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R&S®SMA100A – ny ren analog 

signalgenerator helt enkelt!

R&S®SMU200A – den talangfulla 

mottagartestaren. 

R&S®AFQ100A – ny basbandsgenerator 

med enastående modulationsprestanda, 

minnesdjup och bandbredd.
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Rena signaler är viktigt vid test av en radiomot-

tagares högfrekvensdelar, mellanfrekvenskretsar 

och demodulator. De nya kommunikationssystemen 

med högre datahastigheter kräver högre modula-

tionsprestanda och signalbandbredd.

Den nya I/Q-modulationsgeneratorn R&S®AFQ100A 

har en signal till brusförhållande på 83 dBc, upp till 

1 GSamples minnesdjup och 200MHz ren signal-

bandbredd i HF, eller 300MHz/16 bitars digital 

utgång som option, alltså idealisk för de nya systemen. 

Vår nya analoga generator R&S®SMA100A är 

optimerad för extremt lågt fasbrus och lågt bred-

bandigt brus. Det gör den utmärkt som exempelvis 

störgenerator vid test av en mottagares selektivitet 

och grannkanalsprestanda. 

Vektorsignalgeneratorn R&S®SMU200A är en kom-

plett lösning för test av mottagarsystem, vid exem-

pelvis utveckling och produktion av basstationer. 

Besök vår hemsida för en komplett översikt över 

alla våra generatorer, eller kontakta oss redan idag!

www.rohde-schwarz.se

08-605 19 00

En ren passion 
Signalgeneratorer från Rohde & Schwarz – en synonym för renhet
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90% CUT IN EMISSIONS 

Accelerating the pace of engineering and science

AND 50% CUT IN DEVELOPMENT TIME.

THAT’S MODEL-BASED DESIGN.

To meet a tough performance 
target, the engineering 
team at Nissan used dynamic 
system models instead of 
paper specifications. 
The result: 50% time savings, 
the first car certified to meet 
California’s Partial Zero 
Emissions Vehicle standard, 
and a U.S. EPA award. 
To learn more, visit 
mathworks.com/mbd

©2005 The MathWorks, Inc.
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INLEDARE

D
et nya EMC-direktivet som träder i kraft om ett
drygt år är ingen kioskvältare, se sid 31‒32. Det
innehåller få förändringar och för den som idag

använder en harmoniserad standard är det bara att köra
på som tidigare.

När det första EMC-direktivet trädde i kraft för drygt
tio år sedan förutspådde många olyckskorpar en mass-
död bland de mindre elektronikföretagen. Tongångarna
liknade rätt mycket dem som har hörts inför införandet
av RoHS-direktivet.

Men domedagsprofeterna fick fel den gången. De
flesta småföretag anpassade sig, visserligen fick de betala
extrakostnaderna ur egen ficka, men den stora majo-
riteten överlevde.

Även de som spådde att marknadskontrollen skulle bli
minimal fick rätt. Elsäkerhetsverket, som är satt att över-
vaka både EMC och elsäkerhet, prioriterar det senare.
Verket gör mellan 50 och 75 kontroller per år av EMC
och betydligt fler av elsäkerheten. Och det är rätt, för
dåliga elgrejor kan vara fatala medan en produkt som
bryter mot EMC-direktivet på sin höjd stör tv-mottag-
ningen eller radion.

Samtidigt snedvrider prioriteringen konkurrensen.
Den som lägger ned pengar på att följa EMC-direktivet
hamnar lätt i ett ekonomiskt underläge jämfört med
fuskarna. En av svagheterna med direktivet är också att
det kostar lika mycket att förvissa sig om att en produkt
uppfyller EMC-direktivet vare sig den tillverkas i ett
enda exemplar som i en miljon exemplar.

Här hade många, inklusive Elektronikindustriföreningen,
hoppats på en förenkling i det nya direktivet. Men därav
blev intet. Inte heller blir standarderna gratis, och att
hoppas på mer resurser till Elsäkerhetsverket för att det
ska kunna gå ut och informera eller öka marknadskon-
trollen känns inte troligt.

Visserligen är elektronikområdet på tapeten genom
näringsdepartementets uppdrag till Vinnova att ta fram
en strategi för området. Och uppslutningen från den
splittrade branschen har varit stark, enligt Vinnova.

Men frågan är om det spelar någon roll. För staten har
inte givit några signaler om ökade anslag till området.
Jämfört med bilindustrin finns det inte längre några
stora produktionsanläggningar att lägga ned. Och inga
andra symbolfrågor som engagerar tv och rikspress och
därmed sätter tryck på politikerna som riskerar att
förlora väljare.

Så min gissning är att det blir
business as usual efter Vinnovas
rapport och definitivt efter den
20 juli 2007 när det nya EMC-
direktivet träder i kraft.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Business as usual

Fyra nummer för 99 kronor
■■ Ja, jag vill prenumerera på fyra utgåvor av Elektroniktidningen

för 99:– inkl. moms.

■■ Ja, jag vill ha en helårsprenumeration, 11 nummer, 
för 916:– inkl. moms.

NAMN

GATUADRESS

POSTADRESS

Posta, faxa eller e-posta talongen till: Elektroniktidningen, Katarinavägen 19, 1 tr, 
116 45 Stockholm, fax 08-644 51 21, elektroniktidningen@pressdata.se

Porto 
betalt

Elektroniktidningen

Svarspost
118 046 802
110 03 Stockholm
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AKTUELLT:
Glödlampskrossaren från Arboga. . . . . . . 8
Optoga lanserar moduler med lysdioder som ska 
ersätta glödlampor och lysrör. Bara i år räknar företaget
med att producera mellan 50 000 och 100 000 enheter. 

Kiselkarbid nära produktion. . . . . . . . . . . 12
Om två-tre månader ska den första kiselkarbid-
skivan från Norstels fabrik i Norrköping vara klar. 

Svensk laser siktar på accessnätet . . . . . 14
Laserdioder som klarar stort temperaturintervall utan
aktiv kylning har tagits fram på Chalmers. Det är precis
vad telekomindustrin behöver till accessnätet. 

GÖTE ANDERSSON:
Med 4G får du 1 Gbit i handen . . . . . .26–27
Förpostfäktningen inför fjärde generationens mobilnät
pågår för fullt. Striden gäller frekvensspektrum - den nya
standarden IMT Advanced kan få hela 2 GHz. Att jämföra
med de 300 MHz som GSM och 3G har tillsammans.

INTERVJUN: Urban hyllar säkerheten 28–31
”Tekniken är sällan problemet, det svåra är att 
föra in vettiga elektroniksystem i en sansad takt”. 
Det menar Urban Kristiansson på Volvo Cars.   

EMC-direktiv utan förenklingar . . . . . 31–32
Småföretagen ville gärna ha förenklingar 
i nästa sommars nya EMC-direktiv. Så blir det inte.

TEMA: FÖRBINDNINGSTEKNIK
Ny ytbehandling bättre än guld . . . . . 34–35
En ytbehandling som leder lika bra som guld 
men är betydligt mer slittålig har utvecklats av Impact
Coatings i Linköping. Nu väntar bolaget  – och börsen –
på att storvolymtillverkarna ska nappa.

Kablage i instabil högkonjunktur . . . . . . 36
Svenska kablageproducenter har etablerat satelliter 
i Polen och Baltikum, och skördar nu frukterna. Men
kundkrav och stigande kopparpriser hotar branschen.

EXPERTARTIKLAR:
Snabba data kräver rätt kontaktdon 38–39
Stigtid, impedans och bandbredd är kritiska faktorer,
men lika viktigt är att mönsterkortet är rätt layoutat,
skriver Urban Brusewitz på Samtec.

Bygg in aktiva komponenter i kortet 40–41
Mönsterkort med inbäddade aktiva och passiva kompo-
nenter ger kompaktare konstruktioner med utökad funk-
tionalitet, skriver Jan Kostelnik och Heyje Park på Würth. 

Ta fukten på allvar . . . . . . . . . . . . . . . 42–43
Övergången till blyfri produktion ökar risken för att
fuktskadade komponenter och kort ställer till problem,
skriver Björn Häggström på Matronic.

PRODUKTER:
Wind River demoniserar konkurrenten . . 44
Wind River försöker skrämma Montavistas kunder att
byta Linuxleverantör. Striden handlar om telekomracken. 

Blandar upp och ner till 4 GHz. . . . . . . . . 47
Tre gånger bättre än väntat blev resultatet när Linear
utvecklade en blandare för bland annat Wimax och 3G. 

Infineon gör enkretstelefon i Kista . . . . . 48
Infineon har lanserat en Dect-basbandskrets utvecklad 
i Sverige. Nästa steg är en enkretslösning.     

AVLEDARE: Ingen display utan spel . . . . 58
Fujis senaste digitalkamera har inbyggt spel. 
Vad står på tur? Spel i bankomaten? I hissen? 

AktuelltSKATTEPENGAR HJÄLPER
VOLVOS URBAN 
KRISTIANSSON ATT FÅ
MER ELEKTRONIKANSVAR
INOM FORD/28–30

Innehåll5/06

LYSANDE IDÉ FRÅN ARBOGA /8

Tema
Produkter

Intervjun

MAXFAS ÄR DET NYA GULDET /34–35

SVENSK DECT FRÅN INFINEON /48
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www.linear.com/6660
Tel: 1-408-432-1900

� Info & Free Samples� Ultra Small References

Sweden Arrow  08-562 655 00 ACAL  08-546 565 00
Norway Arrow  +47-52 76 30 00 ACAL  +47-32 16 20 60
Denmark Arrow  +45-70 10 22 11 ACAL  +45-70 26 22 25
Finland Fintronic +358-9-887 331Linear Technology AB 08-623 16 00

References 1/2 Off

Tiny 20ppm/°C Precision References. No External Components Required.

, LTC, LT are registered trademarks and Easy Drive is a
trademark of Linear Technology Corporation.  All other trade-
marks are the property of their respective owners.

The LT®6660 is the first precision series voltage reference in a tiny 2mm x 2mm DFN package, reducing board area to
less than half of a SOT-23. Requiring no output capacitor, the LT6660 is perfect for space-constrained designs. Despite
its size, the LT6660 doesn’t compromise performance, guaranteeing less than 20ppm/°C drift, 0.2% initial accuracy and
consuming a mere 145µA. Operating with input voltages up to 30V and sourcing up to 20mA, the LT6660 is also ideal
as a precision voltage regulator.

LT6660
GND

IN OUT
VIN

up to
30V

VOUT

Simple and Complete
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■ OPTO 
Utvecklingen inom lysdioder
har nått det stadium då
dessa på allvar kan börja
konkurrera som ljuskälla för
belysning. Det menar
lysdiodspionjären Optoga 
i Arboga. Företaget har tagit
fram tre moduler med
inbyggd drivelektronik och
räknar med att sälja mellan
50000 och 100000 enheter
redan i år. 

Strömförbrukningen, livsläng-
den och robustheten är tre stor-
heter där lysdioder är överlägs-
na dagens vanliga ljuskällor,
som glödlampor, lysrör och ha-
logenlampor. Visserligen kostar
lysdioder fler kronor, både per
styck och per lumen, men enligt
Optogas vd Stefan Larsson tjä-
nar man snabbt in den mer-
kostnaden på elräkningen.

– Ska man ljussätta ett kon-
tor med 10 000 lumen med
glödlampor så krävs 1700 W, till
en kostnad över 7000 kronor.
Samma belysning med lysdio-
der drar 330 W, vilket kostar
drygt 500 kronor, exemplifierar
han.

Jämför man med lysrör ligger
lysdioderna inom samma el-
kostnadshärad. Dock har lysrö-
ren bara tiondelen så lång livs-
längd. Och jämfört med halo-
genlampor är både totalekono-
mi och livslängd till lysdioder-
nas fördel. Att lysdioder därtill
tål mer stötar och slag, och att
de inte innehåller kvicksilver,
bly eller andra miljöfarliga äm-
nen är andra plusfaktorer.

– Idag ger lysdioder ungefär
45 lumen per watt, i slutet av
året kanske 60 lumen per watt.
Om två år når vi 100 lumen per
watt. Utvecklingen går bitvis
ännu snabbare än branschens
egna prognoser, konstaterar
Stefan Larsson.

På Optoga har man därför
under de senaste nio månader-
na tagit fram moduler med vita
lysdioder för inbyggnad i arma-
turer. De börjar nu säljas till

lamp- och armaturfabrikanter.
– När vi började projektet

frågade vi 20 företag om de vil-
le vara med. Av dem var 17 in-
tresserade. Tre av dem har pro-
totyper färdiga idag, de övriga
är på gång, säger han.

Miljontals varje år
Dessa tidiga kunder gör allt från
specialarmaturer för båtar och
husvagnar till industri- och in-
redningsbelysning och läslam-
por för hem och kontor. Även
bilindustrin är intresserad.

– Vi räknar med att sälja
mellan 50 000 och 100 000 en-
heter redan i år. På sikt tror vi
behovet uppgår till omkring två
miljoner enheter, bara i Sverige.

Modulerna finns i tre varian-
ter, där den enklaste har en en-
sam lysdiod som med sina 1,35
W lyser upp som
mellan en halv och
en 25 W-lampa, be-
roende på hur varmt
ljus man önskar. Ju
varmare ljus, desto
lägre verkningsgrad
– det är en av nack-
delarna med tekni-
ken. En större vari-
ant har tre lysdioder
i triangel, och en

tredje variant har tre lysdioder
på rad. Den sistnämnda kan se-
riekopplas i ljuspaneler. Alla
matas med mellan 12 och 24 V,
och alla har låg bygghöjd på
drygt 15 mm, förutom linsen.
Själva lysdioderna görs av kore-
anska Seoul Semiconductor.

– Koreanerna har varit oer-
hört tillmötesgående, vi har
kunnat påverka deras utveck-
ling i stor utsträckning. Och
prestanda är generellt bättre än
marknadsledande Philips och
Osram, säger Stefan Larsson.

Styrelektroniken är egenut-
vecklad, liksom modulerna. Ett
italienskt företag har hjälpt till
med linserna som sprider ljuset
på det sätt man önskar. Halvle-
darna kommer genomgående
från Linear, och monteringen –
på ett aluminiumsubstrat för

att leda bort värme
– görs av en kon-
traktstillverkare i
Katrineholm.

RoHS-kompati-
belt, såklart.

Optoga har fått
ett bidrag från Nu-
tek på 200 000 kro-
nor som hjälp i ut-
vecklingen. Men fö-
retagets övriga verk-

samhet – distribution av just
lysdioder – har bekostat större
delen av jobbet. Man har också
fått en del hjälp av Chalmers.
Företaget har haft en del kon-
takter med Energimyndigheten,
som dock inte gått in med någ-
ra pengar.

– Vi följer Optoga med in-
tresse och uppmuntrar dem på
olika sätt. Kanske kan det bli ak-
tuellt att gå in mer aktivt i höst
– då tror vi att timingen kan va-
ra den rätta. Vi har bara väntat
på att lysdioderna ska nå ett pris
och ett antal lumen per watt,
säger Kalle Hashmi på Energi-
myndigheten.

Myndigheten skulle då exem-
pelvis kunna uppmana detalj-
handeln att använda lysdiodbe-
lysning i en del tillämpningar.
Utomhusbelysningen på ben-
sinstationer och frysdiskarna i
livsmedelshandeln är två områ-
den där lysdiodernas egenska-
per enligt Hashmi verkligen
kommer till sin rätt.

Springer fortast
Optoga har inte patenterat sina
moduler. Enligt Stefan Larsson
utvecklas tekniken så fort att
patent snarare hindrar än hjäl-
per företaget. Priserna på dio-
derna faller med 50 procent om
året, så den som vill köpa en
Optogamodul och utöva om-
vänd ingenjörskonst hinner än-
då inte komma fram med något
konkurrenskraftigt förrän Op-
toga har något ännu vassare, re-
sonerar han.

Den stora utmaningen just
nu för Optoga är att hantera
den tillväxt man räknar med.
Planen är att börja försäljning-
en i Sverige, och skaffa en distri-
butör i Norge. En annan distri-
butör, specialist på bilindustrin,
är också på gång.

– Men vi är inte oroliga. Vi
har redan kontakt med dröm-
kunden – fast jag kan förstås
inte avslöja vem det är, säger
Stefan Larsson.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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AKTUELLT

Stefan Larsson

En enda diod lyser som en halv standardglödlampa på 25 W.

Glödlampskrossaren
från Arboga
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NI CompactDAQ
Lätt att använda som en datalogger, men flexibel med National Instruments LabVIEW.

NI CompactDAQ erbjuder enkelhet i form av USB-plug-and-play för mätningar mot stationär dator, mätningar i fält

och på produktionsgolvet. Genom att kombinera dataloggers lättanvändbarhet och låga kostnad med prestandan och

flexibiliteten hos modulär instrumentering, ger NI CompactDAQ en snabb och noggrann mätning i ett litet, lättanvänt

system till en låg kostnad

Hi-Speed USB connectivity for 
up to 3.2 MS/s signal streaming

Hot-swappable modules for reduced
downtime and simple configuration

Direct sensor connectivity 
for common sensor types

NI-DAQmx drivers for NI LabVIEW
and text-based programming

Built-in signal conditioning 
and multiple ADCs for increased
sampling rates

2,300 Vrms isolation available 
on most modules

Simple. Complete. 
USB Data Acquisition.

08-587 895 00

PRODUKTEN VISAS I NATURLIG STORLEK

Se en multimediapresentation och läs tekniska artiklar 
om NI CompactDAQ på ni.com/compactdaq.
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■ UTREDNING
Elektronik är mycket
viktigare för Sverige än vad
regeringen och allmänheten
insett. Och området behöver
en kraftig resursförstärkning
för att även framöver kunna
bidra till landets tillväxt. 
Det blir huvuddragen i
Vinnovas rapport till närings-
departementet om en strate-
gi för svensk elektronik. 

– Elektronik döljs ofta under
andra områden. Vi vill göra
synligt hur mycket elektronik
som finns och lyfta fram en rad
användningsområden, säger Ulf
Öhlander på Vinnova, som nu-
mera leder verkets arbete med
elektronikstrategin.

Den 15 maj ska Vin-
nova lämna in sin stra-
tegirapport till nä-
ringsdepartementet.
Den kommer att till
stor del bygga på slut-
satser från de fyra mö-
ten med företrädare
för industri och akade-
mi som ägt rum hos
verket. Exakt vad Vin-
nova kommer att säga i
rapporten är förstås
inte färdigt. Men enligt
Öhlander vill man i
första hand lyfta fram
för departementet hur
viktig elektroniken är för svensk
industri, trots att den ofta döljs
under andra områden. Ett ty-
piskt exempel är fordonsindust-
rin, där elektronik står för en
stor del av värdet. Precis som i
många andra inbyggda system.

– Vi vill ge en bred bild och
visa att Sverige kan få utväxling
på både lång och kort sikt om vi
satsar mer på elektronik, säger
Ulf Öhlander.

Behövs mer pengar
Tidigare projektledaren Tor-
björn Fängström konstaterar
också att områdets forskning är
underfinansierad. Stiftelsen för
strategisk forskning, SSF, har
varit den totalt dominerande
finansiären de senaste åren, och
anslagen har sjunkit i takt med
att SSFs tillgångar gröpts ur.

Elektronikforskningen har inte
kompenserats för detta.

– Området är helt klart i be-
hov av en kraftig förstärkning,
säger Torbjörn Fängström.

Han säger sig vara ”ganska
positiv” och tror att strategiarbe-
tet kan resultera i en statlig sats-
ning på elektronik i någon form.

Huruvida Vinnova kommer
att äska en specifik summa
pengar i sin rapport, och hur
stor denna summa skulle kunna
vara vill varken Fängström eller
Öhlander spekulera i.

Tydligt är dock att rapporten
kommer att knyta behovet av
olika satsningar till EUs stora
program Artemis för inbyggda
system och Eniac för nanotek-

nik. Det är en uttalad
del av Vinnovas upp-
drag. Rapporten ska
också korreleras till
Vinnovaprogrammet
Innovativa Sveriges
satsning på telekom.

Engagerad bransch
Däremot ser det inte ut
som om Vinnova kom-
mer att göra någon
prioritering mellan
olika teknikområden,
åtminstone inte på
detta stadium. Denna
delikata pilsner väntar
man med tills det står

klart om det blir några nya
pengar att fördela. Det är inte
ens säkert att en sådan priorite-
ring blir Vinnovas uppgift.

Både Öhlander och Fängström
understryker att branschens in-
tresse och nedlagda tid har betytt
mycket för strategiarbetet. Det
svala intresse man mötte i början,
i synnerhet från storföretagen,
har förbytts i entusiasm.

– Jag är oerhört imponerad
av engagemanget hos dem vi
bjudit in till diskussioner. Alla
medverkande har ju sina hjär-
tefrågor, men ändå har det rått
överraskande stor enighet om
de stora dragen. Vår rapport
hade inte alls blivit lika bra utan
branschens medverkan, konsta-
terar Ulf Öhlander.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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...Bo Göran Ericsson

Bo Göran Ericsson har gått i
pension efter 36 år på Motorola
och Freescale. Senast var han vd
och Nordenchef för Freescale.

Hej Bo Göran! Jag hörde att du gått i pension. Hör du mig?
Vilken dålig linje vi har!
– Ja men hej! Jag har en ny mobil. Det kanske är den? 
Det slog mig när jag gick från jobbet i fredags, att jag inte
längre har någon mobil. Jag har alltid haft den via jobbet. 
Ända sedan början av 80-talet. (skratt)

Men vilket är annars ditt roligaste minne från dina 36 år 
på Motorola/Freescale?
– Jaaa du – det kommer jag inte ihåg. Jag har varit med om så
väldigt mycket och haft alla möjliga jobb under åren. Men en
stor händelse var ju när mikroprocessorn kom i början av
1970-talet. Att få jobba med 6800-konceptet har varit väldigt
skoj. Och så minns jag att jag i slutet av 1980-talet talade om
att elektronikindustrin var på väg att bli global och det är den
ju fortfarande.

– Det har också varit mycket positivt att få ha varit med
och skapa något nytt som Freescale – och det har gått myck-
et bra för oss också.

Vilket är ditt jobbigaste minne i arbetslivet?
– Jag har inga sådana. Men jag minns en hel del produkter
som inte slagit under åren. Vår första riscprocessor 88000,
slog ju inte alls. Därefter kom PowerPC och den har ju varit
en framgång.

– Det är också lite trist att vår framgångsrika tillverkning av
tv-apparater och datorer i Norden har försvunnit helt.

Hur ska Freescale klara sig utan dig?
– Ja, det undrar jag också. Det finns två saker som oroar mig
nu: Hur ska det gå för dem? Och tänk om det går bra! (skratt)

Vem efterträder dig på Freescale?
– Mina tjänster har delats upp på tre personer. Chef för våra
nordiska applikationsingenjörer blir en finsk kille, Jan Riska.
Leif From blir vd för Freescale i Norden, medan Karl Nyqvist
blir Nordenchef.

Vad ska du göra nu då?
– Vi får väl se. Ta det lugnt, motionera och ta hand om barn-
barn ett par dagar i veckan.

– Jag har inga uppdrag inom elektronikindustrin kvar. Det
skulle inte gå, för när jag är med vill jag vara i centrum och
jobba järnet. Så är det.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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MINUTER MED...

Vinnova vill göra
elektroniken synlig 

Torbjörn 
Fängström

Ulf  Öhlander
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DaVinci™ Technology makes astounding

creativity possible in digital video devices

for the hand, home and car. The DaVinci

platform includes digital signal processor

(DSP) based SoCs, multimedia codecs,

application programming interfaces, applica-

tion frameworks and development tools, all

of which are optimized to enable innovation

for digital video systems. DaVinci products

will save OEMs months of development time

and will lower overall system costs to

inspire digital video innovation. So what are

you waiting for? You bring the possibilities.

DaVinci will help make them real.

Portable Media Player  IP Set-Top Box       Automotive Infotainment      Digital Still Camera      Digital Video Innovations              Video Surveillance      Video Phone & Conferencing

What is DaVinci?

Now that DaVinci products are here, your
digital video innovations are everywhere.

That’s the DaVinci Effect.

Processors: Digital Video SoCs:
- TMS320DM6446 – Video encode/decode

- TMS320DM6443 – Video decode

Tools: Validated Software 
and Hardware Development
- DVEVM (Digital Video 

Evaluation Module)
- MontaVista Development Tools
- Code Composer Studio IDE

IP SET-TOP BOX:
Stream and
record any 
format video
from anywhere
onto your TV.

SPEED VIDEO DESIGN:
TI’s digital video 
framework simplifies 
development.

Digital video 
evaluation module
allows for rapid
prototyping of new
designs.

Program the SoC via 
industry recognized APIs.

PORTABLE MEDIA PLAYER:
Video on the go–playing 
on the TV, in the car or 
in your hands.

DIGITAL STILL CAMERA:
Crops photographs, 
cleans up pictures and
records memories.

VIDEO SURVEILLANCE:
Intelligent system notifies 
you when someone
approaches and instantly
emails you a photo.

DaVinci, Code Composer Studio IDE, Technology for Innovators and the red/black banner are trademarks of Texas Instruments. 1321A1 © 2006 TI 

Performance Benchmarks: Software: Open, Optimized 
and Production Tested
- Platform Support Package

- MontaVista Linux Support Package

- Industry-recognized APIs

- Multimedia frameworks

- Platform-optimized, multimedia codecs:

- H.264     
- MPEG4    
- H.263     
- MPEG2     
- JPEG      
- AAC+      

- AAC
- WMA9
- MP3
- G.711
- G.728
- G.723.1

- G.729ab
- WMV9/

VC1

>>> For complete technical 

documentation or to get 

started with our Digital Video 

Evaluation Module, please visit

www.thedavincieffect.com

STANDALONE CODECS DM6446 DM6443

MPEG-2 MP ML Decode
1080i+ (60 fields

/30 frames)
720p+

MPEG-2 MP ML Encode D1+ n/a

MPEG-4 SP Decode 720p+ 720p+ 

MPEG-4 SP Encode 720p+ n/a

VC1/WMV 9 Decode 720p+ 720p+ 

VC1/WMV 9 Encode D1+ n/a

H.264 (Baseline) Decode D1+ D1+

H.264 (Baseline) Encode D1+ n/a

H.264 (Main Profile) Decode D1+ D1+

+ denotes available processor headroom for analytics and/or other features
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■ WAFERS
Om två-tre månader ska de
första kiselkarbidskivorna
börja tillverkas i Norstels
Norrköpingsfabrik. 
Konkurrensen lär bli
stenhård från första stund. 

– Vi följer i stort sätt tidplanen
för byggnationen, säger Asko
Vehanen, vd för Norstel.

Själva bygget är klart. Det är
bara bilparkeringar som saknas
i nuläget. Tittar man däremot
in i fabriken visar det sig att allt
ännu inte är riktigt färdigställt.

– Vi har börjat installera pro-
duktionsrelaterade system som
vatten och gas. Även produk-
tionsutrustning har vi börjat in-
stallera och en del maskiner har
vi börjat testa, säger Asko Veha-
nen.

Någon månad försenad
Om allt går bra ska de första
skivorna kunna börja tillverkas
under juni-juli, medan produk-
tionen ska vara kvalificerad och
tas i bruk efter sommaren. Kort
sagt har den planering som sat-
tes upp efter sommaren i fjol
försenats ett par månader.

Under byggtiden har kon-
kurrensen om kiselkarbidmark-

naden hårdnat rejält. Allt fler
vill hänga på och försöka knipa
åt sig en bit av kakan, som be-
räknas vara värd över 20 miljar-
der kronor om fyra år.

– Ja, det är ganska många fö-
retag som försöker komma
igång med att volymproducera
kiselkarbidskivor med hög kva-
litet just nu. Men jag är inte be-
kymrad. Industrin är mycket
positiv och vår HTCVD-pro-
cess med hög kvalitet skiljer ut
oss från konkurrenterna, säger

Asko Vehanen.
Med facit i hand kan man

gott säga att det är synd att det
skulle ta mer än tre år för Asko
Vehanen att få igång byggnatio-
nen. De två första förslagen på
byggplats nobbades av miljö-
domstolen.

Samtidigt var det först i
februari i fjol som finansie-
ringsbehovet löstes. Då fick
Norstel ett tillskott på drygt 200
miljoner kronor från Vinnova,
Energimyndigheten, Norrkö-

pings kommun och de tre risk-
kapitalisterna Eqvitec, North-
zone och Creandum.

Utbildar personalen
Idag har Norstel runt 40 anställ-
da. Ett flertal som ska ta hand
om produktionen har kommit
in på senare tid. Just nu går de
utbildning för att vara redo att
ta vid när produktionen drar
igång efter sommaren.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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Norstel rustar för produktion

Efter sommaren kan Asko Vehanen börja sälja kiselkarbidskivor från Norstels nya fabrik i Norrköping.

■ LASERTILLVERKARE
Konkursboet efter 
optotillverkaren Northlight
Optronics, med rötterna 
i Ericssons optoverksamhet,
har köpts av amerikanska
Nest Photonics. Företaget
har för avsikt att behålla
verksamheten i Sverige.

– Vi är mycket nöjda med utfal-
let. Verksamheten bibehålls i
Sverige och som jag förstår det
kommer merparten av de an-
ställda att erbjudas jobb i det
nya bolaget, säger Mikael Kubu
på Ackordscentralen.

Det fanns flera spekulanter
på konkursboet men alla var in-
te intresserade av att driva verk-
samheten vidare i Sverige.
Högsta budet kom från ameri-

kanska Nest som vill behålla
verksamheten i Järfälla.

– Nest är ett privatägt företag
med huvudkontor i Virginia
som omsätter 130 miljoner dol-
lar. Bland annat utvecklar de
passiva optiska komponenter,
säger David Darby som varit
teknikchef på Northlight Op-
tronics och som nu får ansvaret
för den svenska verksamheten.

Huvuddelen av Nests 3000

anställda finns i Indien, bland
annat inom produktion. Men
företaget har försäljning över
hela världen.

I den rätt spretiga produkt-
portföljen finns förutom opto-
komponenter även programva-
ruutveckling, kraftförsörjning,
rf-produkter, medicinteknik
liksom kontraktstillverkning
och konsulttjänster.

Northlight Optronics utgör

resterna av Ericssons optoenga-
gemang. Verksamheten köptes
loss av två riskkapitalbolag i ja-
nuari 2003, bytte namn till
Northlight Optronics, och flyt-
tade in i den nedlagda lasertill-
verkaren ADC:s lokaler i Järfälla.

I april 2005 förvärvades
Northlight av franska Highwave
Technologies men redan i okto-
ber inleddes en konkurs för det
franska bolaget. Det svenska
bolaget, som hade 14 anställda,
drogs med i konkursen i slutet
av februari.

Företaget utvecklar optiska
sändare och mottagare med en
bithastighet upp till 10 Gbit/s
för alla typer av optonät från
lokalnät upp till stamnät.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Konkursade Northlight får ny ägare

Northlight Optronics har förvärvats av amerikanska Nest Photonics.
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■ OPTO
Drömmen för fiberoptiska
accessnät är laserdioder som
klarar ett stort temperatur-
intervall utan att kräva aktiv
kylning. 

– Ingen annan har kunnat visa
upp lasrar som har ett lika litet
temperaturberoende vid sam-
ma höga datahastigheter som
oss. Det gäller även resultat från
andra forskargrupper, säger An-
ders Larsson, professor och
forskningsledare vid fotonik-
labbet på Chalmers.

Lasrarna som man tagit fram
kan moduleras vid 2,5 respektive
10 Gbit/s. Vid 2,5 Gbit/s fungerar
de ända upp till 110°C, medan de
vid 10 Gbit/s klarar 85°C. I båda
fall har en konstant modula-

tionsamplitud kun-
nat användas. Enbart
drivströmmen har
justerats för att hålla
den optiska medelef-
fekten konstant när
temperaturen varie-
rar. Alternativa lasrar
måste justera både
ström och amplitud.

– Vi har faktiskt
även kunnat visa att det går att
modulera med 2,5 Gbit/s upp
till 85°C då både modulations-
amplitud och drivström är kon-
stant, säger Anders Larsson.

Byter arsenik mot kväve
Chalmers lasrar grundar sig på
en relativ ny materialsamman-
sättning: en blandning av galli-
um, indium, kväve och arsenik,

GaInNAs, som till-
verkas på GaAs-sub-
strat.

Materialet fram-
ställs genom att man
byter ut en liten del,
cirka 2 procent, av
ämnet arsenik i en
halvledare mot kvä-
ve. Det gör att band-
gapet minskar så

pass mycket att man kan tillver-
ka GaAS-baserade lasrar som
emitterar vid 1,3 µm, som är den
vanligaste våglängden i fiber-
optiska accessnät. Traditionella
laserdioder för fiberoptiska ac-
cessnät är tillverkade i indium-
fosfor-baserade halvledarmate-
rial.

– Våra lasrar har så bra egen-
skaper att de är direkt intres-

santa för kommersiella tillämp-
ningar. Innan dess måste man
dock förvissa sig om att de är
tillräckligt tillförlitliga och
långtidsstabila.

– Materialet som vi använder
har bara några år på nacken,
men det finns ett företag i USA
som använder det i en annan typ
av laser, säger Anders Larsson.

Lasern har utvecklats inom
ramen för ett projekt med stöd
från Stiftelsen för Strategisk
Forskning samt EU-projektet
Fast Access. Båda projekten har
cirka 1,5 år kvar innan de tar slut.

– Under den tiden ska vi göra
tillförlitlighetsstudier samtidig
som vi har idéer på förbättring-
ar som kan göras.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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Chalmerslaser vill in i accessnätet

Anders Larsson
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■ FPGA
Enklare att göra bildanalys 
i FPGA:er. Det blir det med
hjälp av en programmerings-
modell som en forskare 
på Mitthögskolan utvecklat. 

Med hjälp av den blir bildbe-
handling i realtid lika enkel och
billig i en FPGA som i en DSP,
hävdar Benny Thörnberg, som
försvarar sin doktorsavhandling
den 18 maj.

Nyckeln är ett intelligent stöd
för hantering av minnesresur-
serna. Konstruktören utgår från

en minnesorienterad system-
modell baserad på det egenut-
vecklade SystemC-biblioteket
Imem (Interface and Memory
Modeling).

I Imem separeras minnes-
hantering från beräkningar. De
flesta videoanalysoperationer
omfattar punkter som ligger all-
deles intill varandra. Därför är
”grannskap” en nyttig abstrak-
tion i Imem – konstruktören
kan referera till grannpunkter
utan att behöva bekymra sig
över var i FPGA:n de lagras.

Syntesen optimerar sedan

automatiskt användningen av
buffertminnen och utlokalise-
ringen av data till FPGA-kret-
sens minnen.

Benny Thörnbergs arbete blir
en del av en intelligent videoka-
mera som Mittuniversitetet ut-
vecklar i samarbete med skogs-
industrin.

Kameran skall användas till att
karakterisera träflis – som bör
vara jämn – och analysera bark-
halten – som avgör hur mycket
blekmedel papperet kräver.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se

Optiska kretskort
från Linköping
21 april
Med optiska ledare på
kretskort går det att öka
datahastigheten samtidigt
som konstruktionerna kan
göras kompaktare. 

Enligt Linköpings universitet är
överföringen mellan kretsar på
kretskort en så stor flaskhals i
dagens elektronik att kapacite-
ten i internetroutrar och annan
kommunikationsutrustning har
nått sin gräns. En lösning kan
vara hybridkort med såväl optis-
ka som elektriska ledare, där de
optiska tar hand om de längre
avstånden på korten.

Forskaren Steffen Uhlig har
lagt fram en doktorsavhandling
i ämnet, där han bland annat re-
dovisar hur optiska förstärkare
kan placeras ut på ett kretskort.

Han har också karaktäriserat
ett för ändamålet lämpligt ma-
terial, kallat Ormocer (organi-
cally modified ceramic), som
har goda dielektriska och optis-
ka egenskaper. Ormocer, som
mest är känt som amalgamer-
sättare vid tandvård, kan därtill
bearbetas vid låga temperaturer
samtidigt som det är stabilt vid
höga temperaturer.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

■ KOMPETENSCENTER
Forskningsinstitutet Acreo 
är ensamt om att få två
satsningar finansierade när
600 miljoner kronor fördelas
på åtta forskningsinstitut. 

Vinnova, KK-stiftelsen och Stif-
telsen för Strategisk forskning
ska under sex år satsa 300 miljo-
ner kronor på så kallade ”Insti-
tute Excellence Centres”, alltså
områden där svenska forsk-
ningsinstitut anses ha särskilt
starka möjligheter till att öka

Sveriges internationella kon-
kurrenskraft. Näringslivet bi-
drar med lika mycket pengar.

Åtta centrum i hela landet
ska finansieras, vart och ett i
samverkan med högskolor och
lokalt näringsliv. Varje centrum
kan få upp till 80 miljoner kro-
nor under sex år.

Acreo var det enda institutet
som fick med två centrumsats-
ningar – dels för ett fiberoptiskt
centrum i Hudiksvall i samar-
bete med Mittuniversitetet och
företagen Artema, Comlase och

Optoskand och dels för IR- och
röntgendetektorer där centru-
met får namnet Imagic, Ima-
ging Integrated Components. I
Imagic deltar även KTH, Auto-
liv, Flir och Micronic.

FOI, Totalförsvarets Forsk-
ninginstitut, får finansiering för
ett centrum för avancerade sen-
sorer och sensornät i Linköping
Även datorforskningsinstitutet 

Sics får finansiering, för
”Center for Networked Sys-
tems”. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se

Forskarens smarta kamera 
byggs i programmerbar logik

Acreo vinnare i spjutspetssatsning
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Integrated video filters with HD performance, guaranteed. 
In video signal paths, analog is everywhere.

www.analog.com/HDvideofilters

Tel: +46 (0)8 564 211 60  Fax: +32 (0)11 300 635

High definition integrated video filters

• Selectable 6th-order video filters (HD, PS, or SD)
• Guaranteed 1 dB flatness out to 26.5 MHz
• Rejection: –43 dB @ 75 MHz
• Low group delay variation of 7 ns
• Excellent differential gain: 0.04% to 11%
• Excellent differential phase: 0.16° to 0.25°
• AC- or DC-coupled input/output
• Rail-to-rail output 
• Disable

Part 
Number

Channels SD HD
Selectable

Gain
DC 

Adjust
2:1 
Mux

Price @ 
100k ($U.S.)

ADA4410-6 6 Y Y Y Y Y 1.80

ADA4411-3 3 Y Y Y Y Y 1.49

ADA4412-3 3 Y Y N Y N 1.29

Low cost, single-chip ICs offer industry’s best HD value

Looking for integrated antialiasing, reconstruction video filters that
deliver reliable HD quality video? Our new ADA441x family guarantees
a minimum flatness response of 1 dB out to 26.5 MHz, out of band
rejection of –43 dB @ 75 MHz, and 7 ns group delay variation to
enable the highest quality HD video. 

With buffer and 6th-order filter, dc offset adjust, as well as 2:1 input
mux, our single-chip ICs significantly streamline design development.
And since these filters are priced competitively with other integrated
solutions, yet offer superior performance, they provide greater value.
What’s more, designers can save as much as 40% compared to the
cost of discrete solutions.

Performance and value define video designs, and Analog Devices
defines the possibilities with industry-leading ICs, including:

• ADA4430-1 low power, standard definition (SD) integrated 
video filter 

• Encoders 
• Decoders 
• Switches/muxes 
• Cable splitters 
• Display interface ICs

analog is everywhere is a trademark of Analog Devices, Inc.
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■ LOCKBETE
Kraftaggregattillverkaren
Vicor vill expandera rejält 
i Europa framöver. 
Ett led i detta är tjänsten
Vicor Express, som nu även
lanseras i Sverige. 

– Tanken med Vicore Express är
att hjälpa kunderna att snabbt
ta fram prototyper, säger Geoff
Hamilton, Vicors nordiske sälj-
chef.

Under maj månad kommer
den specifika tjänst som riktar
sig till svenska ingenjörer att
komma upp på företagets hem-
sida.

Redan idag finns Vicor Ex-
press i drift i USA, Tyskland,
Frankrike, Italien, Storbritanni-
en, Beneluxländerna och sedan

början på året även Danmark.
– På det här sättet vill vi

snabbt kunna leverera produk-
ter i små mängder. Inom två
veckor ska de vara hos kunden,
säger Geoff Hamilton.

Men tjänsten handlar inte
bara om snabba leveranser,
utan till stor del även om tek-
nisk rådgivning. Tre personer i
England, varav en svensktalan-
de, kommer att jobba med att
hjälpa svenska ingenjörer i sitt
utvecklingsarbete.

– Genom att ringa ett gratis
telefonnummer kommer man i
direkt kontakt med någon som
kan ge all information som be-
hövs innan man beställer. En
kund kanske har en viss in- och
utspänning och undrar vilken
produkt som passar bäst.

Priserna på produkter som
beställs via Vicor Express kom-
mer att ligga på samma nivå
som då beställningen gör via
distributörer. Och alla priser
räknas i svenska kronor.

– Men det är bara små kvan-
titeter till prototyper som vi säl-
jer på detta sätt. All annan för-
säljning går som vanligt via vå-
ra distributörer som är Craftec i
Sverige, säger Geoff Hamilton.

Norden är en viktig marknad
för Vicor, där Sverige är störst.
Företagets mål är att fördubbla
sin omsättning i Europa på fyra
år. För att nå dit ska man attra-
hera nya kunder genom ökat
tekniskt stöd och ett kraftigt
breddat produktsortiment.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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Linear öppnar
europeiskt
designcenter
■ ANALOGT
München är platsen för
Linear Technologys första
designcenter i Europa. 
Här ska företaget fokusera
på tre marknader: bil-
industrin, verkstadsindustrin
och kommunikation. 

Det nyöppnade designcentret
blir Linears elfte i världen, men
första i Europa. Tanken med
centret är självklart att företaget
bättre vill kunna stödja sina eu-
ropeiska kunder i deras utveck-
lingsarbete.

Samtidigt menar Linear att
den europeiska närvaron kom-
mer att sätta företaget i en bätt-
re position att avgöra vilka pro-
dukter som är mest intressanta
att utveckla till de viktigaste
kunderna här i Europa.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Vicor startar 
prototyptjänst i Sverige

■ OPTO
På Chalmers fotoniklabb är
tempot högt. Nu jobbar man
med att få ut en ny laser-
teknik för gasanalys till
potentiella kunder. Ett färskt
investeringsbidrag från Inno-
vationsbron Väst på 50 000
kronor ska ge extra skjuts 
i kommersialiseringsfasen. 

– Läget är att den nya lasertek-
niken är mogen för kommersia-
lisering. Nu talar vi med företag
om att ta fram prototyper, säger
Åsa Haglund, doktor i elektro-
teknik på Chalmers fotoniklabb.

Åsa Haglund har själv ägnat
sina doktorandstudier åt den
nya lasertekniken – ett arbete
som har gått ut på att förbättra
vertikalkavitetslasrar, alltså las-
rar som emitterar ljus vinkelrät
ut från ytan. Vertikalkavitetslas-
rar är en billig typ av laser som
dock har nackdelen av att lasra
på flera våglängder samtidigt.

– Ska man mäta gaskoncen-
trationer vill man ha en enda
våglängd som man kan skanna
över ett våglängdsområde. Att

bara filtrera signalen fungerar
inte så bra eftersom den optiska
effekten blir för låg på önskad
våglängd. Vi har istället byggt in
en filterfunktion i lasern som
gör att den bara lasrar på en
våglängd, säger Åsa Haglund.

Under våren har Chalmers-
forskarna talat med tre företag
som alla är mycket positiva till
den nya lasertekniken. Och i
slutet på april fick projektet ett
bidrag på 50 000 kronor från
Innovationsbron Väst. Pengar-
na ska användas för att verifiera
den nya lasertekniken samt ta
fram kravspecifikationer på las-
rarna tillsammans med möjliga
kunder.

– Utifrån det vi sett tror vi att
vår teknik kan ge hög avkast-
ning i produktion eftersom den
inte är så känslig för olika pro-
cessvariationer. Det gör att vi
tror att våra lasrar kan komma
att kosta hälften jämfört med
dagens alternativ. I stora voly-
mer kan de till och med bli än-
nu billigare, säger Åsa Haglund.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Vertikal laser för gasanalys

Åsa Haglund på Chalmers har utvecklat en billig laser för gasanalys.
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■ FÖRBINDNING
Det är före detta Örebro
Kabel som flyttar produktio-
nen till lågkostnadsländer.
Kvar i Örebro blir försäljning
och lager.

Redan i höstas flyttades pro-
duktionen av en specialkabel
för Ericsson till Tjeckien, vilket
medförde att 31 personer miste
jobbet. När hela fabriken nu
stängs hotas ytterligare 50 jobb,
skriver Nerikes Allehanda.

– Vi har gjort allt vi kunnat
för att våra västerländska fabri-
ker ska bli effektiva, men vi kan
inte se hur vi ska kunna kon-
kurrera när våra arbetskostna-
der är åtminstone fem gånger

högre, i vissa fall ända upp till
40 gånger högre, än hos de
österländska tillverkarna och
Kina, säger Beldens vicechef för
Europa, Art Yarouch, enligt Ne-
rikes Allehanda.

De amerikanska ägarna kom-
mer att driva Örebrofabriken
vidare i fem månader. Men
verksamheten kommer därefter
inte att upphöra helt. Kvar i
Örebro blir ett distribution-
scenter med lager och försälj-
ning.

Företaget har haft ameri-
kanska ägare sedan slutet av 80-
talet och för två år sedan köptes
verksamheten av Belden CDT.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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■ LAMINAT
Polyclads mönsterkortsfabrik
i skånska Perstorp läggs 
ned och 147 personer förlorar
jobben.

– Hur lång tid det tar innan det
läggs ner totalt det vet jag inte
men jag skulle räkna med att
det går rätt så fort, ett par tre
månader. Jag kan inte tänka mig
något annat, Isola vill stänga
detta så fort som möjligt, säger
Tomas Molin, lokal ordförande
i industrifacket på Polyclad till
Helsingborgs Dagblad.

Polyclad har nyligen köpts
upp av Isola och så sent som tre
dagar före nedläggningsbeslutet
bytte den svenska fabriken

namn från Polyclad Europe till
Isola. Den 24 april kom beske-
det att den svenska fabriken ska
läggas ned. Produktionen tas
över av anläggningar i Tyskland
och Holland.

Produktion med anor
Laminattillverkningen i Pers-
torp startades på 1970-talet av
den börsnoterade industrikon-
cernen med samma namn som
orten. År 1993 såldes mönster-
kortstillverkningen till engelska
Cookson, en verksamhet som
91⁄92 omsatte 380 miljoner kro-
nor men gjorde en förlust på 50
miljoner kronor.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Kabeltillverkaren Belden
CDT lägger ner i Örebro

Polyclad stänger 
fabriken i Perstorp

Större delen av Solectrons 
personal är inhyrd
3 maj
■ PRODUKTION Kontraktstillverkaren Solectron i Östersund har
fler inhyrda medarbetare än fast anställda. Nödvändigt hävdar
företagsledningen, otryggt enligt facket. Tillverkningen sköts idag
av 100 fast anställda och ett varierande antal inhyrda personer, för
tillfället 150 personer, skriver Länstidningen.

– Vi har en orderhorisont på två-tre veckor. Vi behöver bygga in
flexibilitet i organisationen. Det är det här sättet vi har att konkur-
rera med gentemot låglöneländer, att alltid ha rätt kostnader, säger
platschefen Anders Jönsson till Östersundsposten.

Mobilbatterier får standard
28 april
■ KRAFTKÄLLA Ökad tillförlitlighet och mer stryktåliga – det har
varit målet för IEEE standardiseringsarbete kring mobilbatterier av
typerna litium-jon och litium-jon-polymer. Resultatet finns nu klart,
dubbat till IEEE Livium 1725, och här anges hur batteriet ska vara
konstruerat såväl elektriskt som mekaniskt, hur kemin och pro-
cessen ska se ut, hur laddning och urladdning ska styras liksom
hur det hela ska vara förpackat.

IEEEs ambitioner är att standarden ska ge såväl batteri- som
mobiltillverkare gemensamma kriterier för mätning och verifiering
av batteriernas kvalitet. Det ska i sin tur ge slutkunderna säkrare
batterier som räcker längre och dessutom kostar mindre

Silex på tredjeplats i tillväxtligan
25 april
■ MEMS Det svenska mikromekanikfoundryt Silex växte med 
66 procent i fjol vilket gav företaget en tredjeplats på det franska
analyshuset Yoles lista över snabbväxande mikomekanikföretag.

Marknaden för kontraktstillverkning av mikromekaniska

Hänt
SEN SIST

komponenter spås trefaldigas från 2004 till 2010, då den tros vara
värd 500 miljoner dollar. Silex finns också med på Yoles lista över
de 20 viktigaste foundryna men företaget är med en omsättning på
50 miljoner kronor i fjol fortfarande för litet för att vara bland de 
30 största mikromekanikföretagen i världen.

Ericsson föryngrar
24 april
■ PERSONALPOLITIK Det finns för få unga ingenjörer på Ericsson,
anser företaget. Denna grupp snudd på eliminerades senast
Ericsson drog ned på antalet anställda.

Sålunda erbjuds nu de som fyllt 35 år och jobbat på Ericsson i
minst sex år upp till 18 månadslöner och därtill 50 000 kronor
kontant, samt hjälp med att hitta ett nytt jobb. Av Ericssons 21 000
anställda stämmer kriterierna på 17 000 personer.

Samtidigt lägger Ericsson allt mer av sin FoU-verksamhet i
Sverige. Vd Carl-Henric Svanberg påpekade vid delårspresentatio-
nen häromdagen att 60 procent av koncernens forskning och
utveckling idag ligger här i landet, jämfört med 45 procent under
krisen för några år sedan. 

Svenska Factum gör mobil-tv 
med amerikanska Frontier
18 april
■ KOMMUNIKATION Frontier gör mottagarkretsar för mobil-tv och
digital radio medan linköpingsbaserade Factum gör infrastruktur-
produkter för digitalradiostandarderna DAB och T-DMB. Till-
sammans tänker de båda nu göra mer kompletta lösningar, säger
de i ett pressmeddelande utan att närmare ange vari lösningarna
består.

Där framgår dock att satsningen primärt är avsedd för den
kinesiska marknaden, vars mobil-tv-tjänster väntas komma igång
senare i år.

Senaste nytt alltid på www.elektroniktidningen.se
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■ ARBETSDOMSTOLEN
Ett förslag till förbättring
från två anställda på
Ericsson i Gävle har inte gett
den ersättning som företaget
utlovat, hävdar fackförbundet
IF Metall, som därför stäm-
mer Ericsson på 40 miljoner
kronor.

De två anställda i Gävlefabriken
lämnade redan 1999 in ett förlag
på hur ställtiderna avsevärt
kunde kortas i kretskortspro-
duktionen.

– Vi beräknar att Ericsson
har tjänat 80 miljoner kronor
på förslaget, säger Darko Davi-

dovic, förhandlingsombuds-
man på IF Metall i ett press-
meddelande.

Tre nivåer
För att uppmuntra de anställda
att komma med förbättringar
hade företaget infört ett belö-
ningssystem. I det lokala kollek-
tivavtalet fanns inskrivet tre ni-
våer för hur förslag skulle belö-
nas.

Nivå ett gav 400 kronor för
förslag som kunde vara något
att titta vidare på. Nivå två gav
1 800 kronor för förslag som an-
sågs vara utvecklingsbara.

I nivå tre skickades förslagen

vidare till en nämnd där både
representanter från företagsled-
ningen och facket satt.

Om förbättringen ansågs vä-
sentligt värdefull skulle den
vinst förslaget sparade delas
mellan företaget och förslags-
ställaren.

Fick två av tre
De två innovatörerna hade be-
lönats utifrån nivå ett och två.
När förslaget togs upp i nämn-
den menade företagsledningen
att det redan fanns en liknande
förbättring som belönats.

– Om ett sådant förslag re-
dan fanns varför betalar Erics-

son då ut enligt de lägre nivåer-
na? Och varför hade de inte in-
fört förändringen tidigare när
det fanns så mycket pengar att
tjäna? Förslagen är inte alls lika,
säger Darko Davidovic.

I stämningen som lämnats in
i dag till Arbetsdomstolen krä-
ver IF Metall att förslagsställar-
na får vardera 20 miljoner kro-
nor.

Det vill säga hälften av det
belopp företaget tjänat under
ett år på besparingen.

Ericsson i Gävle har numera
tagit bort sitt belöningssystem.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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■ UTBILDNING
Om ett år, den 17–18 april
2007, blir det premiär för en
kombinerad konferens och
mässa kring EMC, ESD och
elsäkerhet. Bakom arrange-
manget som är förlagt till
Svenska Mässan i Göteborg
och fått namnet E3 2007 finns
EMC-profilen Ulf Nilsson.

– Vi kände att det fanns ett be-
hov av en konferens. Det har dis-
kuterats under lång tid men ing-
en har orkat eller kunnat. Men
sen fick Dan Wallander för sig
att vi skulle ordna något och jag
var inte sen att hoppa på, säger
Ulf Nilsson som delar sin tid
mellan konsultbolaget EMC Ser-
vices och Just Event som drivs av
Dan Wallander. Han ger bland
annat ut tidningen E3 Magazine.

Konferensen, som också får en
mässdel, ska liksom tidningen
täcka in det tre om-
rådena EMC, ESD
och elsäkerhet, där-
av namnet E3.

– Men det ska
inte vara en akade-
misk konferens
även om vi ska för-
söka få hit forskare
också. Tanken är
att folk ska träffas,
prata, knyta kon-

takter, lära sig mer och ha roligt,
säger Ulf Nilsson.

Och det är inget fel på mål-
sättningen. Arrangörerna hop-
pas på 350 deltagare och åtmin-
stone 25 utställare. För att inte
utställningshallen ska ligga öde
kommer kaffet att serveras där
liksom buffélunchen.

Något för alla
Det blir tre parallella spår på
konferensdelen. Ett för EMC, ett
för ESD och ett för elsäkerhet.

– Det är tre olika ämnen även
om det finns några gemensam-
ma nämnare som jordning och
överspänningsprovning.

Arrangörerna vill nu ha in
konferensbidrag och sista dag
för det är satt till den 30 juni.
Tanken med föredragen är att
de ska ha en inriktning som
passar praktiserande ingenjörer.
Rena produktpresentationer är

bannlysta.
Faller allt väl ut är

Ulf Nilsson och Dan
Wallander inte
främmande för att
göra E3 till en regel-
bundet återkom-
mande konferens
och mässa.

PER HENRICSSON
per@etn.se

■ RAGGNINGSFÖRSÖK
Lönenivån på Sony Ericsson
är för låg för att företaget
ska kunna attrahera
nyutexaminerade danska
civilingenjörer. 

Sony Ericsson behöver anställa
cirka 200 personer till sin ut-
vecklingsverksamhet i Lund.
Företaget har bland
annat försök att re-
krytera nyutexami-
nerade civilingen-
jörer från danska
högskolor.

– Det har inte
gått något vidare.
De ingångslöner de
erbjuds av företa-
gen på hemmaplan
kan vi helt enkelt
inte konkurrera med, säger
Mats Lindoff, teknikchef Sony
Ericsson, till Sydsvenskan.

Men att höja lönerna är inte
aktuellt.

– Just nu söker sig många
svenska nyutexaminerade civil-
ingenjörer till oss och vi ser där-
för ingen anledning att höja in-
gångslönen för att locka hit just
danskar.

Antenner och programvara
När det gäller forskningen på
svenska högskolor ser Mats Lin-

doff två områden som är efter-
satta ur Sony Ericssons per-
spektiv. Det är antennteknik
och programvara.

Antenntekniken blir allt vik-
tigare eftersom mobilerna nu-
mera måste hantera en mängd
olika frekvensband.

I extremfallet kan det vara sju
stycken för allt från den vanliga

telefontrafiken till
Bluetooth och
wlan. Det här ska-
par problem efter-
som antennerna tar
plats och dessutom
påverkar de var-
andra.

Programvaruin-
nehållet i mobiler-
na växer varefter
tillverkarna adderar

nya funktioner. Resultatet är på
väg att skapa liknande problem
som redan finns i pc-världen.

– Högskolorna tycker inte
det är roligt eftersom det inte
anses som en egen forsknings-
gren. Men det finns en oerhört
stor ekonomisk potential för
dem som tar fram användbar
teknik inom dessa områden
som vi i branschen också är be-
redda att betala för, säger Mats
Lindoff till Sydsvenskan.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Facket stämmer Ericsson på 40 miljoner

Danska ingenjörer
nobbar Sony Ericsson

Nordisk mässa för
störningar och elsäkerhet

Mats Lindoff

Ulf Nilsson
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Have you been told by your FPGA supplier that to use 
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alternative.
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■ INBYGGNAD
I förra månaden köpte inbygg-
nadsföretaget Data Respons
branschkollegan Memstore.
Nu ska man flytta till nya
lokaler, etablera ett svenskt
integrationscenter, starta
lokalkontor i Göteborg och ut-
öka sin satsning på displayer. 

Köpet av Memstore var Data Re-
spons tredje företagsförvärv på
ett år. Tidigare har de norska bo-
lagen CCT och Centrex införli-
vats i verksamheten. Totalt har
därmed Norges stolthet inom in-
byggda system nått upp till 160
anställda, varav cirka 40 i Sverige.

Men det betyder inte att till-
växtambitionerna stannar av –
tvärtom.

– Vår vision är att vara en
dominerande spelare på den
europeiska marknaden år 2010,
säger Mads Poulsen, vd för Da-
ta Respons svenska bolag.

I första hand ser han en kraftig
tillväxt i Sverige framför sig. Just
nu letar bolaget nya lokaler för
såväl kontors- som integrations-
verksamheterna här i Sverige.

Tanken är att starta ett
svenskt integrationscentrum
liknande det som finns i Norge.
Där ledde köpet av CCT, som
var specialister på marincertifi-
erade pc, till att Data Respons
numera sätter samman om-
kring 1000 system i månaden.
Det kan röra sig om cpu-kort
som tillsammans med minnes-
kort och IO-kort byggs in i ett
chassi, förses med egen och
kundens programvara och där-
efter testas och levereras. Snudd
på kontraktstillverkning, alltså,
fast utan kretskortsmontage. En
del sådan verksamhet gör Data
Respons redan i Sverige, men
den ska nu få en skjuts framåt.

Sverige står idag för omkring
30 procent av Data Respons om-
sättning, och har enligt Mads
Poulsen ”högsta tillväxtpriori-
tet” i koncernen. Norge är allt-
jämt störst med nära hälften av
omsättningen. Därtill finns en
bra verksamhet i Danmark, en
mindre i Finland och en liten,
men snabbt växande i Tyskland.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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Data Respons
ska växa i Sverige

Staplar åtta minnen på minimal höjd
18 april
■ BYGGSÄTT Samsung har utvecklat en kapslingsteknik som man
hävdar är tredimensionell. Först ut blir ett 16 Gbit NAND-minne. I
kretsen staplas åtta chips och den är enbart 0,56 mm hög. 

Kapslingstekniken är baserad på WSP (wafer-level processed
stack package) där förbindningarna sker genom vior (hål) i chip-
sen. Det kan jämföras med traditionella flerchipskapslar (MCP) som
använder trådbondning för att förbinda chipsen. 

Samsungs första WSP-krets är ett 16 Gbit NAND-minne som
staplar åtta 2 Gbit minnen. Kretsen är 0,56 mm hög. Men den
påstås inte bara vara extremt låg och ta mindre kortyta än dagens
lösningar utan den påstås också ha högre prestanda jämfört med
alternativen, enligt Samsung. Prestandahöjningen kommer av att
förbindningarna blir betydligt kortare än vid trådbondning. 

Första etappen av blåljusnätet i drift
18 april
■ KOMMUNIKATION I påskveckan togs det så kallade blåljusnätet
i Skåne- Blekinge- och Kalmar län i drift. Därmed får bland annat

Hänt
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polisen, brandkåren och kustbevakningen ett modernt kommuni-
kationssystem.

Nätet byggs av ett konsortium bestående av Saab, EADS och
Eltel Networks och radiotekniken som används är Tetra. I Tetra
sänds trafiken krypterat och användarna kan delas upp i virtuella
grupper. Användarna kan ingå i flera grupper samtidigt och växla
mellan dem med en knapptryckning. Till skillnad från en mobil-
telefon och i likhet med en komradio kan två Tetraenheter kommu-
nicera direkt med varandra utan att trafiken går via en basstation.

Kör Freescales dubbelkärna 
innan den finns
6 april
■ INBYGGNAD Svenska Virtutech är först med att kunna simulera
Freescales inbyggnadsprocessor med dubbla kärnor, som ännu inte
finns i produktion. Genom att låtsas vara MPC8641D ger Virtutecs
simulator Simics programutvecklarna möjlighet att testa sin kod så
att den är färdig i samma stund som de första kretsarna kommer
från fabriken.

Simics är ingen avlusare i klassisk mening, utan en deter-
ministisk simulator, komplett för såväl hård- som mjukvara och 
tillhörande nätverk.

Med Simics går det att simulera hela processorn och felsöka i
källkoden. Till skillnad från en hårdvaruemulatorer kan man backa
programmet när man hittar ett fel. Det gör det enklare att förstå
vad som orsakade felet.

Senaste nytt alltid på www.elektroniktidningen.se

■ KRAFT
Göteborgsföretaget Effpower
utvecklar hybridbatterier
speciellt lämpade för fordon.
Nu får företaget ett tillskott
på 120 miljoner kronor. Bland
investerarna finns Volvo
Technology Transfer, Gylling
och Industrifonden, som alla
är delägare sedan tidigare. 

Effpowers hybridbatteri påstås
vara en nyckelkomponent i den
satsning som Volvo nu gör på
att industrialisera hybridteknik
för tunga företag.

– Det är framförallt det låga
priset i kombination med hög
prestanda som lockat oss att
satsa på Effpowers teknik, säger
Anders Brännström, vd på Vol-
vo Technology Transfer och
även ordförande på Effpower i
ett pressmeddelande.

Det nya kapitalet ska använ-
das för att sätta upp en indust-
riell process för serieproduk-
tion av Effpowers hybridbils-
batteri samt för att stärka före-
tagets marknads- och försälj-
ningsinsatserna.

Effpower tänker sig att starta
serieproduktionen i den öster-
rikiska batteritillverkaren Ban-
ners fabrik i Linz. De två företa-
gen har samarbete sedan tidiga-
re och pengarna beräknas räcka
för att få igång en serieproduk-
tion. För att stå på helt egna ben
räknar företaget dock med att
behöva dra in mer kapital.

Det var för sju år sedan som
Effpower knoppades av från
Chalmers. Volvo Technology
Transfer, som är Volvos riskka-
pitalbolag, och Gylling var med
som ägare redan från början,
medan Industrifonden kom in
år 2003. Den dagsaktuella ny-
emissionen adderar ytterligare
två privatpersoner som ägare.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

120 miljoner 
till Effpower
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Once this becomes reality, we will be the ones
to support it first.
Mobile communication is a fascinating industry. Day in, day out, countless bold ideas are transformed into

impressive actions. As one of the world’s leading manufacturers of semiconductor solutions, 

we make a decisive contribution to the development of this sector through our innovative state-of-the-art

components. Whether NAND or NOR flash, mobile SDRAM, Multi-Chip Packages, MMC MicroTM or UtRAM,

no other manufacturer offers you such a broad range of products that are optimally attuned to one another.

Often with an innovation head start up to 6 to 12 months and always in top quality. Make Samsung

Semiconductor Solutions your partner. Join us in shaping the future of mobile communication. imagine

Samsung Semiconductor Mobile Memory Solutions take your business further. For more

information visit: www.samsungsemi.eu/mobile_memory

25-megapixel camera

Mobile phone 

Navigation system
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■ RIKTLIKARE
I senaste utgåvan av Svenska
Akademiens Ordlista finns en
av branschen länge efterlyst
nyhet – ordet ”chip” är nu
upphöjt till svensk standard.
Och tack vare webben har W
blivit en egen bokstav.

I elektronikbranschen har ordet
”chip” använts lika länge som
det funnits integrerade kretsar.
Men Svenska Akademien har i
sin ordlista framhärdat med att
det minsann heter ”chips”, sam-
ma i singular och plural. Vilket
många journalister, däribland
vi på Elektroniktidningen, där-
för använt som standard.

Nu har dock Akademien
ändrat sig. Nyligen kom den
trettonde upplagan av SAOL,
Svenska Akademiens Ordlista,
och där har minsann ”chip”
upphöjts till samma status som

”chips”. Båda formerna är alltså
accepterade.

28 har blivit 29
En månne ännu större nyhet är
att bokstaven W numera räknas
som en egen bokstav, och inte
en variant av V. Det svenska al-
fabetet har därmed 29 bokstä-
ver i stället för 28, något som
kan få stora konsekvenser för
bland annat sorteringsalgorit-
mer. Bland de nya orden på w
återfinns exempelvis ”webb” –
om detta fenomen hade börjat
på en annan bokstav hade W-
revolutionen förmodligen inte
inträffat.

En hel rad andra elektronik-
och datorrelaterade ord har
också letat sig in i spalterna i
nya SAOL. Cache och cookie är
exempelvis numera accepterade
som svenska ord, liksom pixel,
pinkod, transponder, blogg och

skräppost.
Akademien tycker också att

”bakstreck” är benämningen
som bör användas för det bak-
åtvända snedstrecket som på
engelska kallas ”backslash”. Li-
kaså rekommenderas ”sprid-
program” för det engelska
”shareware”.

Lite svengelska är okej
Något överraskande tycker SA-
OL att även ”interface” är ett
godkänt svenskt ord. Här re-
kommenderar man dock det
svenskare ”gränssnitt”.

SAOL är förvisso ingen
officiell standard, men används
som rättesnöre av skribenter
och språkanvändare i hela det
svenska språkområdet. Den
trettonde upplagan av SAOL in-
nehåller ungefär 5 000 fler ord
än föregångaren. Cirka 10 000
ord har tillkommit och 5 000

har försvunnit. Bland ord som
inte längre finns med finns för-
åldrade ord som ”fysiljering”,
”hövitsmannaskap”, ”knoddak-
tig” och ”baldakinbärare”. Även
beteckningar på knappt existe-
rande fenomen har försvunnit,
som ”lantpolis” och ”hednamis-
sion”. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se
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Äntligen heter det chip!
AKTUELLT

Wimax World Europe Conference
Wien, Österrike, 22–24 maj
www.wimaxworldeurope.com

Europartners Distribution Forum 2006
Palais des Congres, Paris, 23–24 maj 2006
www.europartners.eu.com/conf/
forum2006.htm

SENSOR+TEST 2006
Nürnberg, Tyskland, 30 maj – 1 juni, 2006
www.sensor-test.de

PCIM 2006 
– Power Conversion Intelligent Motion
Nürnberg, Tyskland, 30 maj – 1 juni, 2006
www.pcim.de

SMT/HYBRID/PACKAGING 2006
Nürnberg, Tyskland, 30 maj – 1 juni, 2006
www.smt-exhibition.com

Semiconductor 2006
Edinburgh, Skottland, 7–8 juni
www.semiconductor2k.com

RoHS- och WEEE-direktiven i praktiken
Stockholm, 13–14 juni
www.ibceuroforum.se/rohsweee

ACSD 2006 – Sixth International
Conference on Application of Concurrency
to System Design

Åbo Akademi, Åbo, Finland, 
27–30 juni 2006
http://www.cs.abo.fi/acsd2006

Workshop on Photonic Components 
for Broadband Communication
City Conference Centre Stockholm
28–29 juni 2006
spie.org/Conferences/calls/06/eoc/ 

18th Euromicro conference 
on real-time systems
Dresden, Tyskland, 5–7 juli
http://ecrts06.tudos.org/ 

DAC, Design Automation Conference
San Francisco, USA, 24–28 juli 2006
www.dac.com

The 2nd Nordic ESD Conference
”ESD from the Automotive Perspective”
Karlskoga, 5–6 september 2006
www.eck.se

Electronix Scandinavia
Göteborg, 5–7 september 2006
www.electronix.se

IBC – The world of content creation, 
management and delivery
Amsterdam, 7–11 september 2006
www.ibc.org

Elektronik-06
Danmark, Odense, 12–14 september 2006
www.elektronik-06.dk

Eurosensors 
Göteborg, 17–20 september
www.eurosensors2006.com 

SAME – Sophia Antipolis Microelectronics
Sophia Antipolis, 4–5 oktober 2006
www.same-conference.org 

International Automotive Electronics 
Congress
Paris, Frankrike, 24–25 oktober 2006
http://www.automotive-electronics-
congress.com 

Electronica
München, Tyskland, 14–17 november
www.electronica.de

FPGA World 2006
Stockholm, 16–17 november 2006
fpgaworld.com/conference

EMC, ESD och Elsäkerhet
Svenska Mässan, Göteborg, 
17-18 april 2007
www.e32007.se
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If it‘s Embedded, it‘s Kontron.
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Highest Performance / Watt  –  More Potential  –  Same Footprint

CP6012
6U CompactPCI
processor blade

� Scalable up to 2.0 GHz Intel® Core™ Duo, FSB 667 MHz

� Up to 4 GByte Dual Channel Memory DDR2 400 MHz

� 4x GbE ports (2x Front, 2x PICMG2.16)

� PMC or XMC.slot; CompactFlash and SATA 2.5" HDD

CP307
3U CompactPCI
processor board

� Scalable up to 2.0 GHz Intel® Core™ Duo, FSB 667 MHz

� Up to 4 GByte Dual Channel Memory DDR2 667 MHz

� 2x GbE, up to 6x USB 2.0 ports; VGA/DVI interface

� 4x SATA (2x onboard, 2x Rear I/O)

� Onboard Compact Flash 

Intel® Core™ Duo on CompactPCI

Explore the power and the potential of two cores in one processor with Kontron CompactPCI boards based on the 

Intel® Core™ Duo processor. Nearly double your processing power and achieve the unprecedented versatility to

run different applications and operating systems on each core using VT-x virtualization technology. With so much 

packaged into a single slot footprint, it’s easy to imagine a whole new world of embedded possibilities.

Embed your next system application with Kontron using Intel® Core™ Duo processors.

� The POWER 
 of DUO

� The POWER 
 of DUO

More Information:
w w w.kontron-emea.com
sales.nordic@kontron.com
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T
elekomindustrin tar ny sats in i
framtiden. En ny långsiktig tek-
nikutveckling tar fart de närmas-
te åren och de nya 4G-systemen

beräknas bli klara omkring år 2015, enligt de
planer som nu diskuteras inom Internatio-
nella Teleunionen, ITU. Ericsson och svens-
ka PTS, Post- och Telestyrelsen, tillhör de
pådrivande.

Det handlar en ny marknad värd tusen-
tals miljarder kronor. För telekomindustrin
är det till att börja med en ny stor
teknisk utmaning. De mål som
ITU nu diskuterar för den nya
standarden, med arbetsnamnet
IMT Advanced, innebär dramatis-
ka förändringar.

– Vinnare kan bli företag som
utvecklar en överlägsen modula-
tionsmetod som klarar 1 Gbit/s
inom en kanalbredd på 100 MHz,
säger Jan-Erik Lejerkrans som deltar i ITU-
gruppen WP 8F på uppdrag av PTS.

Mer information i tätare kanaler
Dagens mest avancerade radionät behöver
250 till 300 MHz kanalbredd för att överfö-
ra 1 Gbit/s. Det mål som ITU diskuterar
handlar om ett stort prestandalyft jämfört
med dagens teknik, anger Lejerkrans.

Man kan jämföra med standarden för
Super3G som är under utveckling och be-
räknas bli klar år 2009. Super3G baseras på
radiotekniken OFDM och målet är att tek-
niken ska klara kommunikation med 100
Mbit/s inom kanalbredden 20 MHz.

De mål WP 8F diskuterar innebär att
IMT Advanced ska få ungefär dubbelt så

hög kapacitet per MHz.
Det som nu driver fram nya globala be-

slut om telekomindustrins långsiktiga
framtidsplaner är frekvensbehovet. Förut-
sättningen för att industrin ska kunna inve-
stera i systemutveckling är att det verkligen
finns tillräckliga frekvensvolymer för de nya
näten. År 2007 arrangerar ITU den globala
frekvenskonferensen WRC2007, där mobil-
nätens spektrumbehov är en central fråga.
Beslut år 2007 är nödvändigt om nya mobi-

la bredbandsnät ska byggas 2015‒
2020, enligt branschexperterna.

Sverige vill avsätta 2 GHz
Arbetsgruppen WP 8F har upp-
draget att formulera de långsiktiga
behoven av nya frekvenser för mo-
bilnäten. Det är inom ramen för
detta arbete som IMT Advanced
nu håller på att ta form. Den un-

derliggande logiken är att smalbandig mo-
biltelefoni uppgraderas till mobilt bred-
band.

Vid WRC2007 måste WP 8F lägga fram
en rad argument till stöd för IMT Advan-
ced. Ett av dem är särskilt viktigt.

– Det gäller dokumentet som behandlar
den framtida trafikefterfrågan och räknar
om detta till behov av frekvensvolymer, sä-
ger Lejerkrans.

Från svensk sida finns redan klara förslag
om vilka frekvensband som IMT Advanced
ska få tillgång till. I Sverige finns ett särskilt
IMT-råd där PTS, Ericsson och nätoperatö-
rer som Teliasonera och Telenor deltar.

– Svenska IMT-rådet är överens om att
IMT Advanced bör få tillgång till fyra fre-

GÖTE ANDERSSON

Mobilt 
bredband 
prioriteras
Mobilnäten har snart tre miljarder

abonnenter och tillväxten fort-
sätter oförtrutet. Penetrationen går upp
dramatiskt i länder som inte tillhör de
rikaste.

Denna snabba och enorma tillväxt för
mobilnäten är ett av telekomindustrins
starkaste argument för frekvenser till
mobila bredbandsnät och den nya stan-
darden IMT Advanced.

Från telekomindustrin kommer budska-
pet att mobil bredbandskommunikation
är nästa stora expansionsvåg. Man pekar
på den snabba utvecklingen för fast bred-
bandsanslutning. Antalet abonnenter har
nu nått cirka 200 miljoner i hela världen
efter en mycket snabb utbyggnad.

När svenska IMT-rådet nu föreslår att
den nya standarden IMT Advanced ska
få nära 2 GHz så innebär det att den
svenska telekomindustrin och regle-
ringsmyndigheten PTS förordar att mo-
bilt bredband ska prioriteras under
överskådlig tid framöver. Det är vad be-
skedet faktiskt innebär. Rådet kommer
att försöka övertyga resten av världens
länder om saken vid WRC 2007.

Internationella Teleunionen (ITU) är ett
mellanstatligt FN-organ med alla värl-
dens länder som medlemmar. Även tele-
komindustrins företag har medlemsskap
i ITU och det är ITU:s dubbla roll, att
både samla regeringar och industri
under samma tak, som ger ITU en
nyckelroll för frekvensanvändningen. 

ITU upprättar och ändrar globala
frekvensplaner för världens över 180
länder i en mycket komplicerad politisk
process vid återkommande globala
frekvenskonferenser som WRC 2007.
Det blir mycket spännande att se resul-
tatet denna gång.           GÖTE ANDERSSON

gote@etn.se

Med 4G får abonnenten   1
År 2015 ska 4G, fjärde
generationens mobilnät,
vara klart. Användaren
erbjuds då 1 Gbit/s vid
stillastående kommunika-
tion och 30 Mbit/s då hon
rör sig i upp till 100 km/h.

Dagens 3G-system, IMT-2000 i den mörka delen, klarar som bäst ett par Mbit/s till
användaren. Planerna på 4G, med arbetsnamnet IMT Advanced, ger användaren upp till 
1 Gbit, åtminstone när hon står stilla. En grundtanke i uppgraderingarna är att användaren
inte ska behöva byta mobiltelefon för att få tillgång till nymodigheterna.                  Källa: ITU.

1 10 100 1 000

Enhancement

Peak useful data rate (Mbit/s)

Dashed line indicates
that the exact data
rates associated with
systems beyond IMT-2000
are not yet determined

New capabilities
of systems beyond
IMT-2000

Systems beyond IMT-2000 will encompass
the capabilities of previous systems

Mobility

High

Low

New
mobile
access

New nomadic/local
area wireless access

Enhanced
IMT-2000

IMT-2000

Jan-Erik 
Lejerkrans
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kvensband, säger rådets ordföran-
de Urban Landmark.

Det gäller banden 3,4 till 4,2
GHz, 4,4 till 5 GHz, delar av tv-
band under 1 GHz samt bandet 2,7
till 2,9 GHz. Totalt gäller det nära 2
GHz som IMT Advanced i teorin
kan få tillgång till, om det går som
svenska IMT-rådet föreslår. I prak-
tiken är 1 GHz ett bra resultat.

Det är en oerhört stor frekvenstilldel-
ning. I Sverige har 3G-näten och GSM-nä-
ten tillsammans drygt 300 MHz. Det visar
att IMT-rådet siktar högt. Men många län-
der i Europa har en annan uppfattning, så
det kan ta många år innan vi verkligen ser i
vilken utsträckning som den svenska strate-
gin vinner. Även PTS experter medger att
det kan bli nej när världens länder röstar
vid WRC2007.

För komponent- och systemleverantörer
innebär IMT Advanced en ny marknad.
Halvledarjätten Intel ser nya möjligheter.
Intel är drivande bakom Wimax som base-
ras på radiotekniken OFDM och det är

många som tror att någon
OFDM-variant blir vinnare i de
mobila bredbandsnäten.

– Wimax är en av kandidaterna
när standarden för IMT Advanced
ska utarbetas, säger Intels tales-
man Graham MacDonald.

För telekomindustrin innebär
IMT Advanced en utmaning ur ett
annat perspektiv. Under de senas-

te 18 månaderna har GSM-industrin inlett
en massiv satsning på mobilt bredband.

Många system för mobilt bredband
I slutet av 2004 kom beskedet att GSM-in-
dustrin ska utveckla Super3G, en
ny mobilnätstandard som är
GSM-världens svar på Wimax.
Mobilnätet Super3G ska få topp-
kapacitet på 100 Mbit/s vid ned-
länk och Super3G ska gradvis er-
sätta WCDMA och GSM/Edge där
kapacitetsbehoven är som störst.

Under 2005 blev det klart att
Ericsson och Nokia går i täten för

att utveckla GSM Evolved Edge, vilket ger
ADSL-kapacitet i GSM-näten. GSM Evol-
ved Edge beräknas bli färdigt för införande
2007‒2008, och kan då bli ett billigt sätt att
införa mobilt bredband i glesbygden.

Förra året lanserade de tunga GSM-leve-
rantörerna HSDPA för uppgradering av
WCDMA-näten till som mest 14 Mbit/s. I
mars beslöt 3GPP att utveckla en högkapa-
citetsversion av HSDPA som klarar 25
Mbit/s inom kanalbredden 5 MHz. Namnet
på denna nya standard är HSPA Evolution
och avsikten är att ge alla nätoperatörer en
möjlighet att uppgradera sina WCDMA-
nät så att de får samma kapacitet per MHz

som Super3G. En rad tunga
WCDMA-operatörer driver på.

Sammantaget innebär detta att
de tunga systemleverantörerna re-
dan utvecklar och underhåller fle-
ra olika system för mobilt bred-
band. Efter WRC2007 tillkommer
IMT Advanced om allt går enligt
planerna. GÖTE ANDERSSON

gote@etn.se

GÖTE ANDERSSON

n   1 Gbit i handen

Upptäck Agilents lättanvända digitala felsökningsverktyg
Röntgenblick för det du skaparRöntgenblick för det du skapar

Läs mer om hur du kan spara tid vid felsökning av digitala system med hjälp av våra logik-
analysatorer och probe och applikationslösningar på www.agilent.com/find/logicdemos

© Agilent Technologies, Inc. 2006

Agilents produktlinje för logikanalysatorer
• Utvecklad för såväl enkelt- som avancerat bruk 
• Fast Scope-korrelation via LAN 
• Flying Lead-anslutning finns för upp till 1,5 Gb/s

Upptäck Agilents lättanvända digitala felsökningsverktyg

Alla av Agilents logikanalysatorer har avancerade trigger- och analysfunk-

tioner som är lätta att konfigurera. Dessa funktioner, tillsammans med

Agilents unika prober, är en ovärderlig hjälp när komplicerade signalintegri-

tetsproblem ska hittas.

Med funktionen ”Viewscope” kan du enkelt analysera tidskorrelerade 

analoga signaler från ett externt oscilloskop med de digitala signalerna i

logikanalysatorn. Och via extern anslutning kan du komma åt många interna

signaler i en FPGA, vilket är till stor hjälp vid utveckling och felsökning.

Agilent 1680 logikanalysator

Urban Landmark

Graham 
MacDonald
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E
tt tryck på bilnyckeln till Volvos
nya S80 öppnar inte bara dörrlå-
sen. Samtidigt kontrollerar en sen-
sor också om någon gömmer sig i

bilen, och sätter i så fall igång larmet. En de-
talj som kan vara ett säljargument för
trygghetstörstande bilköpare.

Applikationen är lite typisk för Volvo.
Den sensor man valt känner av om det
finns hjärtljud i bilen – inte för att det var
enklast eller billigast utan för att just hjärt-
ljud är omöjliga att dölja. Och funktionen
är inte teknikdriven, utan har tillkommit på
efterfrågan från kunder.

– Teknik är sällan problemet, säger Ur-
ban Kristiansson som sitter i ledningsgrup-
pen el- och elektronikutveckling på Volvo
Cars, de Fordägda personbilarna alltså.

Han berättar om en annan funktion i S80
– lampan intill backspegeln som blinkar
när det kommer ett fordon i döda vinkeln.
Den är ett litet under av ingenjörskonst där
en optisk sensor kopplad till en processor
samverkar med en rad andra processorer
som känner av hur bilen rör sig.

– Det är typiskt bilindustrin. Massor av
sofistikerad elektronik för en enkel utsignal.
Vi vill behålla enkelheten för användaren så
långt det går, säger han.

Radarstyrd farthållare
Ytterligare en nyhet i S80 är den radarstyr-
da farthållaren som ser till att avståndet
hålls konstant till bilen framför, samtidigt
som den kan varna för kollision framifrån.

Exemplen visar lite på komplexiteten i
elektroniksystemet i nya S80. Där finns ett
sextiotal processorer som styr allt vad som
tänkas kan, från insprutning och tändning
till bromsar, dörrar, backspeglar, stolar och
underhållningssystem. All elektronik kan
sammankopplad och kan uppdateras via fy-
ra busstyper – den enkla Lin för backspeg-
lar och fönsterhissar, Can i två hastigheter

för motor- och säkerhetstillämpningar
samt den optiska bussen Most för sådant
som videoskärmarna i baksätet. Ett tjugotal
antenner tar emot signaler för radio, tv, gps
och mobiltelefoni på olika frekvenser.

Att alla elektroniknoder ska hänga ihop
var ett strategiskt beslut som fattades på
Volvo för något decennium sedan. Då be-
slutades också att alla minnen skulle vara av
flashtyp. Poängen är att styralgoritmer och
liknande då kan uppgraderas över Internet.

– Vi har nära 3000 verkstäder globalt. På
alla dessa ska en Volvo kunna jackas in, dia-
gnostieras och i förekommande fall upp-
graderas med ny mjukvara, berättar Urban
Kristiansson.

Över 1500 på Volvo sysslar med elektronik
Totalt står elektroniken för ungefär 30 pro-
cent av värdet på en ny välutrustad Volvo,
och lågt räknat har företaget 1500 anställda
som sysslar med el- och elektroniksystem.
Ändå gör Volvo väldigt lite egen elektronik,
utan man köper från underleverantörer och
tar på sig rollen som systemintegratör.

– Några elektroniknoder utvecklar vi
själva hela vägen från scratch. Dels för att
lära känna tekniken, och dels för att bli bra
upphandlare av andra noder.

– Till antikollisionsradarn i S80 har vi ta-
git fram algoritmerna. Men själva radarn
köper vi in, exemplifierar han.

Urban menar att det är stor skillnad gen-
temot motorer, chassi och kaross, som bil-
industrin av tradition både utvecklar och
tillverkas själv. Och han säger att ingen an-
nan kan utföra integrationsjobbet. Men
han värjer sig mot bilden av att bilindustrin
inte kan kommunicera med elektronik-
industrin.

– Som kund får vi bra respons. Vi har ex-
empelvis utvecklat processorer ihop med
Freescale, som var mycket tillmötesgående.

– Men konstruktionsstödet och utveck-
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■ Urban Kristiansson

Född 1955.
Sitter i ledningsgruppen 

för el- och elektronik-

utveckling på Volvo Cars. 

Ansvar för kontakter med

myndigheter. Deltar i

Vinnovas arbete kring en ny

elektronikstrategi. 

Har jobbat på Volvo sedan

1985.Doktorerade på Chalmers

1984 med en avhandling

kring elsystem i bilar. Blev

adjungerad professor i in-

dustriell fordonsteknik 1999.

Gift, 2 barn, bor i Göteborg.

En ny Volvobil innehåller över 60 mikroprocessorer 
sammankopplade med fyra bussar. Ändå anses 
bilindustrin vara konservativ på att införa ny elektronik.
Urban Kristiansson, som sitter i ledningsgruppen för 
el- och elektronikutveckling på Volvo Cars, menar att det
svåra är att välja och vraka, och föra in rätt i teknik 
i sansad takt. Och han understryker gång efter annan att
säkerheten alltid kommer i första rummet.

Urban på Volvo   
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Urban Kristiansson och hans 
Volvoavdelning i Lindholmen 
Science Park styr numera 
över en stor del av elektronik-
utvecklingen inom Ford.
– Pengarna från nationella
forskningsprogram som IVSS 
och V-ICT har varit till stor hjälp
för att nå dit, konstaterar han. 

o   hyllar säkerheten

Larm om någon gömt sig i bilen, signal om det finns bilar 
i döda vinkeln och radar för avståndshållning och kollisions-
varning är några av elektroniknyheterna i Volvos nya S80.
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lingsverktygen kunder vara
bättre. När vi ska gå från
kundkrav till modell till fär-
dig lösning så är stödet
inom elektronik mycket
sämre än det är inom meka-
nik, säger han.

Han menar också att
elektronikindustrin ibland
har överdrivna förvänt-
ningar på teknikbehovet
inom bilindustrin. Att er-
sätta styrstången och de
mekaniska bromsarna med
elektroniska funktioner, det
som kallas ”steer by wire”
och ”brake by wire”, är en-
ligt honom typiska idéer
från elektronikindustrin
som saknar verklighetsför-
ankring, åtminstone i när-
tid.

– Det är ingenting vi tror på ur kundens
synpunkt. Riskerna är mycket högre än
vinsten, så jag tror inte vi får se det i Volvo-
bilar inom överskådlig tid. Men vi driver
några kunskapsprojekt på området, det
finns ett egenvärde i att hålla hög kompe-
tensnivå bland medarbetarna.

Sågar Telematics Valley
Med samma typ av resonemang avfärdar
han den ännu vildare idén att via mobilnätet
kunna tanka ner uppgraderingsprogramva-
ra till motorn för att få 30‒40 extra hästkraf-
ter till semestertrippen på Autobahn.

– Det fungerar inte så. Det där idéerna
som teknikfreakar hittar på är ingenting
som bilkunder vill ha, säger han och suckar.

Han medger att attityden ibland gör om-
världen besviken. Som exempelvis Telematics
Valley, en organisation för telematikintresse-
rade företag i Västsverige där Volvo Cars är
med ”mest för att det förväntas av oss”.

– De tycker säkert att vi är väldigt tråki-
ga. Men vi tycker att mycket av det de gör
har karaktären av lekstuga, långt från bilin-
dustrins behov, säger Urban.

Han återkommer gång på gång till att det
inte är tekniken som är problemet, utan det
svåra är timingen – att föra in ny teknik på
ett sunt sätt.

– Varje biltillverkare har sina drivkrafter.
Volvo är – och ska vara – ledande på säker-
het, och vi kommer aldrig på tanken att fö-
ra in något som tummar på det.

Den första antikollisionsradarn visades
vid mitten av 1980-talet och fick Volvo-
premiär i nya S80. Prototyper för låsnings-
fria bromsar kom under början av 1970-ta-
let, men nådde inte massproduktion förrän
i slutet av 1980-talet.

– Det är den tid det måste ta. Visst kan en
del yngre ingenjörer bli frustrerade över att
det tar sån tid. Det blev jag själv också i bör-
jan. Men numera är det tvärtom – man kän-
ner sig trygg i att vi behärskar konsten att

föra in nyttiga system i san-
sad takt.

De teknikområden man
tittar närmare på just nu är
bland annat wlan och an-
nan korthållskommunika-
tion. Frågan är inte om
tekniken ska in i bilarna,
utan snarare hur Volvo ska
dra störst nytta av den.

– Är det för positions-
bestämning? Eller för att
tanka ner musik? Vi har
gott om idéer men inga
svar ännu, och innan vi
har dem tänker vi sanno-
likt inte införa tekniken.

Volvo Cars är en av de
dominerande deltagarna
inom de svenska forsk-
ningsprogrammen IVSS

och V-ICT (Intelligent Vehicle Safety Sys-
tems respektive Vehicle Information Com-
munication Technology), där staten genom
Vägverket och Vinnova fram till år 2008
satsar inalles närmare 600 miljoner skattek-
ronor på att stärka fordonsindustrin kon-
kurrenskraft. Urban Kristiansson är föga
förvånande mycket nöjd med dessa sats-
ningar.

– De har varit till mycket stor hjälp.
Pengarna har gjort det möjligt att se ytter-
ligare några år framåt i tiden.

Han ritar en figur som visar att inom
Volvo vet man två år i förväg tämligen exakt
vad en bil ska innehålla för elektronikfunk-
tioner. De två åren behövs för industrialise-
ring av funktioner och prototyper. När
blicken lyfts till fem år framåt finns utveck-
lingsprojekt, koncept och teknologistudier i
varierande stadier. Bortom fem år har inte
funnits någonting förrän V-ICT och IVSS
kom in i bilden.

– Och det är inte mycket pengar som
Volvo anslår till att sikta 4‒5 år framåt i ti-
den. Så även om de statliga bidragen kan se
ut som småpengar intill Volvos totala ut-
giftsbudget så har de stor betydelse.

Skattepengar hjälper Volvo inom Ford
Han berättar att företaget bland annat en-
gagerat 25 doktorander som man inte haft
annars. Och att kvaliteten ökar eftersom
man kan göra fler konceptstudier i tidigare
skeden.

– Jag skulle kunna konkretisera mer. Med-
len från myndigheterna har gjort att vi idag
har utvecklat en del funktioner och saker
som vi inte haft annars. Men av sekretesskäl
kan jag inte berätta vad det rör sig om.

Pengarna från staten ökar också Volvos
förmåga att konkurrera internt inom Ford
om de olika utvecklingsprojekten som
jättekoncernen bedriver. För närvarande
driver Volvo tre större sådana Fordövergri-
pande projekt – standardiseringen av bas-
mjukvara inom organisationen Autosar,

modellutveckling samt konstruktionsut-
veckling för elarkitektur. Man har också
gjort en rad specifika utvecklingsuppdrag,
som elsystemet till senaste S80. Samtidigt
gör man tre projekt inom IVSS. Alltihop
drivs från kontorslandskapet på tredje vå-
ningen i Lindholmens Science Park i Göte-
borg.

– Vi har gjort en jätteresa inom Ford.
Från början ville de vara med och styra i de
flesta sammanhang, men numera har vi fått
kommandot i Europa på fordonselektronik.

Han säger att ambitionen är att bygga en
bra relation med myndigheterna för att få
loss de medel som krävs för att lyfta hori-
sonten ytterligare en aning. Då kan Volvos
position inom Ford stärkas än mer, vilket
ökar möjligheterna att Volvo får ta hand om
fler stora utvecklingsuppdrag inom for-
donselektronik, till fromma för hela den
svenska industrin.

– Elektronikstrategin som Vinnova tar
fram nu verkar ha rätt ansats. Där lyfts for-
donselektronik fram, och det är viktigt.
Förhoppningsvis kan det resultera i att fler
program som IVSS och V-ICT startas så att
det blir en kontinuitet, säger Urban.

Ericsson och Volvo kan inte alltid samarbeta
Att den svenska telekomindustrin inte del-
tar särskilt aktivt i forskningsprogrammen
IVSS och V-ICT trots myndigheternas utta-
lade önskan är bitvis en känslig fråga. Ur-
ban Kristiansson har sin syn på saken.

– Varken Ericsson eller Teliasonera har
erbjudit något intressant i sammanhanget.

Han berättar att Volvo frågade Ericsson
Microwave om de kunde göra den radar
som Volvo behövde. Efter en given specifi-
kation, pris och volym.

– Svaret (från Ericsson Microwaves vd
Eric Löwenadler, red:s anm) var att ”tek-
niskt kan vi, men vi vill inte gå in i bilin-
dustrin”. De sa bland annat att de är inte va-
na vid de marginaler vi jobbar med.

Han konstaterar att Ericsson inte är nå-
got särskilt stort företag i Volvos värld.
Företaget har 20‒30 primära underleveran-
törer – ”tier 1” – inom elektronik.

– De flesta är väsentligt större än Erics-
son. Ett av de företag som gör våra kablage
har över 200 000 anställda.

Han håller dock med om att telekom-
världen och bilvärlden generellt har olika
agendor. Det visade sig tydligt när Volvo
ville diskutera chips till sin inbyggda mobil-
telefon med Ericsson Mobile Platforms.

– Det rann ut i sanden. De ville inte vida-
reutveckla chipsen som vi ville. Telekom-
sidan vill gärna kroka upp bilägaren till te-
letrafiksystemet. Men frihetssymbolen bi-
len vill inte ha det så. Till exempel vill vi
egentligen ha bort sim-kortet.

Se där ett intressant område för debatt
mellan bil- och telekomfolket.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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”Steer-by-wire och
sådant är inget vi
tror på ur kundens

synvinkel. 
Risken är mycket
högre än vinsten”
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Springtime at Elprint
The old makes way for the new and improved

Plasma system operational    

EIF visits Elprint

RoHS - designers gear up 



Spring has definitely arrived in Bergen 
now, that fantastic time of year with 
the rhododendrons in bloom. Spring 
is also a time for change – take out 
the old and used up and bring in the 
new.

This also the case at Elprint. We 
remove technologies that belong to 
history and bring in those that are 
new and enhanced for the future. 
But managing technology is a great 
challenge. Not only do we need the 
right equipment, we also need the 
right resources and support processes. 
Building a factory for the future is like 
a puzzle where each component has 
to be studied and evaluated carefully 
before being put into place. 

The newly installed in-line plating 
system brings all our customers a brand 
new world in terms of capabilities and 
production efficiency. Other processes 
will also be replaced in order to bring 
an end product of the highest quality 
and capabilities.

At the same time we continuously 
talk and listen to our customers to 
see where the road is taking us to see 
where new requirements will occur. 
As a result we have invested in a new 
leadfree HAL system that will widen 
our portfolio substantially. A new gold 
plating line and laser drill is also on my 
shopping list – so the future of Elprint 
looks interesting indeed.

Have a wonderful spring!

Helge Nilsen
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FROM THE CEO

STRAIGHT 
As part of our on-going 

extensive expansion plan at 

our Bergen production facilities 

and in light of the increased 

usage of laminates with high 

temperature gradients and 

market requests for new 

materials such as Teflon, Elprint 

has invested around 0.2 euro 

million in a plasma desmearing 

system. Following evaluation of 

the options available the Plasma 

Desmearing System 4061, from 

PVA TePla became the clear 

solution of choice, on the basis 

of the quality and performance 

of the system and the flexibility 

PVA TePla showed in supplying 

a solution completely tailored 

to our specific needs. The 4061, 

now fully operational, will 

thereby prepare Elprint for an 

exceptional and high quality 3-

point connection manufacturing 

process.
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How it works
A plasma desmearing process of significant 

etch rate and excellent uniformity is generally 

performed in a low-pressure environment. 

The PVA TePla Plasma System 4061 is a low-

pressure batch system which is, therefore, 

ideally operated at approximately 50 Pa. This 

production equipment has also a huge loading 

capacity of up to 11 panels of 36 x 24 sq-inches 

maximum size. Operating the PVA TePla System 

4061 is simply easier than expected: for loading 

the panels into the process chamber, convenient 

frame holders are provided, capable of holding 

rigid multi-layer boards as well as thinnest and 

most flexible PWBs. The design of the frames 

can quickly be adjusted to various panel sizes. 

For throughput maximization a second set 

of frames is offered for alternating chamber 

loading.  Both PVA TePla’s process equipment 

and technology provide for optimum process 

conditions. System soft- and hardware 

components guarantee the highest level of 

process control possible. As an example, 

the unique electrode configuration used in 

the Plasma System 4061 features excellent 

uniformity when etching PCB products. The 

plasma recipes applied have been recommended 

and pre-optimised by PVA TePla, as they usually 

need marginal fine-tuning just to determine 

the best manufacturing conditions. Once the 

optimum recipes are found, the settings can 

simply be filed in the recipe memory of the 

plasma 

system for 

selection and 

application ease 

later on during 

production. The 

key parameters of 

a plasma desmearing 

process are the mixing 

ratio of O2 and CF4 - which 

are the typical gases used 

- the electrical power applied, the 

operating pressure and last but not 

least the temperature condition in the 

process chamber.

Processes and the production benefits
While that  was the convincing principles of the 

Plasma System 4061, a look at an individual 

process show this to be even smoother. Loading 

the panels into the process chamber,  selecting 

the right recipe, closing the door and pressing 

the start button immediately evacuates the 

process chamber so that the plasma etching 

process can start after just a few minutes. The 

whole cycle takes 40-50 minutes including 

loading and unloading, pre-heating with a 

plasma etch process of  typically 25-30 minutes. 
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Reproducibility and reliability are most stringent, 

which is why PVA TePla’s plasma processes 

are being trimmed for optimum performance, 

taking just a minimum of process time. This 

procedure is a key customer benefit of the PVA 

TePla’ system. 

Good relationship
While the Plasma System 4061 definitely meets 

the needs of Elprint today, as usual nothing 

remains static in this business and in PVA TePla 

Elprint has a partner committed to keeping 

up with our  future requirements.  The two 

companies have already formed a positive bond. 

Other technical 
features

In addition to the afore-

mentioned features and 

performance benefits, the 

purely technical aspects of 

the Plasma System 4061 should 

not be ignored. Equipped with 4 

gas lines, the Plasma System 4061 

features the utmost in flexibility to 

design the right plasma recipes to treat the 

all kinds of PCBs. All relevant plasma gases 

such as O2, CF4, N2 with, for example, a noble 

gas on top, can be hooked up to the system and 

allow specifically developed plasma processing, 

including programming of multiple steps. State-

of-the-art , PC-based system software totally 

controls the process cycle. The system software 

is not only menu-driven and easy to use, it also 

records all relevant process parameters such 

as gas flow, RF power, operating pressure and 

inner chamber temperature. In this regard, 

the Plasma System 4061 totally complies with 

Elprint’s requirements for manufacturing control. 

The new plasma system also comes with 4-level 

password protection to avoid the production 

process being tampered with. 



• Full removal of smearing for high quality hole 

plating

• Increased connectivity between all inner 

layers and hole wall

• A 3-point connection is achieved for 

maximum strength in z-axes

• Increased connectivity between all hole walls 

and laminate

• Glass fibres plated with copper gives   

stronger hole walls

The above is now incorporated as an Elprint 

standard process for all multilayer boards.

If you have any questions regarding the above, 

please do not hesitate to contact your local sales 

office.

At the end of January Elprint started to use the 

Plasma desmearing system from PVA TePLA.

In our production process three tasks have been 

addressed by the plasma process:

• Removal of smearing

• Activation of plastic in flexible materials

• Activation of Teflon 

The results are so far outstanding and superior 

to any other known method.

The picture below – taken and analyzed by 

Hytek – shows an etchback of a few my. In an 

increased etchback, glass fibre from the lami-

nate will be visualized where these fibres will 

later be plated with copper.

The effect of the plasma process gives our 

customers great value in terms of quality and 

security:

Plasma in real life

Plasma
desmearing

Due to the properties of laminates 
and materials such as Teflon, dry chemis-

try techniques such as plasma are needed for 
the desmearing process. Plasma is used to etchback 

or desmear the sides of a via (hole) in PCB production. 
This is important to ensure that the metal layer will then 

adhere to the sides of the via. Smearing occurs during the 
drilling of the via where the organic composition of the 

board is heated to a point where it can liquidify. Some of 
these compounds can then become smeared along the 

sides of the via. It is therefore vital that they are removed 
prior to plating. What the plasma does is react with 

and remove the unnecessary organic molecules.  
Dry methods such as this avoid the safety haz-

ards and liquid wastes associated with
wet cleaning and

etching.

About 
PVA TePla AG

PVA TePla AG was formed by a 
merger of TePla AG and PVA Vacuum-

Anlagenbau GmbH in 2002.  Core compe-
tencies of the company are high temperature 

vacuum treatment and microwave plasma technol-
ogy. PVA TePla is a technology leader in low-pressure 
gas plasma technology for a wide range of applica-

tions with over 20 years of experience in plasma 
processing. More than 2000 systems have been sold 

world-wide in close cooperation with subsidiar-world-wide in close cooperation with subsidiar-world-wide in close cooperation with subsidiar
ies and regional distributors. The company is 

listed on the Deutsche Boerse AG and 
several other relevant stock 

exchanges.



Continuing our portrait series, on this 
occasion we go to Tampere, the third 
largest city in Finland and, with around 
17,500 business enterprises located 
here alone, more than enough to keep 
our Finnish office manager Marko 
Timonen on his toes.

Marko Timonen is a busy man with a calm 

exterior that belies just what a hectic work 

schedule he has as area manager for Finland and 

Estonia.  With his many customers spread across 

a broad region, from Tampere and Helsinki to 

Oulu in the north and back to the west coast, he 

spends about 50-60 per cent of his time on the 

move visiting customers , but it is probably true 

to say that no one is better equipped to take 

care of this growing market.

Marko`s career in the electronics business spans 

over 12 years.  Starting out in assembly at Kyrel 

Oy (which later became Flextronics) he also 

spent several years in R&D and design before 

moving over into sales.  He started Elprint Oy in 

Finland back in February 2004  and assisted by 

Kati Timonen who takes care of all back office 

duties (and yes, the shared surname correctly 

indicates that they are married) has grown the 

business to its current size. The Print asked 

Marko few questions about his job:

The Print: What are the specific challenges 

you face?

Marko Timonen: As competition in this market 

place is tough, the main challenge is to find a 

role best suited to you and to build up a positive 

reputation. I think Elprint manages this because 

our services are so needs-based and special 

which gives us a firm foundation on which to 

build. 

The Print: What do you like and dislike about 

the job?

Marko Timonen: I like that no two days are the 

same and that we are involved in shaping the 

positive development of the electronics business 

in Scandinavia which is something to be proud 

of and basically there are many more positives in 

the job than negatives.

The Print: How would you describe the 

Elprint culture?

Marko Timonen: If I had to highlight something 

it would be the team spirit, which I would 

compare to that of a big family and that we are 

all driven by the desire to build a positive future 

for the market we work in.

The Print: Finally, what do you do to relax?

Marko Timonen: Well with Kati also working for 

Elprint sometimes it is hard to switch off, but we 

try to be disciplined so it doesn`t take over. And 

anyway, our two young daughters and especially 

our son see to that. I also like to keep fit and do 

different kind of exercise (e.g gym, cycling, roller 

skating, golf,…) when I get the time. 

Although national stereotypes are usually to be 

avoided, some characteristics often suggested 

when talking about Finns include the words 

honest, hard-working, reliable, friendly and 

modest. He will probably hate to see this written 

about him, but from what we can see, they 

could easily be applied to Marko. 

There are only weeks to go now until the 1st 
July EU deadline for RoHS-compliant manu-
facturing, restricting the use of hazardous 
substances in electrical and electronic equip-
men. Just in case any of our customers are still 
uncertain, we want to take this opportunity to 
reassure you that measures to comply with both 
the RoHS and the WEEE directive governing 
recycling and disposal, have been in place at 
Elprint since May 2003. 

Denmark 
From the Danish office RoHS compliancy is 
joined as a hot topic by a continuing interest 
in the Bergen factory developments. Regional 
manager Nanna Høg explains: “Our customers 
are always interested in any investments we 
make that improve our capabilities, of course, 
but I think the emphasis has now shifted slightly. 
While previously customers were interested in 
how this would improve the service they cur-
rently receive, more are now keen to explore the 
implications in terms of how our new capabili-
ties might have a knock-on effect in terms of 
their own business development – exactly what 
we hoped would happen.”  Other news from 
the region is that the office welcomed a new 
sales coordinator, Helle Willer, to the team at the 
end of April, taking over from Lenette Nielsen, 
who recently left the company.  
Welcome Helle!

Norway
News from the Norwegian market covers similar 
ground. Regional manager Svein-Erik Rambø 
confirms: “The knife is at the throat now in 
RoHS terms and while some may have sat on 
the fence a bit too long, there is no need to 
panic. Our customers seem very interested in the 
fact that we now have three alternative kinds of 
surface finishing in-house to choose from, lead-
free HAL, electroless nickel/gold and immersion 
tin and all appear to be well-received.” He goes 
on to say that: “Also of note at the moment is 
a general interest in the potential to obtain new 
types of products from us. Flexible boards are 
in demand and customers appear to appreciate 
being able to one stop shop with us for these as 
well as for more conventional types of boards.” 

Sweden
Activity levels are also high in Sweden. Since 
the last issue of The Print the Stockholm office 
has moved from Täby to the electronics hub of 
Kista to be closer to key customers and partners, 
and, both here and in Malmö, orders show a 
steady upward trend. The developments at the 
factory in Bergen are also on the minds of many. 
Monica Rosberg from our Malmö office com-
ments: “We will soon be able to produce more 
complex multilayer boards within short delivery 
times and this is exciting for a lot of our custom-
ers as they will no longer need to go outside 

Scandinavia for this type of product.”  She adds: 
“And although can deliver leadfree HAL already, 
by subcontracting, many of our customers are 
eagerly awaiting the installation of the new HAL 
machine which will be installed in June.”

Please note our new Stockholm visiting address:
Torshamnsgatan 28A
164 40 Kista
Phone:  +46 8 446 41 35
Fax:  +46 8 446 41 31

Finland
Rounding off our regional news this time in 
Finland, Marko Timonen also has good news. 
As he says: “Right now is a very positive time 
in Finland. There is a lot of interest in what is 
happening at the factory and our timing is right 
too as we are getting more and more requests 
for more complex boards. Flexible and flex-rigid 
boards appear to be very hot topics for the near 
future and the signals we are getting from our 
customers is that they are happy not to have 
to look to The Far East for their needs to be 
fulfilled.” At a more personal level the Finnish 
team of Marko, Petri and Kati also recently took 
a trip to Bergen to see the factory developments 
for themselves. This was also a welcome chance 
for some of the team to meet colleagues for the 
first time face-to-face.

Out and about: news from our regional offices  

Elprint people:

Marko Timonen



Problems can occur where components have a different 
thermal mass

RoHS
Designers 

gear up

If there was an industry prize for 

the subject about which the most 

rhetoric is currently heard, then the 

EU RoHS directive would probably 

win it. Vidar Wernöe, in his capacity 

as  the RoHS and WEEE champion at 

the Swedish Association of Electronics 

Industries has heard all the claims. 

Also involved at a hands- on level as 

managing director of electronic design 

consultancy Elektronikkonsult AB in 

Stockholm, a company specialising 

in demanding analog and power 

electronics systems, we thought he 

was a good person to ask about the 

real issues facing manufacturers and 

designers.



The Print: To start at the beginning, what 

needs to be changed to produce RoHS 

compliant products?

Vidar Wernöe: First of all designers need 

to find components that comply with the 

directive. Secondly they need to manufacture 

the product in a leadfree process. As for the 

banned substances, the issue is about removing 

lead without affecting the product`s long term 

reliability.

The P: And? 

VW: Well, essentially there are several key 

problems that arise, at the component, PCB 

and layout levels and at a political one. For the 

first; when using the viable alternatives such 

as a tin/silver/copper compound (SAC), much 

higher soldering temperatures are required 

(around 40ºC higher) which can lead to serious 

overheating problems. Such problems may occur 

where products include components of greatly 

different thermal mass e.g in power electronics. 

Surface mount electrolytic capacitors, for 

example, are temperature-sensitive and 

overheating can cause irreparable damage. 

The P: Can they not be developed to 

withstand more heat?

VW: Yes they can. The Japanese, for example, 

have been doing leadfree soldering for 

some time now, but mainly for consumer 

electronics. For industrial products we have a 

lack of reliability data and this is a problem. The 

production process window has, in leadfree, 

become much tighter and this requires a careful 

design. Designers need to analyse not only the 

electrical data of a component but also examine 

the the process temperature specifications. 

Ideally a component should sustain a process 

temperature of 260 ºC. Components exposed 

for over-temperature may cause faults that may 

not be detected straightaway in the final tests. 

So designers need to go through each single 

component used, in order to check its RoHS 

compliance, electrical data and the soldering 

parameters. This can easily entail checking 

the data of more than 1000s of part numbers 

for each single new product design or design 

change/product update. There is also a key 

political issue. Here in Sweden for example 

we have asked the Swedish authoritative 

body KEMI for guidance regarding proving 

compliance and what kind of documentation 

they want us to show. They have declined to 

give such guidelines however and it may cause 

tremendous additional work if it has to be done 

retrospectively after a development project is 

closed. 

The P: You also mentioned PCBs and layout?

VW: Yes. Again because of the effects of the 

higher temperatures, the board can warp in 

the surface mount production process if there 

is an imbalance in the distribution of copper 

used. A recommendation is to use “teardrops” 

in the layout design. This is where, when a wire 

connects to a via, it does not go straight in but 

the end is teardrop-formed for extra mass to 

diminish the chances of it disconnecting when 

heated up. In addition, for larger hole-mounted 

components that connect to a larger copper 

layer, so-called “heat reliefs” are required to 

be able to get an acceptable solder result. 

Another recommendation is to widen the hole 

slightly. During a leadfree soldering process, 

the PCB will be exposed to higher temperatures 

than in the past. As a consequence the PCB 

matieral chosen is an issue but the key issue is 

not to overspecify. Polyclad FR4 370 has better 

qualities than standard FR4. It has a high Tg, less 

z-value expansion at higher temperatures and 

delamination takes longer, but the higher costs 

must be weighed up against precise needs.

The P: Inspite of the mammoth amounts of 

extra work, are the efforts worth it?

VW: Oh yes. In about a year and a half`s time,  

I think the dust will have settled and even 

those getting to grips with the issues late will 

be producing good quality products with long 

reliability guarantees, but there is still some way 

to go at a political level to ensure that RoHS 

compliancy can be proven and audited in an 

appropriate and consistent manner. My advice is 

to ask and look for other company`s experience 

in RoHS design. We at Elektronikkonsult have, 

for example, published our best practices on our 

website. This information can be downloaded at 

www.elektronikkonsult.se

The P: Finally, we have to ask. As a customer 

of Elprint since 2004 are you a happy one? 

VW: The Elprint service is reliable, quick, cost-

effective and with a wide product range and 

choice of materials so the answer must be yes!

Heat reliefs are recommended for larger 
hole-mounted components

CAD version of heat reliefsProblems can occur where components have a different 
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A look at  the future
The Swedish Association of Electronics Industries visits Elprint

The board of the Swedish Association 

of Electronics Industries (EIF) recently 

took it upon themselves to ask some 

vital questions - where are we going and 

where does the future lie for the Nordic 

electronics industry?

In the hope of finding guidance for its 

association members on how to meet the future 

and as a source of information and inspiration, 

EIF looked around for vendors in an active 

marketplace who appeared to be getting to 

grips with the challenges faced. The choice fell 

on Bergen and Elprint and a visit was arranged.

The west coast of Norway is a stimulating 

environment for electronics. In addition to 

Elprint there quite a few other internationally 

recognised players based here such as Statoil 

and Hydro (oil), Nera (telecommunication) and 

Aanderaa Instruments (instrumentation and 

systems). Complementing these industries 

is a Center of Innovation, driven by Bergen 

University College. 

Arriving on Thursday and leaving Sunday 

morning does not leave room for anything but a 

tight schedule. Thursday 20th was dedicated to 

Elprint, including a factory tour. Next stop was 

Aanderaa with the weekend schedule including 

some local cultural activities involving Ludvig 

Holberg, Grieg and, of course, a climb to the 

top of one of the seven mountains surrounding 

Bergen.

The meeting at Elprint was hosted by Helge 

Nilsen and Atle Våge from Bergen University 

College.

Quotes from the Elprint meeting:

Helge Nilsen (CEO Elprint)
“Living a fair distance  from our customers puts  

great pressure on communication and customer 

interaction. With the purpose of shortening 

and simplifying any distance to our customers 

we developed Macaos and our 6 regional sales 

offices support this strategy with local presence 

and competence.”

Anna Svärdemo Alander (Lawyer EIF)
“I have a lot of EIF members seeking guidance 

on delivery complaints. Inconsistencies between 

purchaser and vendor have enormous potential 

for misinterpretations and thus faulty deliveries. 

Here, Macaos represents a quantum leap in 

strengthening and securing the information 

flow between both parties.”

Maria Månsson (Vice Chairman EIF)
“Finally someone who has put RoHS on the 

map! A key challenge relating to RoHS is 

that the design engineers need access and 

involvement with the assembly industry. The 

product owner must support this information 

flow and assure consistency between CAM and 

production. You have come a long way here at 

Elprint in securing this.”



Det reviderade EMC-
direktivet som träder i kraft
den 20 juli nästa år
innehåller inga stora
förändringar och påverkar
därför ganska få företag.
Den som hoppats på 
förenklingar blir besviken.

–Ihuvudsak är det mesta som tidi-
gare. Tillämpningsområdet har
blivit tydligare, det vill säga vilka

apparater som faller under direktivet. Kra-
ven på spårbarhet har ökat och så har be-
greppet fasta installationer fått en tydligare
definition, säger Ingvar Enqvist på Elsäker-
hetsverket.

Han får medhåll av Lennart Hasselgren
på konsultföretaget EMC-Services i Göte-
borg:

– Om man följer en standard idag behö-
ver man inte vara så fundersam.

En förändring mot tidigare
är dock att direktivet kommer
att kräva att det man säljer
verkligen är samma sak som
man provat enligt någon stan-
dard.

– Men har man inte koll på
produktionskedjan så att det
man levererar verkligen uppfyl-
ler specifikationen ligger man
illa till redan idag, säger Lennart
Hasselgren.

Länderna tipsar varandra
Det kommer också ett nytt krav på att pro-
dukterna måste vara märkta så att de går att
spåra. Om tillverkaren finns utanför EES-
området ska de istället märkas med impor-
törens namn och adress.

– När vi hittar dåliga grejor talar vi om
det för EU-kommissionen och de andra
EES-länderna så att de också kan stoppa
produkten. Därför måste det gå att spåra
tillverkaren eller importören, säger Ingvar
Enqvist.

En förbättring med det nya direktivet är
att det klargör vad som menas med en fast
installation. Begreppet har fått en egen av-
delning i texten och i den kommande gui-

den ska det finnas exempel på vad som me-
nas med en fast installation.

För fasta installationer blir det tydligare
krav på dokumentationen i det reviderade
direktivet. Det finns även en särskild proce-

dur för specialutrustningar av-
sedda för fast installation.

– Man ska inte bara bygga
utan företagen måste också
kunna redovisa dokumentation
på hur de har gjort, säger Ingvar
Enqvist.

Exempel på fasta installatio-
ner är bland annat rulltrappor,
bagagesystem, eldistributions-
systemet, kabel-tv och telefon-
systemet liksom utrustning till
bland annat processindustrin.

För att göra det enklare för alla som be-
rörs av direktivet kommer det en uppdate-
rad vägledning eller guide. Den håller på att
tas fram av EU-kommissionen och blir bäs-
ta fall klar under hösten. Guiden blir på
engelska och är inget man kan stödja sig på
i en rättslig prövning. Den ska ses som en
vägledning och kommer att innehålla ex-
empel som ska tydliggöra direktivets inten-
tioner.

En nyhet i direktivet är att man kan ska-
pa sin egen specifikation som produkten
testas efter. Tidigare var det nödvändigt att
anlita ett testhus som var så kallat Compe-
tent Body (behörigt organ) när produkten
inte föll under någon standard. I det nya di-

rektivet är begreppet borttaget och har er-
satts av så kallade Notified Bodys (anmälda
organ) som man som tillverkare kan vända
sig till om man så önskar.

Bra för företag med resurser
Att man kan skapa sin egen specifikation
förenklar dessutom när produkten faller
under flera standarder som i vissa fall kan
ha olika krav.

– Man få möjlighet att bygga upp sin
egen specifikation genom att göra egna av-
vägningar. Antag att din produkt täcks av
tre standarder. Då kan man ta det som är
mest relevant och sätta ihop en egen spe-
cifikation, säger Lennart Hasselgren.

En liknande situation finns för de tillver-
kare vars produkter används i olika miljöer
och som därför kan ha flera standarder med
olika mätmetoder och kravnivåer att upp-
fylla.

Den svenska lagtexten till det nya direkti-
vet har varit på remiss och svaren samman-
ställs nu av Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet. Planen är att direktivet ska
implementeras i svensk lagstiftning senast
den 20 januari nästa år och direktivet träder
sedan i kraft den 20 juli 2007. För apparater
blir det en övergångsperiod på två år då
både det gamla och det nya direktivet får
tillämpas men för fasta installationer finns
ingen övergångsperiod. PER HENRICSSON

per@etn.se

fortsättning på nästa sida
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Få förändringar 
i nya EMC-direktivet

Lennart Hasselgren

Lysrörslampor, datorer, batteriladdare, dvd-spelare och en USB-hub är några produkter som
inte uppfyller EMC-direktivet och därför fått försäljningsförbud av Elsäkerhetverket.
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Det EMC-direktiv som gäller idag
infördes den 1 januari 1996. 
I Sverige är det Elsäkerhetsverket
som ansvar för marknads-
kontrollen och verket gör mellan
gör 50 och 75 kontroller per år. 

– Vi har inte råd att gå på måfå utan vi går
på indikationer vi får. Det kan vara från
myndigheter i andra länder eller från kon-
kurrenter, säger Ingvar Enqvist.

Elsäkerhetsverket börjar med att titta på
dokumentationen men låter även göra en
del mätningar.

Av de produkter man tar in blir 35 till 40
procent underkända och får försäljnings-

förbud. Alla accepterar dock in-
te detta utan överklagar Elsä-
kerhetsverkets beslut.

– För det mesta hamnar fal-
len i länsrätten och hittills har
vi inte förlorat ett enda fall. Det
beror på att vi hellre friar än fäl-
ler när vi bedömer produkter-
na. Men när vi har rätt viker vi
oss inte, säger Ingvar Enqvist.

Samarbetar med SSI
När det gäller produkter vars funktioner
baseras på strålning, som mobiltelefoner
och basstationer liksom vissa industriella
utrustningar, samarbetar Elsäkerhetsverket
med Statens strålskyddsinstitut som har det

övergripande ansvaret när det
gäller strålning.

På Elsäkerhetsverkets hemsi-
da finns en lista med 20 indrag-
na produkter från det senaste
året.

Det är bland annat person-
datorer, batteriladdare, lysrörs-
lampor och dvd-spelare.

Verket utreder också stör-
ningar från fasta installationer:

– Vi gör 25 till 30 utredningar
per år. Det är sällan några större problem
men det kan ta ganska lång tid innan rele-
vanta åtgärder har vidtagits av den som
stör, säger Ingvar Enqvist.

PH
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Kreativa kopplingar
- vår erfarenhet och nätverk, kom- 
binerat med era kreativa ideer, ger 

branschledande kopplingar. 

Vi levererar lösningar inom 
kontaktdon, kabel och kablage.

www.tesch.se   |   08 - 441 56 00

Kontaktdon

Kabel

Kablage

TESCH SYSTEM
- din kontaktskapande partner 

Elektronikindustriföreningen, EIF,
som samlar många mindre
elektronikföretag, är besviken
över att förändringarna 
i EMC-direktivet inte blev större.

– I nästan tio år har det förts diskussioner i
Bryssel om att göra förenklingar av direkti-
vet och ur den aspekten blev resultatet inte
fullt så bra som man hade kunnat hoppas
på även om det finns förtydliganden i den
nya texten som är bra.

Det säger Maria Månsson på Avantel
som gått igenom det nya EMC-direktivet
för Elektronikindustriföreningens räkning.
En förenkling som dock genomförts är att
företagen själva kan sätta sin egen standard.

– Det gynnar dock främst de
storföretag som har interna re-
surser. Att sätta sig in i det nya
direktivet och anpassa företa-
gets processer därefter, är en
kostnad som blir kännbar för
de mindre företagen.

Ett sätt att underlätta för
småföretagen vore att göra
standarderna nedladdningsbara
från Internet och gratis.

– Från början fanns det bara
generiska standarder men numera finns det
en flora av produktstandarder och det
kommer hela tiden nya säger Maria Måns-
son.

En annan punkt där EIF efterlyser för-
bättring är Elsäkerhetsverkets resurser.

– Företagen måste följa di-
rektivet och då måste myndig-
heterna få de resurser som krävs
för att kontrollera efterlevna-
den, annars blir lagarna me-
ningslösa.

Elektronikindustriförening-
en vill också att Elsäkerhetsver-
ket får mer pengar för att infor-
mera.

Även om Maria Månsson är
besviken på det nya EMC-di-

rektivet är hon inte negativ till dess inten-
tioner.

– Det är en konkurrensfördel för EU-
länderna eftersom det ger produkter med
högre kvalitet under förutsättning att
marknadskontrollen fungerar. PH

Besviken branschförening

Maria Månsson

Ingvar Enqvist

Kollar misstänkta produkter
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I
mpact Coatings aktie har mångfaldi-
gats i värde sedan börsnoteringen i
december 2004. Ökningen började i
julas och efter årsrapporten i slutet av

april tog den ett skutt till en ytterligare hög-
re nivå.

”Möjligheten till en första kommersiell
tillämpning redan under 2006 är goda”, sä-
ger årsrapporten. Det är den möjligheten
som orsakar spekulationen.

Den dag Impact Coatings annonserar sin
första stororder blir det mjuka spekula-
tionsguldet hårdare.

Företagets erbjudande är unikt. Ingen
annan får använda materialet maxfas som
ytbeläggning, enligt ett patent som ägs till-
sammans med ABB.

Maxfas har samma kontaktmotstånd
som det klassiska beläggningsmaterialet
guld – det skiljer bara 10‒20 procent i gulds
favör.

Men maxfas är betydligt mer slittåligt. I
en jämförande studie resulterade detta i en
50 gånger längre livslängd.

Kontaktkula första användaren 
Maxfas består av tre titan-, en kisel- och två
kolatomer. Alternativt kan kolet bytas mot
kväve, och titanet och kislet kan bytas mot
flera olika andra ämnen.

Det finns hittills en enda kund. Världens
första skarpa maxfaspläterade kontaktdon
är en ensam millimeterkula i manipulatorn
till ett transmissionselektronmikroskop.

Kulan glider runt, håller kontakten och
överför information.

– Man försökte med traditionellt guld
och med titan och krom. Men det fungera-

de inte, berättar Henrik Ljungcrantz.
De ledde inte tillräckligt med ström un-

der det låga kontakttrycket.
Men kulkunden är alldeles för liten för

att vara intressant för börskursen.
– Vi söker efter storvolymprodukter, sä-

ger Henrik Ljungcrantz.

Han har identifierat 675 kontaktdonstill-
verkare och räknat ut deras sammanlagda
omsättning: 250 miljarder kronor.

– Den här marknaden är riktigt, riktigt
stor, säger Henrik Ljungcrantz.

Företaget har idag avsiktsförklaringar
med åtta företag som utvärderar maxfas.

– Var och en av dem representerar en
storvolymprodukt, säger Henrik Ljung-
crantz.

Dessutom för man samtal med ytterliga-
re tillverkare. En av dessa tillverkar smart-
kort.

Talar med smartkortstillverkare
Det finns två miljarder smartkort. Deras
chips är guldpläterade. Ett smartkort an-
vänds i ett år. Men slitage kan blotta ett
nickellager, och sedan koppar, som oxide-
rar. Och så tappar kortet kontakten.

Maxfas skulle skydda betydligt bättre,
enligt Henrik Ljungcrantz.
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HHyyrr mmäätt iinnss tt rruummeenntt !!
Hyr nya instrument med den senaste tekniken till förmånliga priser. 
Hyr instrument och få pengar över!
Instrument-Mäklaren förmedlar försäljning, uthyrning och inköp av begagnade
mätinstrument från Leasametric. Samtliga instrument som säljs eller hyrs är 
kalibrerade och med ett års garanti. Leasametric har mer än 2500 instrument på
lager, egen kalibrering och serviceverkstad. Läs mer på www.leasametric.com

INSTRUMENT
MÄKLAREN

+46 8 710 58 47
info@instrument-maklaren.se

En bättre ytbehandling 
än guld. Det ska det nya
materialet maxfas ge.
Impact Coatings har
världspatent och jobbar
hårt för att få en 
storvolymkund att nappa.

Enligt vd Henrik Ljungcrantz är ångdeponeraren Inline Coater tre till tio gånger effektivare 
än konkurrenternas teknik. Vid sidan av materialet maxfas är denna maskin Impact Coatings
trumfkort.
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Efter en minut är glaset kopparpläterat.
För konkurrenterna tar det en halvtimme.
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Impact Coatings ång a
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Är då maxfas bättre än guld i alla till-
lämpningar?

– Njaaaäääe, det kommer nog alltid att
finnas användning för guldplätering.

För att det är snyggare. För att det är job-
bigt att byta från invanda spår. För att man
vet vad man har men inte vad man får. För
att det kanske är lite bättre i en viss tillämp-
ning, men inte så pass mycket att den lilla
förbättringen spelar någon roll. Och så vi-
dare.

Han ger inga exempel där guldplätering
är bättre ur rent teknisk synvinkel. Listan på
maxfas fördelar är däremot lång. Det är till
exempel korrosionsbeständigt genom att
det varken reagerar med svavel, klor, syre
eller kväve.

Och det är ”duktilt” vilket betyder att det
deformeras tillsammans med det belagda
materialet i stället för att spricka, när det
utsätts för slag, repor eller böjning.

Borde inte partnern ABB använda max-
fas i egna tillämpningar om det är så bra?

– ABB har mycket höga krav. De måste
kunna garantera en livslängd på 30 år. Det är
svårt att göra forcerade tester och fälttester
kan ta flera år, säger Henrik Ljungcrantz.

För trots den visshet om maxfas goda
egenskaper som Henrik Ljungcrantz utstrå-

lar, ger han reservationer för alla de varian-
ter av förbindning som beläggningen ännu
inte testats i.

Tanken är att år för år lägga tillämpning
efter tillämpning till portföljen av möjliga
erbjudanden allteftersom de utvärderas.
Den första kunden för varje tillämpning
måste själv vara med och optimera tekni-
ken.

Än så länge har utvärderingen gått bra.
– Förvånansvärt bra. Vi trodde vi skulle

stöta på fler problem än vi faktiskt gjort, sä-
ger Henrik Ljungcrantz.

Kunderna hjälper utvärdera
Maxfas är inte den första ersättare till guld-
plätering som föreslagits. En gång trodde
alla på titannitrid och kromnitrid. Men de
visade sig oxidera och korrodera.

Också maxfas kan teoretiskt fortfarande
slå huvudet i väggen.

– Det är just därför vi inte har maxfas på
marknaden ännu. Vi vill inte släppa pro-
dukter utan att vara säkra på att de funge-

rar, säger Henrik Ljungcrantz.
Impact Coatings säger helt enkelt nej till

direkta beställningar på användningsområ-
den som inte testats.

– De kunder som inte vill vara med och
utvärdera materialet, är vi just nu inte in-
tresserade av.

Ett av Impact Coatings samarbeten kring
tekniken är med svenska Carbex som säljer
borstar till roterande kontakter. De ska be-
läggas med maxfas.

Systemet som Impact Coatings använder
för att belägga med maxfas, är också det i
sig unikt. Den heter Inline Coater och sän-
ker produktionskostnaden tre till tio gång-
er jämfört med konkurrenternas metoder.

Maxfas är i princip gratis jämfört med
guld, och därmed är tillverkningskostnaden
desto viktigare i konkurrensen.

– Maxfasplätering får inte vara dyrare än
guldplätering. Och vi kan göra det kost-
nadseffektivt, säger Henrik Ljungcrantz.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se
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Maxfas är den teknik som får börskursen
att studsa. Men Impact Coatings produkt-
portfölj har också annat innehåll.

– Kunderna kommer till oss med kon-
kreta problem. De vill ytbelägga en kom-
ponent. Kanske är slitaget för stort, färgen
fel eller kostnaden för hög på den lösning
man har idag, berättar Henrik Ljungcrantz.

Då kan Impact Coatings erbjuda belägg-
ning av metall på plast med kanske alumi-
nium eller koppar. Funktionen kan vara
EMC-skydd, eller rena dekorationer av
mobiltelefoner, bilar eller bärbara datorer.

En annan produkt är hårdkromsersätt-
ning med Niob-supergitter. Hårdkrom
används som nötningsskydd i kolvar,
pistonger och kolvringar, men håller på att
bli förbjudet i olika direktiv.                      JT

Inte bara maxfas
FAKTA:

KAMPEN STÅR MELLAN MAXFAS OCH GULD

Guldspetsar slits platta där
maxfas håller formen.
Ett–noll till maxfas. Tillämp-
ningen är från Saabtech.

Kreditkort utan guldpläterat
chips? I turistklass, eller?
Ett–ett. Men Impact Coatings
och ABB har ett separat patent
för tillämpningen och samtal
med tillverkare pågår.

Maxfaspläterade audiokon-
takter. Snyggt! Heavy Metal!
Två-ett till maxfas. Tyvärr
bara en demonstrations-
tillämpning.

Plastkåporna EMC-skyddas
med ett metallskikt. Inline
Coater-maskinen kan belägga
med grundämnen från hela
periodiska systemet. JA
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Orderingången är bra för de
svenska kablageföretagen. Efter
IT-kraschen etablerade många
tillverkning i Polen och Baltikum
för att sänka sina kostnader, och
branschen surfar just nu på en
bred högkonjunktur. Men stigande
råvarupriser och tuffa priskrav 
från kunderna oroar inför 
den dagen konjunkturen viker.

E
n rundringning till svenska kabla-
getillverkare resulterar i positiva
tongångar. Branschen verkar må
riktigt bra för närvarande.

– Det är generellt en bra konjunktur, det
började tidigt i våras och har ökat sedan
dess. För oss är det truckar och andra speci-
alfordon som växer mest, säger Christer Al-
fredsson, vd på KA Wiking.

– Uppgången har varit markant de sista
2‒3 månaderna, säger hans kollega Lars
Rosén på KAB Kabelprefektion.

– Det är helt klart en positiv trend. Vi har
vuxit 20 procent organiskt det senaste året,
säger Rimasters vd Jan-Olof Andersson.

Rimaster, KAB och KA Wiking är tre
överlevare. När IT-bubblan var som mest
uppblåst fanns en rad svenska kablagetill-
verkare, många av dem i Norrland, några
med flera hundra anställda. De flesta gjorde
telekomjobb. Men när Ericsson bestämde
sig för att skriva globala leveransavtal med
ett antal stora tillverkare, som Huber &
Suhner, Amphenol, Molex och Tyco – så
drogs mattan undan för de svenska aktörer-
na. Situationen blev inte bättre av att
många började köpa kablage från Kina.

– Sedan dess har den svenska marknaden
nog mer än halverats. Men vi bedömer att
branschen nått botten och nu börjat växa

igen, säger Anders Tångring
på Kablema, som levererar
utrustning för kablagepro-
duktion.

Polen och Baltikum
De flesta som överlevt har
valt samma recept – en satel-
lit i Polen eller Baltikum som står för ar-
betsintensiv volymproduktion av kablagen.
Ett exempel är Amphenol, som förr hade
stor tillverkning i Sverige men numera bara
inköp och administration här. Produktio-
nen görs av drygt 500 personer i Estland.

Rimaster, KA Wiking och KAB Kabelpre-
fektion har alla tillverkning i Polen. Det har
sänkt deras kostnader. Samtidigt har kun-
dernas lust att köpa kinesiskt avtagit efter
kvalitetsproblem och ökade fraktkostnader.

KA Wikings fabrik i Polen har ökat från
170 till 250 anställda bara i år. Hos en part-
ner i Estland sysselsätts 80 personer därtill.

– Vi växer även i Sverige, framför allt på
inköp och teknik, säger Christer Alfredsson.

– Kvalitet och leveransprecision är den-
samma i Polen som i Sverige nuförtiden, sä-
ger Lars Rosén på KAB, som med 20 perso-
ner i Sverige och 30 i Polen hör till de mind-
re aktörerna på området.

– Men vi växer. Inte så mycket här i Ka-
trineholm, men i Polen kan vi nog dubble-
ra styrkan innan årets slut, säger Rosén.

Alla tillfrågade understryker vikten av att
ta större helhetsansvar och erbjuda kunder-
na kostnadsbesparande omkonstruktioner.

– Vi ser oss själva numera som elsystem-
leverantör, och vi driver en hel rad kon-
struktionsprojekt i samarbete med kunder-
na, säger Rimasters Jan-Olof Andersson.

Resultatet är att huvudanläggningen i
Rimforsa vuxit från 90 till 150 personer på
två år. Därtill har fabriken i Polen drygt 100

anställda. Kablage står nume-
ra bara för 60 procent av
verksamheten.

Lennart Sjöberg, vd på Ge-
lab i Gäddede som gör både
elektronikmontering och
kablage, menar att trycket på
att lägga produktionen

utomlands inte är lika starkt längre.
– Mitt intryck är att kunderna det senas-

te året börjat ta hem allt mer produktion,
även från Baltikum. Visst är lönerna lägre
där, men materialet ofta dyrare, säger han.

Köper materialet i Sverige
Högre priser i Baltikum beror bland annat
på att distributörerna där inte är lika kon-
kurrensutsatta som i Sverige. Många i
kablagebranschen köper därför sitt materi-
al i Sverige och skeppar det till Baltikum el-
ler Polen i egen regi.

Gelab, med 90 anställda, hör till det fåtal
som inte jobbar med satellitproduktion i
något låglöneland.

– Men vi får se, det är uppe till diskus-
sion. Vi tänker inte förbli helsvenska till
varje pris, säger han.

De som överlevt nedgången har alla visat
prov på stark förändringsförmåga. Och det
lär behövas även framöver. Visst är kon-
junkturen god nu, men det finns många
hot. Ett är råvarupriserna – kopparpriset
har gått upp med 60 procent sedan årsskif-
tet, något som påverkar alla i branschen.

– Det slår igenom väldigt mycket. Alla i
branschen frågar sig om det är en bubbla
eller en reell efterfrågeökning – själv tror jag
att det är både och, säger Johan Vinberg, vd
på kabeltillverkaren Habia.

– Vi har gjort en del prisökningar, kons-
tigt vore det annars. Om vi inte tvingades
höja priserna när råvarupriserna sticker så
kraftigt så skulle det ju betyda att vi skörtat
upp kunderna tidigare, resonerar Rickard
Jangeborg på kontaktdonsjätten Tyco.

Ökade materialpriser är dock inget som
kablagetillverkarna kan kompensera sig för
genom att höja sina priser. Tvärtom, enligt
Christer Alfredsson på KA Wiking kräver
kunderna kostnadsreduktioner på 3‒5 pro-
cent per år, oavsett råvarupriser.

– En del klarar vi med rationaliseringar
och bättre konstruktioner. Men det räcker
inte, säger han.

– Snart har alla fabriker i Baltikum eller
Polen, och lönerna stiger där. Då måste vi
gå vidare, längre söderut eller österut. Vi
diskuterar det, och tror vi når dit inom 1‒2
år. Men det är inte lätt, det gäller att hitta
rätt folk att jobba med. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se
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Ostadig topp för kablage

De goda tiderna i svensk kablageindustri hotas av höjda kopparpriser och tuffa priskrav.
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Kablema Komponent Box 525 175 26 JÄRFÄLLA
Tel: 08-580 206 30  Fax: 08-580 206 39 

e-mail: sales@kablema.se  www.kablema.se

Vår nya produkt-
katalog!
Nu fi nns Kablemas 
helt nya katalog för 
beställning. 

256 sidor fyllda 
med produkter och 
nyheter från vårat
breda sortiment.
Ring eller maila 
oss så skickar vi 
dig ett ex.

PV130P pressar isolerade kabelskor upp till 6 mm2 och 
oisolerade kabelskor samt skarvar upp till 10 mm2

liksom ändhylsor upp till 50 mm2 med sidoinförande 
och parallellgång.

PV130S saxgående pressning av isolerade kabelskor 
upp till 6 mm2 och oisolerade kabelskor och skarvar upp 
till 10 mm2 liksom ändhylsor upp till 50 mm2 med 
frontinförande. 

PV350 pressning av rörkabelskor- och skarvhylsor upp 
till 70 mm2 (i vissa fall högre) med separata backar.

Batteridrift (9,6V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min

Mycket god åtkomlighet och ergonomi

Snabbt pressförlopp, 2-4 sekunder.

KRF-UL är en helt ny UL godkänd produktserie av
kopparförbindningar från Elpress bestående av
kabelskor och skarvhylsor 1-500 mm2

Produkterna lämpar sig för företag som producerar
för den amerikanska marknaden där det i många
sammanhang ställs krav på UL-godkända produkter. 

För mera info, kontakta vår marknadsorganisation! 

…en tång 
som är 

fl era tänger!

ABIKO
Mobile

ABIKO Mobile är ett nytt verktyg för 
kontaktpressning. Principen är att
Du i en verktygsram kan använda 
18 olika pressbackar för att utföra 
Din kontaktpressning. Du byter 
pressback med ett enkelt
handgrepp. 

ABIKO Mobile pressar isolerade och oisolerade förbind-
ningar, ändhylsor, skarvhylsor, koaxialkontakter och 
modularplugg i en och samma tång. Du väljer bara 
anpassad back. 

Parallellgående pressrörelse, testat för 20 000 cykler, 
10 000 N presskraft

Pressbackarna förvaras i anpassad hållare som lätt
kan tas med 

Längd 234 mm, höjd 64 mm, vikt 460 g.

ABIKO Mobile finns i tre basutföranden; 
ABIKO Mobile (endast handtången), 
Mobile Installation och Mobile 
Data Com, sedan väljer Du till de 
pressbackar som just Du behöver.

Elpress Mini

- batteripressning 
av små kabelskor

UL godkända koppar-
förbindningar

ETN05-06 s36-37 Kablage.qxp  06-05-02  11.32  Sida 37



Den som väljer kontaktdon för
höghastighetsbruk bör vara
överens med sin leverantör
om åtminstone tre saker –

stigtid, impedans och bandbredd. 
Utifrån dessa data kan man sedan räkna
ut förlustfaktorn via simulering.

Normalt accepteras –3 dB förlust av
data från överhörning (crosstalk) och
dålig impedansanpassning (mismatch). 

Att få svar på de tre frågorna är dock
inte alltid så enkelt. Det finns tyvärr ing-
en standardiserad prestandabeskrivning
från olika leverantörer. Att bara ange
bandbredd utan stigtid och impedans
ger en felaktig bild. Tryggare är då att
hålla sig till industristandarder som alla

tillverkare refererar till, exempelvis Sata,
Xaui, PCI Express eller Rapid I/O.

Det räcker dock inte att bara välja ett
lämpligt kontakdon. Ska mycket data
snabbt flöda genom donet är krets-
kortets mekaniska konstruktion och
mönsterkortslayout lika viktiga.
Designen här görs ofta av mekanik-
konstruktörer, som kanske inte alltid är
bekanta med terminologin och begrepp
som överhörning, kontaktdonsregion
(break-out region), stigtid, matchad
impedans och datahastighet. 

Just utformningen av kontaktdons-
regionen på kortet är den största
utmaningen, och det mest tidskrävande momentet. Layout för kontaktdonets ut-

seende och funktion (footprint), viahål,
lageruppstackning och ledningsdragning
blir betydligt mer krävande då man ska
ta hänsyn till jordning, fin delning och
synkroniserade ledningsbanor.

Det är förvisso inte alltid nödvändigt
att använda särskilda höghastighetsdon.
I många fall går det bra att överföra
hyfsat snabba signaler med traditionella
anslutningar om man har tagit hänsyn till
at kopparspåren på kretskortet är lika
långa från källa till mål. Differentiella sig-
naler ska vara symmetriska, annars kom-
mer inte signalerna fram i rätt ordning. 

Över en viss gräns, cirka 400 MHz,
vinner dock även den bäst layoutade
konstruktion på att förses med impe-
danskontrollerade don anpassade för
höga hastigheter. Då är kontaktens ut-
formning direkt avgörande för prestan-
dan. Den elektriska förbindningen skall
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Av Urban Brusewitz, 
Samtec

Urban Brusewitz är skandinavienchef för
Samtec och har representerat företaget
sedan 1998. Han har arbetat med
förbindningsteknik sedan 1987, i såväl
producerande som distribuerande bolag.

Stigtid, impedans och bandbredd är kritiska
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Snabba data kräver
rätt kontaktdon

Kunder hos Samtec får kostnadsfritt ett
paket med fysiska modeller, kretskort och
kontakter för att ansluta egna simulerings-
signaler.

Att utforma mönsterkortsregionen kring kontaktdonet kräver tid och erfarenhet, eftersom
man inte bara behöver ta hänsyn till donets utseende utan även viahål, lageruppstackning
och ledningsdragning samt jordplan och att ledningsbanorna är synkroniserade.
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vara på stiftets bredsida (Edge rate), och
nå kontakt på udden av förbindningen.
Detta för att minimera signalbanan – sig-
nalen ska alltså passera så lite material
som möjligt. 

Signalparen ska också vara på rätt
avstånd från varandra, det vill säga led-
ningsbanorna från kontaktdonets foot-
print till krets måste vara balanserade i
längd för att kunna klockas i rätt ord-
ning. Därtill behöver donet oftast ett
jordplan mellan raderna som en inre
skärm.

Den som står i begrepp att välja don bör
dock inte bara tänka på datasignalerna.
En annan viktig fråga är möjligheten att
kunna koppla anslutningsdonet till en
kabel för test och programmering. Om
det behovet finns kan man spara mycket
pengar på att tala om det från början –
att ta fram en egen lösning i efterhand är
tidskrävande och kostsamt.

De flesta leverantörer av höghastig-
hetsdon – som Molex, Teradyne, Tyco
och Samtec – erbjuder mycket informa-
tion och bra support. I många fall kan
företagens befintliga kunder dela med
sig av sina erfarenheter. 

Samtec erbjuder ett kostnadsfritt utvär-
deringspaket bestående av tre delar: en
fysisk modell med två kretskort och öns-
kat val av don med optimerad layout och
kontakter för att ansluta egna simule-
ringssignaler, programvara för simulering
av elektriska egenskaper (QSpice,
HSpice, Ibis), samt kretskortslayout och
rekommendationer för kontaktdonsytan.
Enligt våra erfarenheter reducerar detta
paket utvecklingstiden med cirka 70
procent, och kunden får därtill en stark
indikation om hur överföringen kommer
att fungera innan framtagning av egen
prototyp.                                                   ■
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Anta en impedans på 50 Ohm och en data-
takt på 1 Gbit/s (1000 Mbit/s). Anta också att
åtta parallella kontakter ska bära signalen
och att dessa kontakter har en stigtid (Tr) an-
given till 1,6 ns. Det ger en frekvens per kon-
takt på 1000 / 8 = 125 Mbit/s per kontakt. 

Bandbredden som behövs är 0,35/Tr, det
vill säga 219 MHz.

Stigtiden Tr är tiden mellan logisk nolla
och logisk etta, normalt mätt mellan 10 och
90 procent av signalen, se figuren.

Räkna ut frekvensen
FAKTA:

Anslutningar som ligger nära varandra kan störa ut varandra. Fenomenet kallas överhörning
(crosstalk) och kan upptäckas med simuleringsverktyg.
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Integrering av funktioner i mönster-
kort får allt större betydelse.
Tekniken har redan skapat sig en
position i litteraturen och i prak-

tiken genom begreppet ”inbäddade
komponenter”. 

Inom ramen för projektet ChiP (Chip i
Polymer) forskar Würth Elektronik kring
morgondagens lösningar. Rön från tidi-
gare forskningssamarbeten tillämpas
idag inom mikroviateknik, styva/flexibla
mönsterkort och vid användning av poly-
merteknik för funktionsomkopplare och
inbäddade motstånd.

Mot bakgrund av pågående forskning
ska vi här ge en överblick över de utma-
ningar som uppstår i samband med inte-
grering av aktiva komponenter. Med
hjälp av ledarmönster och kretslösningar
från vår löpande tillverkning ska vi visa
vilka möjligheter som finns att redan i
masstillverkning integrera de mest skilda
funktioner på och i mönsterkort. Vi dis-
kuterar tekniska och funktionsmässiga
krav, liksom produktionskonsekvenser. 

Den drivande kraften bakom system-
integrering på mönsterkort ligger i ökad
funktionalitet. I det ideala fallet kan alla
elektriska, mekaniska, termiska och
andra funktioner realiseras med fullstän-
digt mönsterkortkompatibla processer
och material. Men inom industri- och for-
donselektronik förekommer speciella

prestandakrav och minimiparametrar,
krav som idag inte alltid kan uppfyllas
med billiga polymermaterial. Trots dessa
svårigheter går det redan nu att till rimlig
kostnad integrera konventionella diskre-
ta komponenter i mönsterkortprocessen.

Tyngdpunkten i dagens utvecklings-
arbete ligger på integrering av passiva
funktioner. Integrering av andra funktio-
ner befinner sig på utvecklingsstadiet.

Tidigare utnyttjade integreringsmöjlig-
heter förutsåg inte möjligheterna till in-
bäddning och direktkontaktering av
okapslade komponenter.

En av de viktigaste drivkrafterna är
trenden mot miniatyrisering och ökande

komplexitet hos den elektroniska
produkten som helhet. Plana och delvis
överlappande mönster gör det nödvän-
digt att utföra själva komponenterna så
platta som möjligt. Detta medför med
nödvändighet att de konventionella ki-
selchipen, hittills med en typisk tjocklek
på 300 μm, måste tunnas ner till under
50 μm. Endast på detta sätt kan alla för-
delar med integrering på ett mönsterkort
utnyttjas. 

För att mönsterkortkompatibla proces-
ser ska kunna användas är det dessutom
nödvändigt att anpassa chipytor och
chipkonstruktioner till mönsterkorts-
världen. Redan simuleringen av en sådan
uppbyggnad visar att en ickeoptimerad
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Av Jan Kostelnik och Heyje Park, Würth Elektronik
Dr. Ing. Jan Kostelnik studerade elektroteknik med inriktning på finmekanik 
vid universitetet i Dresden. Han doktorerade 1995 och därefter började han på 
Würth Elektronik. Idag är han ansvarig för forskning och utveckling av mönsterkort.
jan.kostelnik@we-online.de

Heyje Park studerade materialteknik i Osnabrück och i Coventry.
Sedan 1997 arbetar han hos Würth Elektronik med forskning och utveckling.
Idag är han ansvarig för att understödja olika kundorienterade projekt 
som i huvudsak rör framtida mönsterkortsteknologier.
heyje.Park@we-online.de

Mycket mer än passiva komponenter 
kan integreras
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Bygg in aktiva ko m

Bild 1. Fyra steg mot en inbäddad krets i ett mönsterkort. 

I demonstrationsprojektet har 16 tunna minneskretsar integrerats i en BGA-modul.
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konstruktion leder till höga spänningar
som i sin tur skulle kunna orsaka fel.

Baserat på arbetet med aktiva konstruk-
tionselement utkristalliserar sig bland
annat följande uppgifter:
– chipkonstruktionen måste vara kom-

patibel med mönsterkortsprocesserna
– stor vikt måste läggas på utveckling av

tunnare chip
– först måste hela konstruktionen och

uppbyggnaden anpassas till de olika
utvidgningskoefficienterna, så att det
inte uppstår några spänningsbrott i
polymer eller chip

– chipet måste fixeras mot innerlagret
utan blåsor

– mikroviaprocessen måste optimeras 
så att kontakteringen av chipkontakt-
ytorna blir väl definierad

För att verifiera tekniken för inbäddade
kretsar har ett demonstrationsobjekt
realiserats inom projektet ChiP. I BGA-
modulen, med storlek 37,5 ✕ 37,5 mm
och tjockleken 1,6 mm har 16 tunna
minneschips integrerats på innerlagret.
Utgående från de totalt sex lagren på
BGA-modulerna har två mikrovialager
realiserats för chipkontaktering. Mikro-
viorna mellan lager två och lager tre är
utförda såväl på chipet som på inner-
lagret intill chipet. Mikroviakontakte-
ringen från lager ett till lager två möjlig-
gör ytterligare kopplingar. [1] 

Fördelarna för kunden är:
– mera tillgängligt utrymme i layouten
– inga lödförbindelser
– kortare signalvägar

– bättre HF-egenskaper
– mindre test- och logistikarbete för

kunden

Resulterande förändringar, risker och
möjligheter:
– omfattande test hos mönsterkort-

tillverkaren
– ökade logistikkostnader för mönster-

kortstillverkarna
– ändringar i process- och förädlings-

kedjan (kan avbildas som samverkan)

Ytterligare ett område i stark tillväxt är
inbäddning av plana spolar. Dessa
komponenter kännetecknas av hög
strömbelastbarhet och/eller hög koppar-
fyllnadsgrad. 

Några fördelar med plana spolar är:
– snabb realisering
– kan staplas i många lager
– liten storlek
– hög tillförlitlighet

– god reproducerbarhet
– mönsterkorttypisk tillverkningsprocess

Med Faltflex-lösningar går det att uppnå
induktanser på några mH, vid en resi-
stans på cirka 15 Ohm.

Genom sin komplexitet och höga in-
tegration kommer framtida högintegrera-
de system att skilja sig kraftigt från
dagens standardmönsterkort. Detta
kommer att ställa tillverkarna inför nya
utmaningar. Här ingår även inbäddning
av passiva komponenter som ferritkär-
nor, kapacitanser, kylkanaler, värmeleda-
re, batterier och ackumulatorer.

Förtillverkade mönsterkortsbaserade
system kommer att slå sig in på markna-
den tack vare sin förutsägbarhet sett till
prestanda, pris och leveranstid. ■

Källor: [1] Verbundprojekt: Systeminteg-
ration in polymere Schaltungsträger –
Chip In Polymer; FZ Karlsruhe, gefördert
durch das BMBF; 2000-2003.
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o mponenter i kortet

INNOVATION                     SOLUTIONS                     SUPPORT                     RELIABILITY

New RoHS compliant HWS series raises power density

• Output voltages from 3.3, 5, 12, 15, 24 or 48V

• Continuous input from 85 to 265VAC

• Conforms to SEMI F47 

• Operating temperature -10 to 70°C

• Compact size eg 150W 37x82x160mm, 

300W 61x82x165mm,1500W 126.5x82x280mm

• 5 year warranty

Log on for FREE samples of high reliability, high power density, high efficiency, single output power supplies: available

in 15, 30, 50, 100 and 150W versions to fit 1U enclosures and 300, 600 and 1500W versions to fit 2U enclosures.

www.lambda-scandanavia.com/freesample

RoHS Compliant

Mikrovia på chip Faltflex – Plan spole med LCP-Flex-Bas och
upp till 30 lager
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Det finns inga genvägar när det
gäller hanteringen av fukt-
känsliga komponenter (MSD,
Moisture Sensitive Devices)

utan hanteringen måste vara systemati-
serad och noggrann. 

Om en komponent anges ha fuktkäns-
lighetsklass 3 (MSL – Moisture Sensi-
tivity Level) så innebär detta att den
”tål” 168 timmar i 30 °C och 60 procents
relativ luftfuktighet. Vid lägre temperatur
och lägre relativ luftfuktighet har kompo-
nenten längre ”hållbarhet” men även vid
10 procents relativ luftfuktighet kommer
komponenten att ta upp fukt. 

Detta innebär att man måste ha kon-
troll över hur länge komponenterna varit
ute i produktionen, samt vilken tempera-
tur och relativ luftfuktighet var och en ut-
satts för. En övergång till en blyfri löd-
process med en högre temperatur med-
för också att riskerna för skador som or-
sakas av fukt i komponenter ökar. 

Ett fuktkänsligt material tar upp fukt
och upptaget ökar med ökad temperatur
och ökad relativ luftfuktighet. Varm luft
kan innehålla mer fukt varför samma
procentsats relativ luftfuktighet innebär
att luften innehåller mer fukt vid en hög-
re temperatur än vid en lägre. Exempel
på material som tar upp fukt är de typer
av epoxi som används inom elektroniken
både för att kapsla komponenter och i
mönsterkort. 

De allra flesta aktiva kretsar som är in-
gjutna i något polymert material är klas-
sade som fuktkänsliga, medan mönster-
kort – åtminstone ännu så länge – inte är
klassade som fuktkänsliga. Trots det bör
man innan en reparation på ett kretskort
torka kortet för att inte det ska skadas
av fukten. Annars riskerar man att kortet
delaminerar när inneslutet vatten börjar
expandera under reparationsprocessen. 

Hos leverantören förpackas därför
fuktkänsliga komponenter tillsammans

med torkmedel i speciella påsar som inte
släpper igenom fukt, så kallade ”moistu-
re barrier bags”, MBB. Vid ankomstkon-
trollen är det viktigt att kontrollera att
påsen är hel. Skulle påsen vara skadad
måste fuktnivåetiketten, ”humidity indi-
cator card”, HIC, kontrolleras för att av-
göra om komponenten tagit upp fukt.

Om en fuktskadad komponent löds in
på kretskortet kan så kallad popcorn-
effekt uppstå, det vill säga att den inne-
slutna fukten expanderar okontrollerat
under omsmältningsprocessen och kom-
ponenten upphör att fungera på grund av
delaminering eller avslitna bondtrådar.

I värsta fall fortsätter komponenten
att fungera en tid, men sprickorna i
plastkapslingen gör att syre och fukt nu
kan oxidera chipet och komponenten
kan till exempel upphöra att fungera när
produkten befinner sig hos
slutkund. Kostnaderna för
ett sådant haveri är
naturligtvis avsevärd och
medför även badwill för till-
verkaren av kretskortet 

I en blyad process är
maxtemperaturen i stor-
leksordningen 210–220°C
medan den i en blyfri löd-
process i vissa fall kan lig-
ga upp mot 240–250°C.
Denna skillnad i tempera-
tur innebär att ångtrycket
blir dubbelt så högt. Det
kan i sin tur medföra att

komponenter, trots att de innehållit fukt,
kan ha klarat en blyad process medan
samma komponent skulle skadas i en
blyfri process. Komponenttillverkarna
måste ta hänsyn till detta. Ett exempel är
Texas Instruments som anger att en
komponent har en lägre fuktkänslighets-
klass om den ska användas i en blyad
lödprocess än om den ska användas i en
blyfri process, se figur ovan.

En övergång till en blyfri process medför
att kraven på hantering av fuktkänsliga
blir än mer känslig. Inte bara förvaringen
av komponenter måste beaktas, utan
även sådant som tid i produktion samt
förvaring av kort som är lödda på primär-
sidan och mellanlagras i väntan på att
bestyckas på sekundärsidan. 

Det är även nödvändigt att utbilda
personalen, så att alla är
införstådda med MSD-pro-
blematiken och de skador
och kostnader som kan
uppstå vid felaktig hante-
ring. Idag har de flesta fö-
retag någon form av ESD-
rutiner och utrustning för
att skydda sig mot denna
typ av skador, men hur
många företag har en väl
fungerande MSD-policy?

Den fuktkänslighets-
klass som anges för en
komponent talar om hur
länge komponenten kan
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Av Björn Häggström, Matronic

Björn Häggström är vd på Matronic,
ett företag som säljer produktions-
utrustning och förbrukningsmaterial 
till elektronikindustrin.

Komponenter och kort som förvarats
fel kan förstöras vid lödprocessen E

XP
ERTA

R
TIKEL

Ta fukten på allvar

Texas Instruments 
är en komponent-
tillverkare som anger
olika hållbarhetstider
beroende på
temperatur och relativ
luftfuktighet, och om
komponenten ska an-
vändas i en blyad eller
blyfri process.

I denna typ av torrskåp kan
komponenter förvaras länge
utan risk för fuktinträngning.
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befinna sig ute på ”golvet” vid 30°C och
60% relativ luftfuktighet, ett förhållande
som inte förekommer så ofta i Sverige.
Men det innebär inte att riskerna försvin-
ner vid lägre temperatur eller lägre rela-
tiv luftfuktighet. MSL 3 innebär att kom-
ponenten klarar 7 dagar ute i öppnad
förpackning vid 30°C och 60 procents re-
lativ luftfuktighet, men dubbelt så lång
tid, det vill säga 14 dagar, vid 20°C och
30 procents relativ luftfuktighet. 

I industristandarden IPC/JEDEC J-STD-
033B, som publicerades i oktober 2005,
finns en omvandlingstabell för hur öp-
pettiden varierar med olika temperatur
och relativ luftfuktighet. Så även om vi
Sverige sällan har de förhållanden som
ligger till grund för fuktkänslighetsnivån
så kommer komponenterna att ta upp
fukt oberoende av var i Sverige och när
på året komponenterna hanteras.

Torr luft medför större risk för ESD-
problem, varför man i vissa produktions-
lokaler har ett kontrollerat klimat, till ex-
empel en relativ luftfuktighet på 50 pro-
cent. Detta innebär förstås att hantering-
en av komponenter i klimatkontrollerade

utrymmen är kritisk. Studerar man åter-
igen IPC-tabellen för MSL3 25°C 50% RH
så finner man att öppettiden för en
komponent under sådana förhållanden
är 9 dagar, alltså snubblande nära 
IPC-standardens riktvärden för maximal
exponeringstid. 

Många företag har idag förmodligen
inte ens reflekterat över detta förhållan-
de utan har helt fokuserat på att uppnå
ett så bra ESD-skydd som möjligt. Upp-
vaknandet kan dessvärre komma som en
kalldusch. 

Låt säga att man får ett seriefel på
grund av felaktig förvaring av en BGA-
komponent och fuktinträngning har
skett. Innan felet uppdagats har redan
200 kort hunnit produceras, men endast
25 procent av de fuktskadade kompo-
nenterna har råkat ut för popcorn-
effekten, alltså totalhaveri under tillverk-
ningsprocessen. Hur många komponen-
ter skall då bytas? Enbart kostnaden för
reparation torde vara skrämmande. Där-
till kommer komponentkostnaden.

Hur ska då fuktkänsliga komponenter

hanteras? De krav som vanligtvis ställs
vid en revision av MSD-hanteringen är
att man uppfyller kraven i IPC/JEDEC 
J-STD-033B. Detta innebär att alla kraven
måste uppfyllas och inte bara de som
passar. Fuktkänsliga komponenter ska
förvaras i torrskåp eller i förslutna påsar
med fuktspärr (MBB), oftast tillsammans
med torkmedel och fuktnivåetikett (HIC).
Inomhusklimatet varierar med utomhus-
klimatet i de flesta produktionslokaler
och därför är det viktigt att inomhuskli-
matet hela tiden loggas så den samman-
lagda exponeringstiden för komponen-
terna kan summeras.

Förutom själva hanteringen av kompo-
nenterna innebär detta också att även
utrustningen som används måste uppfyl-
la standarden. För ett torrskåp är kravet
att det ska komma ner i en relativ luft-
fuktighet under 5% på 1 timme efter att
dörrarna öppnats och stängts. Detta är
en av de viktigaste parametrar som
måste kontrolleras innan man bestäm-
mer sig för vilket skåp som ska köpas. 

Kostnaden för ett torrskåp varierar
även med vilken typ av torkteknologi
samt prestanda man önskar. Investe-
ringskostnaden börjar vid cirka 20 000
kronor för små, enklare modeller, och
går upp till cirka 85 000 för de större
1800-liters skåpen med avancerad styr-
elektronik. Investeringskostnaden kan
vid en första anblick tyckas hög, men,
om man antar att BGA-komponenten i
tidigare beräkningsexempel kostar 2000
kronor per styck inser man snabbt att ett
bra MSD-skydd lönar sig i det långa
loppet.                                                      ■

För mer information, se IPC/JEDEC 
J-STD-033B. October 2005. Joint Industry
Standard. Handling, Packing, Shipping
and Use of Moisture/Reflow Sensitive
Surface Mount Devices. 
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Tabellen från IPC anger i dagar hur länge en komponent klarar sig efter att förpackningen 
brutits utan risk för popcorneffekt eller andra skador. Man kan notera att många produktions-
lokaler håller 50 procents relativ luftfuktighet för att minimera risken för elektrostatiska
urladdningar (ESD).
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■ INBYGGDA SYSTEM
Du är i Helvetet och vi har
nyckeln – så försöker Wind
River skrämma Montavistas
kunder att byta leverantör. 
Men Montavista erkänner
inga synder och tror 
Wind Rivers kampanj är
verkningslös. 
Striden gäller Linux till tele-
komracken.

Det är hett som i helvetet på
marknaden för Linux i tele-
komsystem just nu.

Wind River har startat en
kampanj direkt riktad mot kon-
kurrenten Montavista. Målet är
att vinna över Linuxkunderna.

Erbjudandet heter ”Monta-
vista Trade-In” och är enkelt:
Wind River tar gratis hand om
flytten från Montavistas Linux-
version till den egna.

Enligt Montavista har kon-
verteringen de senaste åren gått
åt andra hållet.

– Nästan alla våra kunder har
någon gång varit kund hos
Wind River, säger Oren Teich,
produktchef på Montavista.

Wind River seg i starten
År 2002 lanserade Montavista
sitt Linux för telekomsystem.
Nokia var redan kund. Intresset
för Linux exploderade och idag
är Linux det vanligaste inbygg-
nadsoperativsystemet i nya pro-
jekt.

Wind River, inbyggnadsvärl-
dens största leverantör av ope-
rativsystem och mjukvara, satte
kättarstämpel på Linuxevange-

liet som varande oanvändbart i
inbyggda system.

År 2004 kom omvändelsen
och Wind River började levere-
ra eget Linuxstöd.

Många väljer båda
Fram till dess var Montavista
telekombyggarens enda verkliga
alternativ till ”roll your own”,
RYO, att ladda hem Linux från
nätet och anpassa
det på egen hand.
Montavista växte
från ingenting till
den största Linuxle-
verantören.

Hittills har Mon-
tavistas Trade-In-
kampanj misslyck-
ats, om man får tro
Montavista.

– Jag kan inte
nämna några namn, men jag
känner bara till en enda kund
som bytt från oss till Wind Ri-
ver under de senaste två åren,
säger Oren Teich.

Men om man får tro Wind
River så har kampanjen gått
mycket bra. Företaget rapporte-
rar att det samlat på sig drygt
200 Linuxkunder under sina 18
månader som leverantör.

– Många av dem har flera Li-
nuxprojekt med oss, säger Wind
Rivers regionchef Steve Harris.

Han erkänner Montavistas
ledning.

– Enligt vår uppskattning har
Montavista fortfarande fler

kunder än vi, någonstans mel-
lan 500 och 1000.

– Men situationen håller på
att förändras. Vi tror att vi kom-
mer att kunna vinna över 70
procent av Montavistas kunder.

Kunderna har en förkärlek
för att inte sätta ner foten –
man väljer inte den ena eller
den andra, utan båda. Så hur
många som verkligen överger

Montavista och säl-
jer hela sin själ till
Wind River, kan inte
Wind River svara
på.

– Det är svårt att
få fram uppgifter ef-
tersom många före-
tag inte ger en klar
bild av sin Linuxhis-
torik, säger Steve

Harris.
Montavista stoltserar med

nio av de tio största levereran-
törerna av nätverksutrustning
som kunder. Men enligt Steve
Harris använder sex av dessa
också Wind Rivers Linux. Bland
dem Ericsson och Nortel.

– Och vi för diskussioner
med de andra fyra, så snart har
vi kanske dem också, säger Ste-
ve Harris.

Montavista sår tvivel över
projektens mognad.

– Den viktiga frågan är hur
många av dessa sex som sjösatts
och används skarpt, säger Oren
Teich.

De flesta har inte valt alls
De flesta inbyggare har ännu
varken bekänt sig till Montavis-
ta, Wind River eller ens Linux.

– Det är här som möjligheten
till explosiv tillväxt finns i fram-
tiden, säger Steve Harris.

Enligt Steve Harris brädar nu
Wind River Montavista på des-
sa nya ordrar. Han räknar upp
produkter för Wimax, företags-
nät, skrivare och Dslam.

– Fel. Nya projekt kommer in
till oss i drivor, protesterar
Montavistas Oren Teich.

– Vi är bland annat ledande i
den migrering som just nu på-
går till Cots och ATCA.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se
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Wind River utmålar
konkurrent som djävulen

Kampen gäller framför allt Linux
i telekomracken.

Montavistas Linuxkunder våndas i helvetets alla nivåer. Wind Rivers
flygblad berättar om vägen till frälsning.

Oren Teich

I ett medeltida kopparstick berättar Wind River om vilka pinor det
innebär att ha konkurrenten Montavista som Linuxleverantör. Men
Montavista nekar till alla Wind Rivers anklagelser:

Wind River: Vi tar inga royalties.
Montavistas svar: Inte vi heller.
Wind River: Montavistas Linuxdistribution är svår att modifiera

eftersom den saknar 'make'-kommando.
Montavista: Tusentals kunder har lyckats lista ut hur man gör.
Wind River: Enligt våra kunder har Montavista supportproblem.
Montavista: Vi har support dygnet runt, jorden runt, och får bara

positiv kritik från våra kunder.
Wind River: Våra verktyg är bättre.
Montavista: Wind River har faktiskt utmärkta verktyg. Men vi har

också en ganska fyllig verktygssats, som dessutom snart står inför
en rejäl uppgradering.                                                                         JT

Montavista nekar till allt
RÄFST OCH RÄTTTARTING:

ETN05-06 s44-47 Produkter1.qxp  06-05-05  08.19  Sida 44



The new name to remember for memory:
Infineon Memory Products becomes Qimonda.

We’re concentrating on our core business – integrated memory

solutions. With technological expertise, innovative design

and more than 12,000 highly motivated staffers worldwide,

we develop groundbreaking products for our customers.

Qimonda stands for creativity, passion, speed and our vision:

We are the world’s leading creative memory company.

www.qimonda.com
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THE ORIGINAL 
PUSH-PULL 

CONNECTORS

www.lemo.com

LEMO Sweden AB
Tel: 08 635 60 60
Fax: 08 635 60 61 
info-se@lemo.com

• Hög & lågspänning

• Koax & triaxial

• Quadrax

• Thermocouple

• Fiberoptik

• Mixade ( Hybrid )

• Kundanpassat

Wireless CPU’s
GSM - GPRS - EDGE - CDMA - GPS

Wavecom wireless CPU’s are delivered with OpenAT software 
which allows You to write your application in standard C++ 
and embed it directly in the unit.

• Broad range of Plug-Ins, IDE’s and Services
• Protects Your investment
• Short Time-to-Market
• Full IPR coverage

ACAL info@acal.se Solna 08-54 65 65 00
Sverige www.acal.se Göteborg 031-45 30 30

■ TEST- OCH MÄT
Med CompactDAQ bygger
National Instruments vidare
på framgångarna med
CompactRIO, ett kompakt
och slagtåligt kortbaserat
styrsystem, som i sin nya
skepnad ansluts till datorn
via USB-bussen och är skräd-
darsytt för datainsamling.

I första vändan lansera National
Instruments ett chassi för
cDAQ-formatet med åtta kort-
platser och elva kort. Det är
kort med digitala in- och ut-
gångar, reläkort och kort med
analoga ingångar liksom kort
för olika typer av givare för ac-
celeration, temperatur, töjning
och vibration.

Chassit har måtten 25 ✕ 9 ✕ 9
cm, väger strax under kilot och

kan bestyckas med kort som ger
upp till 256 kanaler. Korten kan
bytas under drift (hot swap-
pable) och den maximala sam-
plingshastigheten för ett 32-ka-
naligt kort med 16 bitars upp-
lösning är 250 kSa/s. Än högre
upplösning har sensorkorten
med sina 24 bitar men då sjun-
ker samplingshastigheten till 50
kSa/s.

Switchkorten har halvledar-

switchar och inte reläer vilket
ger högre tillförlitlighet och
snabbare switchning på maxi-
malt 250 000 Hz.

Strömförsörjningen kan ord-
nas på olika sätt, antingen från
ett vägguttag eller från ett batte-
ri som håller mellan 11 och 30 V.
Effektförbrukningen ligger runt
1 W, vilket är betydligt mindre
än till exempel ett PXI-system
som lätt förbrukar 25 W.

Alla utom ett kort är isolera-
de från chassit och från bak-
plansbussen. De flesta kort kla-
rar pulser upp till 2300 Vrms
och har en isolation som klarar
en kontinuerlig spänning på
250 V.

Chassit kostar 1000 dollar
och ett 32-kanalers datainsam-
lingskort kostar 395 dollar.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Modulärt datainsamlingssystem
för USB-bussen
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■ ANALOGT
Wimax i kombination med 3G
är en självklarhet framöver,
menar Linear Technology.
Senaste produkten, en 
upp- och nerkonverterande
blandare, siktar också på
båda tekniker. Den är
sprungen ur en egen-
utvecklad process och blev
tre gånger bättre än väntat.

– När vi började utvecklingsar-
betet för ett år sedan tänkte vi att
om vi matar blandaren med 10
mA så kan vi nog få ut 3 till 4
dBm-IIP3. Resultatet blev uppåt
10 dBm-IIP3, säger James Wong,
marknadsansvarig för högfre-
kvensprodukter på Linear Tech-
nology.

Det han talar om är en split-
terny aktiv blandare, LT5560,
som kan konfigureras för att an-
vändas endera som en upp- eller
en nerkonverterare. IIP3 står för
tredje ordningens intercept-

punkt och bandbredden sträcker
sig från 10 kHz till 4 GHz.

Kombinationen stor band-
bredd och låg strömförbruk-
ning gör blandaren lämpad att
användas i en rad tillämpning-
ar, såsom Wimax-modem,
GSM/Edge-basstationer,
mikrofoner för proffs-
bruk, bärbara rfid-läsa-
re, bärbara rf-instru-
ment, VHF/UHF-
sändtagare och
satellitmottaga-
re, hävdar Linear.

Ny process ligger bakom
– Utmaningen i konstruktions-
arbetet har varit att skapa en
blandare som har hög linjäritet,
lågt brus och låg strömförbruk-
ning - allt i ett. För att lyckas
med detta har vi bland annat
utvecklat en ny bipolär process,
säger James Wong.

De goda egenskaperna kan
belysas genom att anta att

LT5560 konfigureras som en
900 MHz nerkonverterande
blandare matad med 10 mA. Då
fås en IIP3 på +9,7 dBm och ett
brustal på 10,1 dB. Detta kom-
pletteras med en blandnings-
förstärkning på hela 2,6 dB
samtidigt som rf-isolationen

mellan portarna
ligger omkring –55
dBc.

Detta är också
en av flera kretsar

som Linear funderar
på att bygga in i framti-

da rf-moduler för att ska-
pa kompletta, kompakta

systemlösningar. Det var i okto-
ber förra året som företaget tog
klivet från att vara en ren krets-
konstruktör till att erbjuda sin
allra första modul. Då handlade
det om en liten kraftmodul.

– Ja, vi pratar med kunder
om att integrera radiofunktio-
ner som denna i moduler, men
vilken lösning det blir på sikt

bestäms uteslutande av vilket
affärsområde som passar bäst,
säger James Wong.

Viloläge spar energi
Den nya blandaren enkelmatas
med 2,7 till 5,25 V och jobbar
optimalt vid en strömförbruk-
ning på 10 mA. Den som önskar
kan dock justera strömmen från
4 till 13,5 mA med ett externt
motstånd, fast då är man inne
på att kompromissa mellan ef-
fektförbrukning och linjäritet.
Intressant är att blandaren även
kan dra ner effektförbrukning-
en genom att gå i viloläge. Det
sker då ett speciellt ben (Enable
pin) aktiveras. I detta läge drar
blandaren enbart 0,1 µA.

Blandaren kommer kapslad i
en 3 ✕ 3 mm stor DFN-kapsel
med åtta ben. Den finns i volym
och kostar 1,56 dollar styck i
kvantiteter om 1 000 stycken.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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DPO4000 – ”mångsidigt multiverktyg”
•  Wave Inspector – ”Felfinnaren” med unika sökmöjligheter
• analys av seriella bussar
• en ny generation av aktiva prober
• kompakt format och låg vikt

DPO7000 – den nya mästaren i  ”Super Mellanvikt”
• 2,5 GHz bandbredd
• 400 MB inspelningsminne
• analys av seriella bussar upp till 1,25 Gb/s

För mer information, gå in på vår
hemsida www.elektronikbolaget.se

ElektronikBolaget Orbis AB, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma
Stockholm: Tel. 08 - 555 36 360,

Fax 08 - 555 36 369, E-post: info@orbis.se
Göteborg: Tel. 031 - 748 08 06

Tektronix ökar 
försprånget... igen!
Nu introduceras två helt nya Oscilloskop-
familjer med Unika Prestanda! 

DPO4000

DPO7000

Blandar upp eller ner till 4 GHz
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Fjäderklämlister

Tel. 08-97 00 70  Fax 08-646 31 48  www.elproman.se  info@elproman.se

Snabb anslutning utan verktyg

För kabelarea 0,08 - 2,5 mm2

Fjäderklämman anpassar auto-
matiskt trycket till kabelarean

för kretskortsmontage

Besök spännande branschföretag. 
Kom med i SER. www.ser.se

EL och data håller Sverige igång
Svenska Elektro- 
och Dataingenjörers 
Riksförening

■ TRÅDLÖST
Infineons svenska utveck-
lingsavdelning har tagit fram
en ny basbandskrets för
Decttelefoner. Nästa steg är
att integrera effektförstärka-
ren och rf-delen. Det ska vara
gjort mot slutet av året. 

Utvecklingen av kretsar till
Decttelefoner sysselsätter mel-
lan 40 och 50 personer hos
Infineon i Kista och är ett av
kontorets största projekt. I da-
garna har företaget lanserat den
första svenskutvecklade variant
av basbandskretsen, Step8.

– Vi har gjort den i samarbe-
te med vår utvecklingsavdel-
ning i Kina men större delen av
arbetet är gjort här, säger Ulf
Magnusson på Infineon.

Step8 är den åttonde genera-
tionen av basbandskretsen. Den

har bland annat fått ytterligare
en applikations-DSP för att
kunna hantera polyfoniska
ringsignaler, hands-free med
full duplex och färgskärm.

Kretsen kommer i tre varian-
ter i olika prisnivåer. Det blir en
avskalad lågprisvariant, en vari-
ant för dyrare telefoner och en
variant för basstationen.

Integrerar för fullt i Kista
Infineon säljer basbandskretsen
tillsammans med en rf-krets för
sändaren/mottagaren och en ef-
fektförstärkare. Just nu arbetar
man i Kista med att även inte-
grera effektförstärkaren och rf-
delen i samma krets som bas-
bandet. Enkretslösningen, Co-
sic, ska sänka tillverkningskost-
naden för en Decttelefon med
upp till 40 procent.

– Vi har kört ut olika test-

strukturer så vi vet vilka effekter
vi kan förvänta oss, säger Ulf
Magnusson.

Det handlar bland annat om
att digitaldelen inte får störa
PLL-blocken i analogdelen. För
att klara det måste arkitekturen
vara robust samtidigt som man
separerar delarna så gott det går.

Ulf Magnusson tror inte att
det är oöverstigligt.

– Vi har erfarenheter från
GSM och från Bluetooth med
liknande projekt, säger han.

GSM-kretsen, utvecklad i
Tyskland, innehåller inte ef-

fektförstärkaren då uteffekten är
för hög. För en mobiltelefon är
uteffekt upp till 35 dBm (3W),
medan en Bluetoothkrets har en
typisk uteffekt på 20 dBm (100
mW). Decttelefonen ligger där-
emellan med 27 dBm (0,5W).

Kretsarna tillverkas i Infine-
ons fabrik i tyska Dresden i en
0,13 µm CMOS-processen.

De första proverna ska finnas
framme mot slutet av året och
volymproduktionen är plane-
rad till tredje kvartalet nästa år.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Enkretstelefon 
från Kista

När rf-kretsen och effektförstärkaren integreras med basbandsdelen
kan Decttelefonerna bli 40 procent billigare.
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Direktsända nyheter til l hela världen, där det borde vara omöjligt.

NOTE har ett finger med i spelet!

För svenska SWE-DISH Satellite Systems AB har NOTE varit med i industrialiseringsfasen av den 

världsledande resväskekompakta satellitterminalen, IPT Suitcase, där integrerad mekanik och 

avancerad elektronik ska fungera i krävande miljöer.

NOTE hjälper kunderna ta fram kompletta elektroniklösningar, hela vägen från design till eftermarknad. 

Läs mer på www.note.se

■ MINNEN
Spansion har utvecklat ett
säkert minne som ska sitta 
i SIM-kort för mobiltelefoner.
Det är en enkretslösning,
baserad på företagets
speciella minnesarkitektur
Ornand Mirrorbit. 

– Spansion är ganska okänt ännu
men ändå världens största halv-
ledartillverkare som enbart foku-
serar på flashminnen.Vi konkur-
rerar aldrig med våra kunder
som andra stora flashminnestill-
verkare, säger Jean-Marc Julia,
Spansions Europachef.

I sitt uttalande syftar han
främst på Samsung, Intel, To-
shiba och ST Microelectronics.
Tillsammans med Spansion har
dessa fyra företag grepp om
närmare 80 procent av världens
flashminnesförsäljning idag.

Spansions kärnverksamhet är
alltså flashminnen. Men företa-
get koncentrerar sig uteslutande

på minnen ämnade att byggas
in i olika tillämpningar. Minnen
till fristående flashkort eller
USB-enheter får andra, klassis-
ka NAND-tillverkare, leverera.

1 000 gånger mer på SIM-kortet
Senaste lanseringen, Mirrorbit
HD-SIM, är ett typexempel på
åt vilket håll Spansion vill. HD-
SIM är i stort sätt ett krypterat
minne tänkt att användas i

framtida SIM-kort. Med det i
mobilen kan operatörerna er-
bjuda helt nya tjänster, menar
Spansion.

– Vår krets gör att man kan
ladda ner 1 000 gånger mer data
än vad dagens SIM-kort för
GSM-telefoner klarar, säger
Jean-Marc Julia.

De första kretsarna som
släpps väntas innehålla 64
Mbyte flashminne, en 32 bitars

processor, kryptomotor samt
RAM och EEPROM. Proces-
sorn är en Armkärna som Span-
sion licensierar sedan i mars i
år. Nästa steg är att lansera
SIM-kretsar som har hela 256
Mbyte flash integrerat.

En intressant detalj i hela
lanseringen är just flashminnes-
arkitekturen, Mirrorbit Or-
nand, som Spansion använder.
Det är ett NOR-minne med
NAND-gränssnitt som lagrar
två bitar per cell. Fast i detta fall
handlar det inte om flernivås-
lagring utan om att två bitar
lagras i samma cell oberoende
av varandra.

SIM-kortskretsarna kommer
att tillverkas i 90 nm och de
första kretsarna ska dyka upp
under nästa år. År 2008 är pla-
nen att kretsar med än högre
lagringskapacitet tillverkade i 
65 nm ska lanseras.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Spansion integrerar en rad olika minnen, en Armprocessor samt kryp-
tomotor på ett och samma kisel ämnat för morgondagens SIM-kort. 

Spansion sätter flash på SIM-kortet
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Designad kapslingsserie
BOCARD – en moduluppbyggd kapsling som ger användaren stor 
fl exibilitet att skräddarsy sin egen kapsling. Den mjuka och runda 
designen tillsammans med en hög skyddsklass, gör den idealisk 
för användning i automatiserings-, kontroll- och mätapplikationer 
i både industriell och publik miljö.

Teknisk data
– Moduluppbyggd
– Skyddsklassad upp till IP65
– Finns i tre grundstorlekar och två rygghöjder
– Locket fi nns i fyra modeller 

Box 1022 | SE-611 29 Nyköping | Besöksadress Kungshagsvägen 7 
Telefon +46 (0)155 777 00 | www.miltronic.se

Kostnadsfritt on-lineverktyg
för elektronikindustrin
•  Inköpstjänster
•  Överskottshantering
•  RoHs, teknisk dok, order-
    status, info på mer än
    15 språk

0200 - 171 000
www.tms.se

Sök artnr   MC68HC705

•   Komponenttillverkare A-Z
•   Små serier till volymdistr.
•   T&R, bakning, testning,
     VMI, EDI, EU-säljare

ISO9001:2000 & ISO14001:2004

TMSnet.se

 Go

■ KRAFT
Tyska MT Power har lanserat en
IP67-klassad AC-DC-omvand-
lare, PCMAS100S24-IP67-1, som
är RoHS-kompatibel. Elektroni-
ken är hermetiskt försluten och
därmed skyddad mot fukt och
damm. Förpackningen gör ock-
så komponenterna stöt- och
vibrationståliga.

Omvandlaren klarar en in-
spänning på mellan 85 och 264
VAC och ger en uteffekt på

60,75 eller 100 W. Utspänningen
har en noggrannhet från – 1
procent till + 2 procent och kla-
rar att isolera upp till 3,3 kV.
Solnaföretaget Industrikompo-
nenter är svensk distributör. AW

IP 67 Klassificerad AC-DC omvandlare

■ KONSTRUKTION
När Mentor Graphics upp-
daterar sitt stöd för verifie-
ring handlar det inte bara om
en förnyelse av verktygen.
Lika viktig är metodiken.

Verifieringen är fortfarande den
mest tidsödande delen av kon-
struktionsarbetet. Enligt Mentor
Graphics beror detta till större
delen på bristande metodik, och
till mindre del på att verktygen
inte hållit måttet. Lösningen, en-
ligt Mentor, är AVM, Advanced
Verification Methodology, parat
med företagets senaste verifie-
ringsprogram, Questa 6.2.

Verifieringsmetodiken AVM
går ut på att minimera testko-
den genom att förena avancera-
de verifieringsmetoder. Metodi-
ken är objektorienterad och
gjord att arbeta med konstruk-
tionsspråken System C och Sys-
tem Verilog. Konkurrerande
språk som ”e” och Vera, pådriv-

na av Cadence och Synopsys,
klarar inte dagens krav, enligt
Mentor. För att stödja använd-
ningen av AVM har Mentor
bland annat tagit fram en läro-
bok i ämnet.

Med AVM delas konstruktio-
nen in i en testvänlig arkitektur
som också speglas i Mentors
nya verktyg, Questa 6.2. Här in-
går en simulator, en randvill-
korslösare (constraint solver),
en ”assertion engine” och analys
för funktionell täckning. Alla
jobbar mot samma databas. Just
förmågan att mäta täcknings-
grad är den viktigaste nyheten i
Questa 6,2, jämte stödet för fem
språk: System C, System Veri-
log, VHDL, Verilog och PSL.

För att öka användarstödet
har Mentor även bildat en glo-
bal industrigrupp, QVP, Questa
Vanguard Program. Häri ingår
drygt 25 företag.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

Trerätters verifiering
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■ TEST
Med M150 har Cascade
Microtech utvecklat en
modulär probsatation som
kan användas för att mäta på
allt från wafers och kapslade
kretsar till mikromekaniska
system och bioteknik-
produkter.

– Tidigare var kunderna tvung-
na att välja vilken typ av prob-
station de ville ha vid köptillfäl-
let nu kan de få en plattform
som kan konfigureras om efter
behov, säger Junko Nakaya på
Cascade.

M150, som nykomlingen he-
ter, kan användas för att mäta
på wafers upp till 150 mm. Men
den klarar också delar av wafers
(shards), kapslade komponen-
ter, mönsterkort liksom mikro-
mekaniska komponenter och
system.

– Traditionellt har probsta-
tionerna använts av halvledar-

tillverkare och forskare men när
datahastigheterna ökar får allt
fler behov av att studera signa-
ler och göra felanalys.

M150 kan bland annat använ-
das för klassiska mätningar
mellan 0 och 220 GHz men
Cascade erbjuder också färdig-
konfigurerade paket för analys
av signalintegritet på kretskort
liksom för felanalys av kompo-
nenter.

En av finesserna med M150 är
att man i efterhand kan köpa till
nya moduler vartefter behoven
förändras.

– Modulerna kan bytas ut av
användaren på 20 minuter utan
att probstationen behöver ka-
libreras om, säger Junko Nakaya.

Priset startar på 7000 dollar
för likströmsmätningar och går
upp till 45 000 dollar för den
som behöver prober som kan
mäta upp till 220 GHz.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Flexibel probstation 
för tunna plånböcker

COMSOL MULTIPHYSICS ÄR ETT VARUMÄRKE SOM TILLHÖR COMSOL AB.

COMSOL Multiphysics ger dig möjlighet att 
koppla ihop olika teknikområden som elektro-
magnetism, värmetransport och CFD i en och 
samma simulering. Därmed kan du simulera 
komplexa problem noggrannare än vad som 
tidigare varit möjligt.

Våra användare simulerar alla typer av elektro-
niktillämpningar som kapsling, kylning och kom-
ponentdesign med COMSOL Multiphysics.

Nya utmaningar 
inom FoU kräver
      innovativa verktyg.

BESTÄLL CDN FRÅN VÅR ANVÄNDARKONFERENS OCH FÅ:

229 granskade artiklar 
137 användarpresentationer
44 plenarpresentationer
30 COMSOL Multiphysics-
modeller

Beställ din CD gratis på www.comsol.se/et

Induktiva komponenter

● Nättransformatorer (50–60Hz)
● Switchade transformatorer
● Drosslar/induktorer & spolar

✔ Korta leveranstider
✔ Kundanpassat
✔ Prover

Tel: 0176-20 80 90
Fax: 0176-22 4140

www.lintron.se
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■ ANALOGT
Analog Devices har släppt in-
dustrins första instrument-
förstärkare med differentiell
utgång. Kretsen är 4 ✕ 4 mm.

Den nya instrumentförstärka-
ren AD8222 har två kanaler,
kommer i en CSP med 16 ben
och är först i världen att erbju-
da fullständiga prestandaspe-
cifikationer för diffe-
rentiell drift. Förstärka-
ren ger dessutom 80 dB
CMRR (common mode
rejection ratio) upp till
10 kHz. Det är ett 40 dB
högre CMRR-värde än vad
konkurrerande tvåkanaliga in-
strumentförstärkare kan erbju-
da – detta trots att kapslingen är
50 procent mindre.

Det höga CMRR-värdet är en
klar fördel i konstruktioner av
flerkanaliga enheter med låg

brustolerans, exempelvis elek-
trokardiogram (EKG), elektro-
encefalogram (EEG) och in-
dustriella styrsystem med hög
precision, fastslår Analog Devi-
ces.

Differentiell utsignal kombi-
nerat med ett ingångsbrus på
maximalt 8 nV/Hz vid 1 kHz
gör att en konstruktör kan välja
mindre strömskenor än tidigare

utan att det leder till
sämre signalbruspre-
standa. Instrumentför-
stärkarens förmåga till
differentiell drivning
gör dessutom att den

kan kombineras med AD-om-
vandlare med differentiell in-
gång, hävdar Analog Devices.

Provexemplar finns medan
volymproduktionen beräknas
vara igång under årets tredje
kvartal. ANNA WENNBERG

anna@etn.se
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Box 64 • 123 22 Farsta
Tel. 08- 683 33 00

mailbox@wahlstrom.se 
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1201 Skattungbyn  •  SE-794 91 Orsa
Tel. +46 250 55 10 07  •  Fax +46 250 59 43 55

he.west@rehm-anlagenbau.de  •  www.rehm-anlagenbau.de

Rehm lödning
Vi erbjuder ett komplett program av
lödugnar och kondensationslödare.

NYA PRODUKTER

Instrumentförstärkare
med differentiell utgång

■ INBYGGDA SYSTEM
Mjukvaruföretagen Montavista
och Enea lanserar Nasp – en ge-
mensam telekomplattform.
Eneas operativsystem OSE skö-
ter realtiden och Montavistas
Linux styrningen.

Lösningen klistras ihop med
Eneas mellanvara, databaser
och kommunikationsprotokoll.
Montavista släpper dock inte
sin gamla vision om ett telerack
som bara kör Linux.

– Montavista Linux klarar re-
altid i dataplanet och vi kom-
mer att fortsätta positionera
detta som en lämplig lösning
för våra kunder, säger Monta-
vistas Paxton Cooper.

Intressant nog tillåter Nasp i
princip detta. I tillämpningen
som körs i telekomracket är
operativsystemen osynliga.

– Kunden kan välja det ope-
rativsystem som passar bäst, sä-
ger Eneas Eva Skoglund. JT

Enea gör telekom med Montavista
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■ INBYGGDA SYSTEM
Operativsystemet μ-Velosity
kan köras på ner till 1 kbyte
RAM och 1,6 kbyte ROM. 

Det tar bara 1 500 klockcykler för
operativsystemet att starta från
avstängt läge. Siffran gäller Green
Hills nya egenutvecklade real-
tidsoperativsystem µ-Velosity.

För att jämföra äpplen med
päron tar det tiotals miljoner
gånger längre tid att ladda Win-
dows. µ-Velosity är å andra si-
dan ett mycket litet operativsys-
tem. Det kräver 1 kbyte RAM
och 1,6 kbyte ROM.

För vissa Green Hillskunder
är operativsystemet Velositys
fotavtryck på 6‒8 kbyte fortfa-
rande snäppet för stort. För
dem släpps nu µ-Velosity.

– Det här är definitivt en lan-
sering som kommer efter tryck
från kunderna, säger Green
Hills marknadschef Christo-
pher Smith.

Användningsområdet är ex-
empelvis en fristående proces-

sor med inbyggt flash och
RAM. Starttiden är relevant för
tillämpningar som körs på bat-
terier och ofta tillbringar den
mesta av tiden i vila.

– Starttiden är bara bortkas-
tad energi. Så den är högst rele-
vant som mått på fotavtrycket,
säger Christopher Smith.

Den här typen av processor
kan man idag få för en dollar.

Program skrivna för µ-Velo-
sity kan köras på Green Hills
andra två operativsystem Integ-
rity och Velosity. Omvändning-
en gäller inte. Integrity och Ve-
losity har gemensamma pro-
grambibliotek för alla sina ut-
vecklingskort. De biblioteken
fungerar inte i µ-Velosity, som
istället kommer att få sitt eget –
minimalistiska – programbib-
liotek för bland annat filsystem
och tcp/ip-kommunikation.

µ-Velosity stöder till att börja
med ARM Cortex-M3, Cortex-
R4, Atmel SAM7x och Coldfire
MCF5223. JAN TÅNGRING

jan@etn.se
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Microchip: your 16 bit 
vendor – offered by Rutronik
Everything is possible using a Microchip 16 bit
Microcontroller or 16 bit Digital Signal Controller

Are you an embedded systems designer using
microcontrollers? Are you on the lookout for new
tools and products to make your work easier 
and more fun? Are you interested in reducing 
your development risk?

For faster design, Rutronik is offering:

� Established technical support for Microchip

� Industry-wide support for Microchip products, 
with sector specific expertise

� Seamless interface for designers, buyers 
and production teams

� Best-in-class logistics and supply chain solutions

RUTRONIK Nordic AB · Kista 
sales_sweden@rutronik.com · www.rutronik.com
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Green Hills släpper nytt
operativsystem

■ INBYGGDA SYSTEM
Kontron släpper ett Compact
PCI-kort i höjden 3U och med
en dubbelkärna från Intel om-
bord, en 2GHz T2500. Dubbel-
kärnan drar 31 W, klockar min-
nesbussen i 667 MHz och har 2
Mbyte L2 cache.

Kortet heter CP-ASM4 3U

och är RoHS-kompatibelt. Det
tål stötar och vibration, kon-
taktdonen är robusta och tem-
peraturomfånget utökat. Min-
net och processorn är fastlödda.

Kortet kan alternativt fås
med en 1,6 GHz LV-dubbelkär-
na, L2400 eller en 1,86 GHz en-
kelkärna, T3100. JT

3U CPCI med dubbelkärna
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■ TEST- OCH MÄT
Model 9400 från israeliska
Tabor är en fyrkanalig
förstärkare för bredbandiga
signaler men det finns 
också ett speciellt läge för 
styrning av bland annat
mikromekaniska motorer.

Instrumentet kan hantera insig-
naler mellan –200V och +200V
som har en konstant ström på
50 mA och en frekvens på maxi-
malt 500 kHz. Varje kanal har

en separat utgång som kan an-
vändas för övervakning där sig-
nalen dividerats med 100.

Model 9400 har två lägen. I
det normala läget förstärks var-
je kanal separat och ger en ut-
signal med 50 gångers förstärk-
ning. Det finns också ett speci-
ellt läge för styrning av till ex-
empel mikromekaniska moto-
rer där två bipolära insignaler
omvandlas till fyra unipolära
signaler. Insignalerna likriktas,
förstärks och fördelas på ut-

gångarna för att man ska kunna
kontrollera upp/ner och höger/
vänster på motorn.

Instrumentet är kompabilitet
med Tabors arbiträra vågforms-

generatorer, garantin är på tre
år och svensk representant är
Ferner Elektronik.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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Förstärkare 
som styr mikromotorer

■ ANALOGT
Maxim har kommit med in-
dustrins minsta omvandlare
som kan leverera två obero-
ende utspänningar. Kapslad
och klar tar den inte mer än 
3 ✕ 3 mm av ett kretskort.

Maxims senaste DC/DC-om-
vandlare Max8614 kan leverera
två spänningar, en positiv och
en negativ. Den positiva ut-
spänningen kan justeras upp till
24V och ger som mest 50 mA.
Den negativa utspänningen kan
justeras ner till –10V samtidigt
som den kan leverera 100 mA.
Inspänningen varierar mellan
2,7 och 5,5V.

Omvandlaren kommer kaps-
lad i en TDFN som är 3 ✕ 3 mm.
Därmed erbjuder Max8614 en

lösning som upptar 43 procent
mindre plats än konkurrerande
alternativ, hävdar Maxim.

Tanken är att spänningsom-
vandlaren ska användas i mo-
bilkameror och vanliga digital-
kameror, men den kan även an-
vändas för att mata OLED-dis-
player.

Max8614 kommer i två vari-
anter, en A och en B, där
Max8614A har högre strömbe-
gränsning än Max8614B. Båda
arbetar med en fast frekvens på
1 MHz för att dels förenkla
brusfiltreringen, dels minska
storleken på externa kompo-
nenter.

Både kretsar och utvecklings-
paket finns tillgängliga.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Minimal omvandlare 
ger plus och minus

■ PROCESSORER
Amerikanska Rapport har en
256-kärnig rekonfigurerbar
processor i produktion nu. 
En uppföljare med 1025
kärnor demonstreras 
tillsammans med IBM.

Processorn KC256 kan komma
att finnas i produkter i år. Den
tillverkas i 180 nm av 3,5 miljo-
ner transistorer som tar upp 55
mm2. Teoretiskt ska KC256
kunna leverera 32 miljarder bi-
nära operationer per sekund
(Gbops) samtidigt som den
drar mindre än 500 mW.

Företaget demonstrerar re-
dan nästa generation av arkitek-
turen. Den består av 1 024 styck-
en åttabitare och en IBM Power
PC-kärna.

Videoavkodning är en till-
lämpning som nämns för upp-
följaren KC1025 som ska släppas
under 2007. Den påstås få 5‒10
gånger bättre avkodningspre-
standa än existerande processo-
rer. På webbplatsen jämför man
sig dock bara med Arm7 och
Pentium III och inte med andra
rekonfigurerbara videoavkodare.

KC1025 demonstreras tillsam-
mans med IBM, som tar hand
om produktionen av proces-
sorn. Bland finansiärerna finns
Campbell's TechFarm Ventures
som finansierat rekonfigurer-
bart förr, nämligen processorn
Quicksilver. KC256 och Quick-
silver har även gemensamt att de
kan rekonfigureras på en klock-
cykel. JAN TÅNGRING

jan@etn.se

Rekonfigurerbar 
med 1025 kärnor

Kreativa kopplingar
- vår erfarenhet och nätverk, kom- 
binerat med era kreativa ideer, ger 

branschledande kopplingar. 

Vi levererar lösningar inom 
kontaktdon, kabel och kablage.

www.tesch.se   |   08 - 441 56 00

Kontaktdon

Kabel

Kablage

TESCH SYSTEM
- din kontaktskapande partner 
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■ TEST- OCH MÄT
Ett chassi och två datorkort
är National Instruments
första produkter för den
upphottade testbussen PXI
Express.

När PXI nu tar steget upp till
nästa generation, och får tilläg-
get Express i namnet, ökar
bandbredden med ungefär 45
gånger från 132 Mbyte/s till 6
Gbyte/s samtidigt som bakåt-
kompatibiliteten bibehålls.

Rent praktiskt kan den större
bandbredden användas för att
strömma data direkt från data-
insamlingskortet till en pc utan
att använda ett buffertminne.
På samma sätt kan data ström-
mas från ett PXI-kort till ett an-
nat för bearbetning.

National Instruments lanse-
rar i första omgången ett chassi
och två controllerkort för PXI
Express.

Chassit, PXIe-1062Q, har åtta
kortplatser och en bandbredd
på upp till 1 Gbyte/s per kort-
plats. Två av platserna är dedi-
cerade för de snabbare PXI Ex-
presskorten medan två även
klarar dagens PXI-kort. Dess-
utom finns fyra så kallade ex-
pansionsplatser som också kan
ta äldre PXI-kort.

Controllern NI PXIe-8103

använder en Pentiumprocessor
på 2,0 GHz och har en band-
bredd på 250 Mbyte/s per kort-
plats upp till en total system-
bandbredd på 1 Gbyte/s.

Som ett alternativ finns
PXIe-PCIe836x som är ett MXI-
controller för att koppla ihop
PXI-chassit med en pc.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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GATEline AB

www.gateline.se

Sverige:08 778 44 40
Norge: 63 97 60 70

sales@gateline.se
info.norge@gateline.se

GATEline utökar och 
blir bredare!

Vi utökar vårt sortiment med flera välkända 
produkter från Cadence Design Systems,Inc.

Virtuoso® 

Custom IC 

Design

OrCAD® 

PCB

Allegro® 

PCB

Incisive® 

HDL 

Simulator

Nytt!

Nytt!

Nytt!

Nytt!

GATEline nu i Sverige, 

Norge och Finland.

Första produkterna för PXI Express

■ ANALOGT
För ett år sedan släppte ST
Microelectronics den första
produkten i en ny familj
avancedare operationsför-
stärkare. Nu har den åttonde
familjemedlemmen släppts.
Extremt lågt brus är karrak-
tärsdraget, hävdar ST. 

ST Microelectronics op-förstär-
kare TSH300 har ett brus på in-
gången om 0,56 nV/kvadrat-
rots(Hz) samt en bandbredd på

200 MHz. Detta kombinarat
med en stigtid på 230 V/µs och
ett spuriosfritt dynamsiakt om-
råde på 55 dBc (mätt med en 10
MHz 2V topp-till topp sinusvåg
i en 100 ohmslast) gör förstär-
karen lämpad att användas till-
sammans med olika AD-om-
vandlare, hävdar ST.

Förstärkaren är tillverkad i
en 0,25 µm bipolärprocess och
är stabil för mer än 5 gångers
förstärkning. Den är främst
tänkt att användas i olika typer

av instrument, medicinsk ut-
rustning samt inom industrin.
Exempelvis passar den att för-
stärka senorsignaler och i sys-
tem för avbildning med ultra-
ljud.

TSH300 kan enkel- eller dub-
belmatas med 4,5 till 5,5 V. Den
finns att köpa kapslad i SOT 23-
5L eller SO-8 och kostar runt 1,5
dollar i volymer om 5 000
stycken.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Lågbrusig op-förstärkare för snabb datainsamling
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■ KOMMUNIKATION
En sändtagarkrets från
Nordic Semiconductor är
bättre än Bluetooth på att
forsla ljudsignaler till hög-
talare. Det tycker åtminstone
två av företagets kunder.

I april börjar det norska hifi-
bolaget Asono sälja sin första
DAB-radiomottagare, DAB1.
Företaget har använt Nordic
Semiconductors radiokrets

nRF24Z1 för överföringen av
ljudsignalerna till externa hög-
talare.

– Vi provade först Bluetooth,
men kom fram till att strömför-
sörjningen var högre och att ljud-
länken oftare blev utsatt för stör-
ningar. Dessutom blev ljudet
märkbart bättre med Nordics
krets, hävdar Asonos marknads-
chef Lars Elstad.

Kretsen nRF24Z1 arbetar på
2,4 GHz-bandet och har en

bandbredd på 4 Mbit/s, vilket
räcker för att skicka okompri-
merat ljud med cd-kvalitet (16
bitars upplösning, 44,1 kHz per
kanal) mellan Asonos DAB-ra-
dio och den trådlösa högtala-
ren. Räckvidden anges till 10
meter.

Kretsen använder ett pro-
prietärt protokoll, vilket å ena
sidan gör att man slipper de dy-
ra och tidsödande kompatibili-
tetstesterna som associeras med

Bluetooth och andra standar-
der, men å andra sidan elimine-
rar konkurrensen.

Nordic Semiconductor häv-
dar att protokollet, som utnytt-
jar en egenutvecklad frekvens-
hoppningsteknik, minimerar
störningarna från wlan, trådlö-
sa telefoner och Bluetooth, som
alla använder samma frekvens-
band.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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Norsk radio slår Bluetooth

Ditt informationsverktyg för svenska
business-to-business företag
I nära samarbete med många av Sveriges kommuner ger
TDC Förlag årligen ut drygt 120 FöretagsFaktakataloger.

I varje utgåva presenteras utförligt en regions samlade näringsliv.
Vårt mål är att FöretagsFakta ska vara ett komplett informations-
verktyg för svenska business-to-businessföretag. Med kreativitet
och nyfikenhet som gör det möjligt för företag att mötas och 
skapa affärer.

Dokumenterad effekt *
• 6 av 10 känner till FöretagsFakta.
• 8 av 10 tar kontakt med de företag de finner i FöretagFakta.
• 2 av 3 använder FöretagsFakta för att söka infomation om

ett företag de redan känner till.

Är du med i FöretagsFakta är du även med på Internet, 
www.foretagsfakta.se

Vill du ha mer information om FöretagsFakta är du välkommen
att kontakta oss på

Tel. 0200-119 199
Fax 0200-110 079
kundservice@tdcforlag.se
www.foretagsfakta.se

*) Källa: Undersökning gjord av Research International (Sifo) mellan 8/11 - 9/12 2004 bland 2000 användare 
av samt annonsörer i företagskataloger (d.v.s. telefonkataloger som vänder sig specifikt till företag).

■ TESTARE
Mångsidigt instrument för bå-
de utveckling och produktion.

CAS-1000-I2C från amerikans-
ka Corelis är en analysator för
I2C-bussen som kan generera
trafik, fungera som debugger
och för programmering av I2C-
kompatibla EEPROM.

CAS-1000-I2C kan emulera
en master och upp till 32 slaven-
heter som ännu inte kopplats
till I2C-bussen. Instrumentet
klarar analys och debuggning i
realtid av busshastigheter upp
till 5 Mbit/s.

Kommunikationen med
målsystemet sker antingen via
testkablar eller via ett Jtag-

gränssnitt medan kommunika-
tionen med värddatorn sker via
USB 2.0. CAS-1000-I2C kan an-
vändas, fristående med den
medföljande Win XP program-

varan, eller integreras med re-
dan befintlig utrustning så som
Corelis Scanexpress eller Natio-
nal Instruments Labwindows/
CVI och Labview.

Instrumentet finns i två ver-
sioner och kostar från 4350 dol-
lar. Svensk representant är Ewe.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Analyserar I2C-bussen
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■ ANALOGT
National Semiconductor har
utökat sin produktportfölj
sprungen ur VIP50, en
BiCMOS-processen som
företaget lanserade i höstas.
Då släpptes sex förstärkare.
Nu kommer ytterligare nio.

När VIP50 släpptes i september
utlovade National Semiconduc-
tor operationsförstärkare med
lägre strömförbrukning, mind-
re brus och bättre precision än
någonsin. Nu – sju månader se-
nare – är företaget redo att lan-
sera en andra omgång produk-
ter.

De nio nylanserade opera-
tionsförstärkarna drar nytta av
processen på olika sätt. Fem av
dem kombinerar låg effekt och
låg spänning med hög band-
bredd. Dessa är LMV531,

LMV654, LMV792, LMV796
och LMV797, där exempelvis
LMV654, en quad-förstärkare
med 12 MHz-enhetsförstärk-
ning, påstås dra halva effekten
jämfört med konkurrerande al-
ternativ.

De andra fyra nysläppen –
LMP7704, LMP7712, LMP7715
och LMP7716 – är istället kon-
struerade för extremt hög preci-
sion. De kommer som enkla,
dubbla eller quad-varianter, har
en offset på utgången som un-
derstiger 220 µV samt en in-
gångsbias på 50 pA. De kan ar-
beta med upp till 12V.

Alla nio operationsförstärka-
re finns tillgängliga och kostar
mellan 75 cent och 2,49 dollar i
volymer om 1 000 styck.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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• Produktutveckling
• Formtillverkning
• Produktion
• Tryckning
• Vi är kvalitets- och miljö-

certifierade

Nya produkter av PLAST
Vi gör hela jobbet

Tel: 016-142126 • www.polymerdon.se

AVX is a global manufacturer of passive electronic components with a
worldwide manufacturing and sales infrastructure ready to respond
simultaneously to global and local market trends.  We have developed
strong partnerships with telecommunications companies to provide pro-
active design-in  support to engineers working hard to produce each
successive generation of technology.

We currently have an opening for a Field Applications Engineer to work
closely with our Copenhagen-based Global Account Manager and UK
based Field Applications team to design in our full range of telecommu-
nications components to customers based in the Nordic Region, and to
provide them with a responsive technical help service.

Ideally, we are looking for candidates who possess:

• Relevant technical design-in experience
• An appropriate technical qualification
• Full mobility and flexibility to travel extensively within the Nordic
Region
• Excellent communication and interpersonal skills
• Initiative, self motivation and discipline
• Capability to work successfully from a home base
• English language skills

AVX's reputation in training is second to none, so if you are interested in
the role and have some relevant experience and skills, plus the aptitude
and attitude to succeed, we shall be more than happy to develop you to
achieve your potential.

Salary and benefits are negotiable and all you would expect 
of a world class manufacturer and employer. If you are 
interested, please apply with a CV and covering letter to:

CAROL MELLELIEU EUROPEAN H.R. MANAGER 
E-Mail Address: mellelieuc@elcoeurope.org
Elco Europe, A division of AVX, Exning Road, Newmarket, Suffolk, 
CB8 0AT

AVX Field Applications Career Opportunity
Telecommunications – Passive Components

(Home Based, Denmark, Sweden or Finland)                Competitive salary

Annonsör: Sida
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ANNONSÖRSREGISTER 5/06Nio förstärkare 
kombinerar hög precision
och låg effekt

■ INBYGGDA SYSTEM
Wildfiremod heter ett Coldfire-
kort på 49 ✕ 44 mm med Ether-
net och Can. Processorn är en
Freescale Coldfire MCF5282 på
64 MHz med 512 kbyte flash och
64 kbyte SRAM. På kortet finns
dessutom 4 Mbyte flash och 16
Mbyte SDRAM.

Utöver Fast Ethernet och
Can har kortet bland annat åtta
stycken 10 bitars 140 kHz AD-

omvandlare, timrar, GPIO, RS-
232, RS-485 och LCD-drivning.

Det går att plugga in ett SD-
minneskort i Wildfiremod, för
till exempel Bluetooth, Wifi el-
ler extra flashminne. Utveck-
lingspaket för µCLinux finns
med stöd för seriell avlusning
och avlusning via Ethernet.

Wildfiremod tillverkas av In-
tec Automation och kostar 189
dollar. JT

Minikort med Ethernet och Can
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B
aksidan på Finepix V10, en av
Fujis senaste digitalkameror, är
nästan helt täckt av en LCD-
skärm. Tre tum stor – rejält för en

stillbildskamera i konsumentledet. Och
tydligen fullkomligt oemotståndlig för spel-
fanatiker. För fyra spel följer med kameran,
som därmed blir första digitalkamera att
dubblera som spelkonsol.

Det var nog bara en tidsfråga. För det
finns väl knappt någon display som saknar
spel idag. År 2006 måste människan alltid
ha möjlighet att visa sin fingerfärdighet i
den ädla konsten att jaga poäng genom att
manipulera pixlar.

Ett av spelen i Fujikameran är förvisso
rätt logiskt – den bild man just tagit kan
förvandlas till ett pussel som man sedan
kan tävla om vem som kan lägga snabbast.
Fast liknande spel har ju funnits i mobilte-
lefonerna ett tag, och där trodde åtminsto-
ne undertecknad att de var en kvarleva från
den tid bilderna tagna med mobilen inte
gick att använda till mycket annat. Fel igen,
utvecklingen gick åt rakt motsatt håll.

Sudoku och poker viktigare än samtalstaxa
Vi har fått en värld där sudoku och flyg-
simulatorer är lika viktiga försäljningsargu-
ment för mobiltelefonerna som form-
givning och samtalstaxor. Det är big busi-
ness. I denna värld kan företag som gör
något så samhällsnyttigt som pokersajter bli
börskometer.

Förra året exporterade svenska datas-
pelsföretag för en miljard kronor, och nu på
jättemässan Electronic Entertainment Expo
i Los Angeles är 15 av de 400 utställarna
svenska. Sex miljoner personer betalar gla-

deligen tusentals kronor om året för att sit-
ta uppkopplade mot den virtuella spelvärl-
den World of Warcraft.

Det är bara början. Flygplatser, järnvägs-
stationer, hotell och andra ställen där lång
väntan förekommer är redan invaderade av
internetcafeer, och där kan de redan förtap-
pade dessutom för det mesta koppla upp sig
själva via wlan. På flygplanet finns förstås
också wlan, och har man råkat checka in
laptoppen i bagaget så finns lokala spel i
skärmen i sätesryggen framför, som dessu-
tom får användas under de minuter planet
startar och landar.

Runt hörnet hägrar ett samhälle där du
inte kan komma undan spelen hur gärna du
än vill. Köpare av nya bilar har redan upp-
täckt att det sitter en Playstation eller två i
baksätet. Och spelen kommer säkert att in-
vadera de skärmar som trots allt återstår.
Att ingen har försett en MP3-spelare med
retrospel som Tetris eller Asteroids är säkert
bara en lapsus. Det kostar ju ingenting.

Bankomater och tågbiljettsmaskiner

kommer härnäst. Visst kan köerna bli lite
längre, men man kan väl inte missunna
personen före att ”killa bossen” bara för att
man ska med tåget eller måste ha ut något
så otidsenligt som kontanter? Fler automa-
ter intill varandra är lösningen.

I hissen kan ingen höra dig hissna
Mobilspel – framöver kanske uppblandat
med en och annan Finepix 10 – dominerar
på bussen, tunnelbanan och i McDonalds-
kön. Där är väntestunderna så korta att
man inte hinner boota sin laptop.

Men det finns ett utrymme kvar: hissen!
Turen är för kort för att hinna knappa igång
Gameboy eller mobilen. Men i spegeln kan
man bygga in en skärm – forskningslabb
som Philips jobbar på det. Ett nytt spelfor-
mat, där handlingen får ta max femton se-
kunder och hissknapparna är spelkontrol-
ler, kan säkert utvecklas. Det kommer att bli
succé, för spela måste vi. Även i hissen.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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Ingen display
utan spel

Vårt behov av att besegra virtuella fiender tycks
omättligt. För inte alltför länge sedan gick vi till särskilda
spelhallar och stoppade mynt i arkadspel. 
Nu skjuter vi ner flygplan, lägger pussel och springer
ifrån monster i våra mobiltelefoner när vi inte sitter vid
våra datorer med nätpoker eller World of Warcraft. 
Senaste speldomänen är digitalkamerorna. Härnäst
kommer spel för hissen. Kom ihåg var du läste det först!

Kan en sprayburksförsedd klottrare motstå
en vit vägg? Kan spelfanatikerna motstå en
tretums färgskärm? Såklart inte. 
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Vilka juridiska, ekonomiska och praktiska 
konsekvenser medför de nya kraven?

� Vilken produktdokumentation kommer att krävas för att 

uppfylla RoHS?

� WEEE - vilka krav ställer Naturvårdsverket på rapportering?

� Så förbereder du dig inför en RoHS-inspektion

� Tekniska problem och lösningar vid RoHS-tillverkning 

� Så anpassas konstruktionsarbetet till nya krav

� WEEE – vilka regler gäller i olika EU-länder?

RoHS- och WEEE-
direktiven i praktiken

www.ibceuroforum.se/rohswee

Konferens

13 juni 2006

Stockholm

Så anpassas produkter och logistik för RoHS- 
och WEEE-direktiven

� Så påverkar direktiven dina produkter

� Så utvecklar du en anpassningsstrategi

� Så möter du kraven på validering och revision av leverantörer

� Lär dig bedöma risker

Mediepartners:

Praktisk 

fördjup-

ningsdag

14 juni 2006

Stockholm

Arrangör:
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16-BIT, 250Msps DUAL DAC DELIVERS 
-164dBFS/Hz NOISE DENSITY AT 296mW

High-Speed, 12-/14-/16-Bit, 200/250/500Msps, Dual DACs 
Are Ideal for Broadband Communications

Part
Resolution

(Bits)
DAC Update
Rate (Msps)

Input
Interface

MAX5895/MAX5894/MAX5893 16/14/12 500 CMOS
MAX5878/MAX5877/MAX5876 16/14/12 250 LVDS
MAX5875/MAX5874/MAX5873 16/14/12 200 CMOS

Modulator

Yes
—
—

Interpolating
Filter

Yes
—
—
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SUPERIOR TWO-TONE INTERMODULATION

NEAREST 
COMPETITOR A

Ideal Applications 

* Multicarrier Base Stations

* Broadband Wireless Transmitters

* Cable Infrastructure 

POWER
AMP

LOG AMP
ZERO-IF I/Q 

MODULATOR

RF VGA

DUAL 
DAC

0
90

16

16

DSP

MAX5878 16-Bit, 250Msps Dual DAC
♦ Noise Density = -164dBFS/Hz at fOUT = 16MHz

♦ ACLR = 75dB at fOUT = 61.44MHz

♦ Low-Power Operation: 296mW at 250Msps

♦ LVDS and CMOS Interface Options

♦ Pin-Compatible, 12-/14-/16-Bit Families

MAX5895 16-Bit, 500Msps Dual DAC
♦ Two-Tone IMD = -100dBc at fOUT = 10MHz

♦ SFDR = 92dBc at fOUT = 10MHz

♦ Selectable 2x/4x/8x Interpolating Filter with >99dB
Stopband Rejection

♦ Digital Quadrature Modulator with Image Rejection

Delar av Maxim/Dallas
program distribueras av

Tel: 08-58 70 67 00 

www.oemelectronics.se
Affärsområde Egevo Semiconductors

The Maxim logo is a registered trademark of Maxim Integrated Products, Inc. The Dallas Semiconductor logo is a registered trademark of Dallas Semiconductor Corp.  
© 2006 Maxim Integrated Products, Inc. All rights reserved.

www.maxim-ic.com/hsc
FREE High-Speed ADCs, DACs, & AFEs Design Guide—Sent Within 24 Hours!

CALL 08 444 54 30 or FAX 08 444 54 39
For a Design Guide or Free Sample
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