. Oppgaver tatt opp i doktorgrads- 
studier hadde ofte rot i problemstillinger som vi var blitt kjent med gjennom 
oppdragsforskning. Mens arbeidene på 60-tallet oftest ble publisert i «fysikk- 
tidsskrift» ble arbeidene på 70-tallet i hovedsak publisert i «ingeniør- tidsskrift». 
Det er derfor liten tvil om at oppdragsforskningen påvirket den grunnleggende 
forskning i retning mot anvendelser. 

ELAB hadde tidlig etablert et såkalt ELAB’s råd. Det var sammensatt av NTH- 
professorene og representanter for næringsliv og offentlige etater. Det ble etter 
hvert en stor forsamling. Dette rådet hadde heldagsmøter 2 ganger i året. Hvert 
møte var avsluttet med en bedre middag. Disse arrangementene ble meget 
populære, og de eksterne representantene kom gjerne fra øverste skikt i insti- 
tusjonene og bedriftene. De ble viktige for ELABs kontakt med omverden. Ved 
siden av at Rådet hadde en strategisk rolle gjennom vedtak av utviklingsplaner 
ble det i møtene fremmet forslag om nye prosjekt som ledet til viktige nye 
engasjement for fagmiljøene ved NTH/ELAB. Gode og tette relasjoner med 
brukere av forskningsresultater var viktig, og det er fortsatt viktig i all anvendt 
forskning.

På 70-tallet ble det vanlig å invitere eksterne kontakter til å fremme forslag til 
tema for «diplomoppgaver». Det hjalp til å knytte kontakten med eksterne 
forsknings- og utviklingsmiljø, og det hjalp også til rekruttering for forslags- 
stillerne. Denne praksis er ytterligere utbygd idag. Eksternt foreslåtte tema for 
hovedoppgaver er viktig for kontakten med omverden. Som vi har sett i 
eksemplene ovenfor var oppdrag alltid utganspunktet ved etablering av ny 
virksomhet. Oppdragene bidro til å konkretisere og kvalitetssikre det kommer- 
sielle behovet. Fravær av oppdrag over tid medfører at slik forankring svekkes.

Balansen mellom oppdragsforskning og grunnleggende teknisk forskning i det 
samme miljøet er delikat. Begge krever hver for seg så sterkt engasjement at de 
vanskelig lar seg forene – i alle fall i hodet på enkeltindivider. Det er imidlertid 
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ikke noe i veien for å ha begge deler innenfor ett og samme fagmiljø. Da må det 
være slik at begge typer forskning lever side ved side med gjensidig respekt og 
forståelse for at ressursene skal deles. Dette lyktes ganske godt i NTH/ELAB. 
Årsaken til det var at en hadde en felles faglig ledelse, og at oppdragsvirksom- 
heten var viktig for alle. Dersom en ønsker å opprettholde både næringsnær 
forskning og grunnleggende forskning innenfor det samme fagmiljøet i dagens 
universitetssystem, bør en sørge for å ha en blanding av professorer med 
forankring i henholdsvis grunnleggende og i næringsnær anvendt forskning. 
Dette må i så fall bygges gjennom tilsettinger i vitenskaplige stillinger. 

Samvirke mellom utdanning, forskning, og næringsvirksomhet omtales gjerne 
som kunnskapspyramiden. Det er viktig for å utvikle ny teknologi til et etablert 
næringsliv og derved sikre konkurranseevne og vekst i det markedet som 
næringslivet betjener. Dersom en ønsker å skape helt nye bedrifter mot nye 
markeder må en kople teknisk forskning direkte opp mot den som sitter med 
behovet og som vil bli en fremtidig kunde når en har produktet klart. Da bør en 
heller tenke i retning av en innovasjonspyramide med samvirke mellom 
forskning, fremtidig kunde, og investor. Dette er den tradisjonelle modell ved 
nyskaping, og den som gir de mest spektakulære kommersielle resultatene fra 
universitetsforskning. Det er illustrert ved de eksemplene som er omtalt foran. 

Den største delen av forskning innen fysikalsk elektronikk ved NTNU idag er 
finansiert av Forskningsrådet og EU. Utvikling av nanoteknologi kan revolusjo- 
nere realiseringen av elektronikk i fremtiden. Dette er en teknologi helt i sin 
oppstart, som det stilles store forventninger til. På mange måter ligner det på 
den situasjonen en hadde på 1950-tallet med en mulig avløsning av elektronrør 
med halvlederkomponenter. For forskning i fysikalsk elektronikk åpner nano- 
teknologi et helt nytt og ukjent terreng. Det vil bli interessant å se hvordan 
denne teknologien utvikler seg til praktisk bruk. Miljøet i fysikalsk elektronikk 
ved NTNU har en viktig oppgave i å bidra til dette gjennom utdanning, 
forskning, og innovasjon.
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