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www.fsq.rohde-schwarz.com

Vilken signal vill du utforska

idag?

¸FSQ – din partner för RF-analys i den digitala kommunikationsvärlden

Om du arbetar med att utforska nya områden 

inom digital kommunikation, behöver du ett 

instrument som håller jämna steg med dina 

idéer och följer dig in i framtiden. Signalanaly-

satorn R&S®FSQ är din ideala partner. Den är

mångsidig som en schweizisk  armékniv, med 

ett brett spektrum av förstklassiga analysverk-

tyg. R&S®FSQ hjälper dig att analysera in i 

minsta vrå av vilken digitalt modulerad signal

som helst, oavsett om du vill se den i kod-, 

spektrum- eller tidsdomän. Den kan hantera 

valfri signal, från standardiserade signaler för 

mobiltelefoni till dina helt egna signaler som du

undersöker för första gången. 

När planerar du din nästa expedition? 

R&S®FSQ väntar på dig i gryningen för 

morgondagens utmaningar!
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INLEDARE

M
edicinsk elektronik skulle kunna vara en svensk
paradgren. Vi har framstående forskning inom både
medicin och teknik, vi har en i andra sammanhang

internationellt erkänd förmåga att samverka över disciplin-
gränser och vi har historiska lagrar på området. Men bristande
samverkan och helhetssyn gör branschen på tok för beroende
av enskilda individers dådkraft.

Branschförespråkare talar ofta om pacemakern och strål-
kniven – förvisso två utmärkta exempel på innovationer kring
vilka begåvade människor här i landet lyckats bygga globalt
verksamma företag. Radi Medicals mikromekaniska sensor för
hjärtoperationer är ytterligare ett exempel, som därtill brukar
lyftas fram som tämligen färskt.

Fast Radi Medical grundades 1988. Elekta, med strålkniven,
kom igång 1972. Pacemakern uppfanns 1958. 1990-talets
svenska innovationer inom medicinsk elektronik har alltså
inte slagit igenom ännu. För att inte tala om 2000-talets.

Om allt går väl kan hudcancerdetektorn från Scibase som vi
skriver om i detta nummer, se sid 36, sälla sig till den
historiska raden av svenska medicintekniska genombrott.
Bakom den ligger över 25 år av forskning, och försäljningen
ska enligt plan komma igång nästa år.

En slutsats man kan dra är att medicinsk elektronik kräver
mycket tålamod.

En anledning till att utvecklingen tar så lång tid är att allt
som har med medicin att göra kräver rigorösa tester. Vilket
förstås ligger i sakens natur – kvalitetskraven på medicinska

instrument och implantat är med rätta högre än på telekom-
utrustning eller konsumentelektronik.

Men ändå – visst skulle det vara en enorm konkurrensfördel
för Sverige om vi kunde korta ner de här ledtiderna. Innova-
tionsverket Vinnova har i en rapport om bioteknikbranschen
påpekat några saker som behöver göras – stärkt samarbete
mellan sjukvård, forskare och industri och mer resurser till
själva godkännandeprocessen. För det är inte idéer som
saknas, verket konstaterar att denna bransch på många sätt är
som alla andra – den behöver entreprenörer, såddkapital och
internationellt erfarna ledare för att kunna blomma ut.

Ett intressant faktum är att de svenska företagen inom
medicinsk teknik inte verkar ha någon förening som driver
branschgemensamma frågor. Månne finns här en boll att
plocka upp. Vem tar den? Elektronikindustriföreningen?
Teknikföretagen? Vinnova? ISA?
Läkarförbundet? Vårdfacket?
Branschen själv? Någon? 

Med rätt stöttning och sam-
arbeten kan medicinsk elektronik 
bli den efterlängtade paradgrenen.
Men om ingen gör något så får vi
vänta på enskilda entreprenörers
initiativ, och då lär det fortsätta
dröja 10‒20 år mellan genombrotten.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

Absurda ledtider 
för medicinsk elektronik

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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Tel: 1-408-432-1900
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Compare this with the mixer you are using now. Any way you look at it, the LT®5527’s IP3 and Noise Figure
yield peak performance for your most demanding applications. And with reduced LO drive, superb LO
isolation and high gain, the LT5527 will reduce your solution cost, too. It’s just one of many high performance
RF solutions from Linear Technology.

High Performance Downconverting Mixer Simplifies Your Receiver Design

+23.5dBm IP3 Active Mixer

• 400MHz to 3.7GHz Operation

• +23.5dBm IIP3@1.9GHz

• 2.3dB Conversion Gain

• 12.5dB Noise Figure

• -44dBm LO-RF Leakage

• Single-Ended, 50� RF & LO 
Inputs

LT5527 Demo Board

, LTC and LT are registered trademarks of Linear Technology
Corporation.  All other trademarks are the property of their
respective owners.
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■ OPTO
Proximion har testat sina
fibergitter för dispersions-
kompensering i Acreos bred-
bandstestbädd mellan Kista
och Hudiksvall. Resultatet
var lysande. 

– Dispersionskompensering ba-
serad på fibergitter medför vä-
sentliga fördelar jämfört med
kommersiellt etablerad teknik
baserade på fibrer. Detta fältför-
sök visar att tiden nu är inne för
ett teknikskifte, säger Jonas
Mårtensson, Acreos projektle-
dare för fältförsöket.

Testet utfördes i standardfib-
rer från Kista till Hudiksvall och

tillbaka. På fiberlänken fanns
redan ett kommersiellt trans-
missionssystem installerat som
använder fibrer för dispersions-
kompensering. Proximions git-
terbaserade moduler för disper-
sionskompensering installera-
des så att de ersatte större delen
av den befintliga dispersions-
kompenseringen.

Eftersom Proximions modu-
ler har lägre inkopplingsförlus-
ter än de fibrer de ersatte kunde
länken drivas med färre optiska
förstärkare och därigenom ock-
så sänka brusnivån i systemet.

– Lägre inkopplingsförluster
ger även större flexibilitet vid
val av var dispersionskompen-

seringen sätts in, något som i
experimentet kunde användas
till att minska inverkan av icke-
linjära effekter, säger Jonas
Mårtensson, Acreos projektle-
dare för fältförsöket.

Dataöverföring vid både 10
Gbit/s och 40 Gbit/s länken de-
monstrerades framgångsrikt

genom hela.
– Vi är mycket nöjda med att

delta i Acreos bredbandstest-
bädd. Det ger oss tillfälle att ge-
nerera nya data och att bredda
vårt mätunderlag, säger Pär Jo-
hanson marknadsansvarig på
Proximion. ANNA WENNBERG

anna@etn.se
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Data Respons
köper 
Memstore
■ DISTRIBUTION
Norska Data Respons vill bli
Europas ledande inbygg-
nadsspecialist. Som ett led 
i detta köper företaget nu
svenska Memstore. 

Memstores vision har varit att
vara en av Nordeuropas ledan-
de leverantörer inom inbygg-
nadsområdet. Företagets till-
växt har varit mycket stark un-
der de senaste två åren. Omsätt-
ningen har nära fördubblats.

Data Respons vision är att bli
Europas ledande leverantörer
inom inbyggnadsområdet före
år 2010. Ytterligare ett steg i den
riktningen har nu alltså tagits
genom förvärvet av Memstore.

– Köpet stärker oss på den
största inbyggnadsmarknaden i
Norden, säger Kenneth Ragn-
valdsen, vd på Data Respons i
ett pressmeddelande.

För så sent som fyra månader
sedan köpte Data Respons sin
norska branschkollega Centrex,
som är mest känd som konsult
inom inbyggda system för kom-
munikation.

Memstore har idag 14 anställ-
da och kontor i Upplands Väs-
by, norr om Stockholm. Data
Respons har totalt 141 anställda,
varvid 26 i Sverige.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

■ VERKTYG
Börsnoterade Telelogic 
i Malmö stärker sin position
inom inbyggda system
genom att köpa amerikanska
I-logix för 640 miljoner
dollar. Telelogic närmar sig
nu jätten IBM på marknaden
för utvecklingsverktyg för
programvara för inbyggda
system. 

Telelogic gör sin största före-
tagsaffär någonsin genom att
förvärva amerikanska I-logix,
mest känt för sina modelle-
ringsverktyg för inbyggda sys-
tem, benämnda Rhapsody. Des-
sa program har bitvis konkurre-
rat med Telelogics verktyg Tau,
men I-logix har på sistone haft
större framgångar inom in-
byggda system, och Tau har
lyckats bättre inom allmän mo-
dellering. Företagen understry-
ker att båda verktygsserierna
kommer att fortsätta utvecklas,
däremot kommer varumärket
I-logix att försvinna på sikt.

Precis som Telelogic har I-lo-
gix varit drivande inom UML,
och Rhapsody är ett starkt
namn bland UML-vänner. Tele-
logic dominerar i Europa och
Asien, medan I-logix är starkare

i USA. En av poängerna med
köpet är att båda företagen får
möjlighet till bättre geografisk
spridning av sina produkter
utan större investeringar.

Närmar sig IBM
Köpet förstärker Telelogics po-
sition inom modellering. Redan
tidigare var man nummer två,
men nu närmar man sig främs-
ta konkurrenten IBM. Enligt
analyshuset VDC hade IBM i
september i fjol 47 procent av
marknaden för programutveck-
lingsverktyg för inbyggda sys-
tem. Telelogic hade 20 procent,
I-Logix 12 procent, Artisan 4,7
procent och IAR 1,7 procent.
Övriga bolag stod för 13 pro-
cent.

Telelogic betalar 640 miljo-
ner kronor kontant, varav 140

miljoner tas ur kassan och res-
terande 500 miljoner kommer
från ett banklån. I-logix har 133
anställda, varav hälften i USA
och de övriga jämnt fördelade
mellan Europa och Israel. Om-
sättningen var drygt 220 miljo-
ner kronor förra året, och vins-
ten strax över 22 miljoner.

Som jämförelse kan nämnas
att Telelogic omsatte 1,3 miljar-
der kronor förra året, en ökning
med 21 procent. Vinsten landa-
de strax över 200 miljoner kro-
nor.

Förvärvet är Telelogics tredje
på mindre än 12 månader. Förra
året köpte Telelogic två bolag,
Popkin Software för cirka 350
miljoner kronor och Focal
Point för cirka 175 miljoner.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

Fibergitter kompenserade för dispersion

– Vår lösning blir mycket kompaktare än dagens, då man använder
fiber för kompensering, säger Pär Johansson.

Telelogic köper
inbyggnadskonkurrent

Med köpet 
förstärker Telelogic
sin andraplats 
på marknaden för 
utvecklings-
programvara till 
inbyggda system. 
Källa VDC, 
september 2005.

Market Share
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08-587 895 00För att se en 7 minuters online demo på NI PXI-5922 besök ni.com/modularinstruments.

Upptäck signalerna du har förlorat
National Instruments nya digitizer med flexibla upplösningar PXI-5922 använder
patenterad teknik för att leverera den högsta upplösningen och det högsta
dynamikområdet av alla digitizers idag med hastigheter upp till 15 MS/s. 
PXI-5922 har två kanaler med följande egenskaper:

• Flexibel upplösning från 24 bitar upp till 500 kS/s till 16 bitar vid 15 MS/s
• Mjukvara för spektral-, audio- och vibrationsanalys 
• -120 dBc typisk SFDR och -120 dBFS rms brus
• Minne upp till 256 MB per kanal
• Integrerat antivikningsskydd för alla samplingshastigheter

Med innovativa utvecklingsmöjligheter för hårdvara och mer än 400 mät- och
analysfunktioner revolutionerar NI PXI-5922 dynamiska mätningar för egendefinierade
applikationer. Modulär instrumentering kan användas från DC till RF mätning för
prototypframtagning till produktion.

Digitizer med industrins högsta upplösning

Multimeters 71⁄2 digits, 1000 V
Audio Analyzers 24 bits, up to 500 kS/s

Digitizers 8 to 24 bits, up to 200 MS/s

Signal Generators Up to 16 bits, 200 MS/s

High-Speed Digital I/O Up to 400 Mb/s

RF 2.7 GHz, 20 MHz RTB

Switching Multiplexers, matrices,
RF switches, relays

Multifunction I/O Analog input and output, 
digital I/O, counters

Använd modulära instrument från 
NI för att definiera era system.

Från 24 bitar upp till 500 kS/s till 16 bitar vid 15 MS/s

All Other Digitizers

Performance Audio Test I and Q Baseband Digitization

High-End Converter Test
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■ RISKKAPITAL
Det faktum att allt fler
funktioner i bilarna styrs av
elektronik innebär trubbel
för tillverkarna men det är
samtidigt en chans för Göte-
borgsföretaget Movimento,
som utvecklar diagnos- och
programmeringsverktyg för
elektroniksystem i fordon.

De 30 miljoner som finska
Eqvitec satsar i Movimento ska
användas för att vidareutveckla
produkterna och för marknads-
föring utomlands.

– Vi ska anställa 40 personer,
de flesta i Göteborg, och öka
omsättningen från 20 miljoner
till 60 miljoner på 18 månaders
sikt, säger Jochim Fritzon som
är vd på Movimento.

Han grundade företaget 2003
och det har snabbt växt till 25
personer och en omsättning på
20 miljoner kronor.

– Vi kom till en punkt i fjol
där vi insåg att vi inte kunde
fortsätta växa i den takt vi ville

av egen kraft. När vi fick Stora
Designpriset förra året kom
upp på radarskärmarna hos
riskkapitalisterna.

Mer elektronik, mer problem
Det som gör att Movimento har
potentialen att växa så snabbt är
den explosionsartade ökningen
av elektronikinnehållet i fordo-
nen. Det leder till ett allt större
problem för tillverkarna som
både ska ladda programvara
men också får allt svårare att
testa och felsöka elektroniksys-
temen.

Movimentos produkter kan i
princip användas i alla faser av

fordonets livscykel, från utveck-
lingsarbetet till serviceverkstä-
derna. Produkterna kan hantera
runt 20 databussar inklusive

Can, Most, Lin och Flexray.
– Programvaran baseras på

forskning från Chalmers och vi
kör den i en DSP, säger Jochim
Fritzon.

Klarar det mesta
I utvecklingsfasen kan Movi-
mentos produkter användas för
att emulera delar av systemet
som inte är klara men det kan
också logga och tidsmärka
trafiken på de olika bussarna,
användas för felsökning eller
injicera fel.

Produkterna kan också an-
vändas för att ladda program-
vara i det löpande bandet eller
så sent som i bilhallen innan
kunden hämtar ut bilen.

Även serviceverkstäderna har
behov av analysverktyg för även
om alla biltillverkare har sam-
ma kontakt så finns det mellan
50 000 och 60 000 felkoder att
hålla rätt på.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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■ INVESTERINGSFOND
Det finska riskkapitalbolaget
Eqvitec har skapat en fond
på 1,2 miljarder kronor som
ska investera i nordiska tek-
nikföretag som befinner sig i
start- eller tillväxtskedet.

– En fond av den här storleken
föds inte varje dag. Genom in-
vesteringarna vill vi skapa
världsledande teknogazeller, sä-
ger Matti Turunen som är en av
grundarna till Eqvitec.

Fonden ska inverstera i mel-
lan 20 och 30 företag under fem
år.

– Jag gissar att runt hälften av

dem kan bli svenska, säger Mat-
ti Turunen.

I Sverige är bolaget kanske
mest känt för att ha investerat i
Norstel, som håller på att bygga
en fabrik för produktion av ki-
selkarbidskivor i Norrköping.
Andra svenska investeringar är
Envox, Fox och Xlent.

Inget såddkapital
Eqvitec har som filosofi att gå i
skedet där såddfinansieringen
tar slut. För att komma i fråga
måste företaget kunna visa upp
något mer än bara en affärs-
plan. Däremot är det inte nöd-
vändigt att ha betalande kun-

der. Fonden kan också gå in i
mer mogna företag som exem-
pelvis behöver kapital för att nå
ut på den globala marknaden.

En av de 14 personer som ska
hitta investeringsobjekten åt
Eqvitec är Einar Lindquist, som
under sina 13 år på Ericsson
bland annat var chef för fast-
nätsdelen och sedan mobilnä-
ten. År 2002 hoppade han av
och har på senare tid bland
annat varit vd för Visual Wire-
less.

– Investeringarna kommer
att ligga på en halv till 12 miljo-
ner euro per styck och vi stödjer
utvecklingen hela vägen till den

internationella marknaden, sä-
ger Einar Lindquist.

Alla har drivit företag
Det innebär i praktiken att
Eqvitec kan göra flera investe-
ringar i samma företag om det
är nödvändigt. Förutom pengar
räknar Eqvitec medarbetarnas
egna erfarenheter som viktiga
argument när man ska ragga in-
vesteringsobjekt.

– All vi 14 har industriell er-
farenhet, alla har jobbat utom-
lands och har entreprenörser-
farenhet, säger Einar Lindquist.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Riskkapital 
för nordiska teknikföretag

Programmerar 
och felsöker bilen

Jochim Fritzon
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USA/Corporate Headquarters: RF Micro Devices, Inc.
Phone: 336.664.1233   Fax: 336.931.7454 
www.rfmd.com

RF Micro Devices, Sweden
Phone: +46.46.152080   Fax: +1.336.678.0068
E-mail: mwidung@rfmd.com

At RFMD®, art and science come together to paint the profile of today’s 
wireless communications landscape. With both agility and vision, RFMD 
creates innovative RF components and systems-level solutions that are
essential to the wireless mobile devices we use everyday. In a world 
where technology and art coexist, RFMD colors our lives with possibilities.
RFMD. Invention is the art of science.

[ Invention is the art of science.]
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■ INBYGGNADSKONSULT
Fem utvecklingsprojekt och
kanske något företagsköp
finns på vd Johan Walls
agenda. 

Om Johan Wall får sin vilja ige-
nom ska Enea om några år ha
gått från dagens konsultbolag
med en realtidsdel till ett bolag
där de egna produkterna står
för minst hälften av verksamhe-
ten. Samtidigt ska de egna pro-
dukterna finnas högre upp i
ekosystemet.

För att nå dithän har bolaget
satt igång fem utvecklingspro-
jekt. Tanken är att vart och ett
ska resultera i en programvaru-
produkt i spannet mellan real-
tidsoperativsystem och så kal-
lad ”middleware”, alltså pro-
gram som ligger mellan opera-
tivsystemet och tillämpnings-
programvaran.

– Vi breddar produktportföl-
jen. Vi anställer utvecklare, både
i Sverige och i USA, säger Wall.

Budskapet från honom är
tydligt. De tuffa åren med för-
luster och personalminskningar
är förbi. Nu är det expansion
med sikte på framtiden som
gäller. Förra årets resultat – plus
60 miljoner kronor på en om-

sättning av 715 miljoner – var
ett bra avstamp.

– Nu när vi har den finansiel-
la kapaciteten så tittar vi också
på möjliga förvärv, säger Wall.

Han tror att framtida kom-
plexa system, som exempelvis
basstationer, kommer att inne-
hålla minst två operativsystem.
Linux och förhoppningvis OSE,
och kanske därtill ytterligare
något. Ett av Eneas fem projekt
går ut just på att binda ihop
dessa olika operativsystem med
middlewareprogrammen. Mer
än så vill Johan Wall inte berät-
ta på detta stadium.

– Via våra konsulter har vi
lärt oss att hantera komplexitet.
Den kompetensen är bra nu när

vi utvecklar verktyg för att han-
tera komplexitet.

– Kunderna vill förstås korta
ner sin utvecklingstid, det är
därför de vill ha mer integra-
tion, konstaterar han.

En del av komplexiteten be-
står i att agera integratör, att ta
hand om programvaror från
många olika håll – egna, kun-
dens och från tredje part. En
konsekvens blir att Enea ibland
fungerar som en dörröppnare
för mindre bolag till större kun-
der.

– Vi ser den trenden. Men än
så länge står tredjepartsproduk-
ter inte för mer än några pro-
cent av vår försäljning, och jag
tror inte de kommer att översti-
ga 10 procent inom överskådlig
tid, säger han.

Han berättar att Eneas kon-
sultsida går bättre än förväntat
just nu och är snudd på fullbe-
lagd. Ändå är målet att konsult-
delen av bolaget ska minska
från dagens 70 till ungefär 50
procent.

– Kanske inte i år – vi är för-
stås glada över att konsultsidan
går så bra. Men på lång sikt är
det ditåt vi strävar, säger han.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

12 ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/06

AKTUELLT

Northlight
Optronics 
i konkurs
Optokomponenttillverkaren
Northlight Optronics, 
med rötterna i Ericssons 
optoforskning, har försatts 
i konkurs. 

– Vi upprätthåller driften och
ska gå ut med ett anbudsförfa-
rande nästa vecka. Jag räknar
med att sälja hela verksamheten
inom någon månad, säger kon-
kursförvaltaren Mikael Kubu på
Ackordcentralen.

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. Den svenska
verksamheten drogs dock inte
med i konkursen men var sam-
tidigt för liten för att ensamt
kunna bära kostnaderna för en
tillverkningslina.

För att rädda indiumfosfid-
produktionen gick statliga Vin-
nova, forskningsbolaget Acreo
och riskkapitalbolaget Sting in
med pengar och produktionen
knoppades av i ett eget bolag
med 15 anställda under namnet
Svedice. Elektroniktidnigen in-
tervjuade nyligen Svedices vd
Dirk Serenius.

Resten av Northlights verk-
samhet, med 14 anställda, lyftes
över i ett annat bolag kallat
Newoptolight, men åtgärden
räckte inte för att rädda verk-
samheten undan en konkurs.

– Jag har inte hunnit sätt mig
in i orsakerna till konkursen
och turerna som föregått den.
Själva rörelsen verkar vara frisk
och lönsam så jag räknar med
att kunna sälja den, säger Mika-
el Kubu.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Enea på offensiven igen

■ FORSKNING
Den första etappen av
Vinnovas program Forska &
Väx är avgjord. Totalt får 52
svenska småföretag, där-
ibland Silex och Replisaurus,
dela på 40 miljoner kronor.
Pengarna är öronmärkta för
forsknings- och utvecklings-
projekt. 

– Konkurrensen har varit hård,
så vi var tvungna att lägga rib-
ban högt. De företag som nu
finansieras håller väldigt hög
kvalitet, säger Helen Andréas-
son på Vinnova.

Verket för innovationssys-
tem, Vinnova, ska under året
satsa totalt 100 miljoner kronor
på forsknings- och utvecklings-
projekt i små och medelstora
företag. Satsningen görs inom
ramen för programmet Forska

& Väx och företagen kan söka
finansiering för tre projektnivå-
er: genomförande av FoU-pro-
jekt, förstudie inför FoU-pro-
jekt samt behovsidentifiering
inför FoU-projekt.

Den första bedömningsrun-
dan är nu klar. Resultatet är att
nio företag får finansiering av
FoU-projekt. Halvledarprocess-
bolaget Replisaurus Technolo-
gies och elektronikföretaget
Piezomotor som får fyra miljo-
ner kronor vardera. Mikrome-
kanikföretaget Silex Microsys-
tems får 4,2 miljoner kronor.

Till detta kommer 22 företag
som får stöd till förstudier inför
FoU-projekt. Däribland får
Proximion Fiber Systems, Kista-
företaget som utvecklar avstäm-
bart optiskt filter, 500 000 kro-
nor. Dessutom finansieras 21 fö-
retag med 75 000 kronor varde-

ra för behovsidentifiering inför
FoU-projekt.

Av de första 40 miljoner kro-
nor som delas ut går drygt 18
miljoner till företag inom IT
och telekom. Nära 9 miljoner
kronor går till företag som job-
bar med produktion och mate-
rial, medan drygt 5,5 miljoner
kronor har går bioteknikföre-
tag.

Till det första bedömnings-
tillfället, som stängde 1 februari,
sökte 320 företag sammanlagt
över 450 miljoner kronor. Två
tredjedelar av ansökningarna
var från företag som inte tidiga-
re sökt pengar från Vinnova.

Forska & Väx är en öppen ut-
lysning med fyra bedömnings-
tillfällen. Nästa bedömningstill-
fälle stänger den 3 april.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Silex, Replisaurus och Piezomotor får Vinnovapengar

Johan Wall
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New PulSAR® ADC offerings deliver unmatched flexibility
There’s a new performance standard in programmable SAR ADCs.
ADI’s next generation of PulSAR ADCs provides greater resolution,
speed, and flexibility than previously available. The new product
offerings employ our patented iCMOS™ technology—a
manufacturing process that brings submicron advantages to high
voltage applications. They feature the following benefits:

• Software selectable unipolar and 
bipolar input ranges, eliminating the 
need for front end circuitry

• 14-bit, 16-bit, and 18-bit resolution, 
2.5 LSB and <10 ppm INL

• Speeds up to 1 MSPS—up to 10 
times faster than competitive 
sampling rates

• A dramatic reduction in component 
costs and board space

For enhanced functionality and design flexibility, check out the next 
generation of PulSAR ADCs.

18-bit resolution with software-selectable inputs. 
With SAR ADCs, analog is everywhere.

SAR ADC Performance … 

• 14-bit/16-bit/18-bit resolution 
• Multiple programmable input ranges
• Sampling rates to 1 MSPS
• <10 ppm integral linearity error
• 100 dB SNR
• Parallel and serial interface
• 48-LFCSP, 48-LQFP packages

… where it matters

• High speed data acquisition
• Industrial process control
• Precision monitoring 

systems
• Programmable logic 

controllers
• Medical instruments

Part
Number

Resolution
(Bits)

Sample
Rate

(kSPS)

Max 
Operating

Power
(mW)

Analog 
Input Range

Price
($U.S.)

1K

AD7634 18 670 80 �10 V Diff, 
�20 V Diff

31.45

AD7631 18 250 38 �10 V Diff, 
�20 V Diff

29.45

AD7612 16 750 85 0 to 5 V, 0 to 10 V,
�5 V, �10 V 29.45

AD7610 16 250 38 0 to 5 V, 0 to 10 V,
�5 V, �10 V 12.90

AD7951 14 1000 100 0 to 5 V, 0 to 10 V,
�5 V, �10 V 10.99

www.analog.com/PulSAR-ADC
Tel: +46 (0)8 564 211 60  
Fax: +32 (0)11 300 635
© 2006 Analog Devices, Inc. Product and company names listed are trademarks or trade names of their respective owners. 
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■ OPTO
Forskare på Chalmers har
utvecklat en ny typ av halv-
ledarlaser där energi tillförs
optiskt. De nya lasrarna kan
även leverera korta optiska
pulser. 

Forskare vid Chalmers fotonik-
labb säger sig ha utvecklat en så
kallad optiskt pumpad skivla-
ser. Den består av ett halvledar-
chips med en integrerad spegel
som tillsammans med en extern
spegel bildar en laserresonator.
Med hjälp av en annan laser till-
förs halvledarchipset den energi
som behövs för att åstadkomma
optisk förstärkning.

– De här resultaten har redan
väckt uppseende internatio-
nellt. Det är ett hett forsknings-
område med intressanta till-
lämpningar och Chalmers lig-
ger väldigt långt framme, säger
Anders Larsson som är profes-
sor och forskningsledare på fo-
toniklabbet.

Halvledarlasrar är attraktiva
eftersom de är kompakta, ener-
gisnåla och kan tillverkas till låg
kostnad. Många tillämpningar
där laserljus används kräver hög
optisk effekt och god strålkvali-
tet. Problemet är att det varit

svårt att just kombinera hög ef-
fekt och bra strålkvalitet med
konventionell halvledarlaser-
teknik, där energi tillförs ge-
nom ströminjektion, enligt
Chalmersforskarna.

Fokus på telekomspektrum
Idag forskas det en hel del kring
halvledarbaserade optiskt pum-
pade skivlasrar. Vanligtvis an-
vänds material baserat på gal-
liumarsenid (GaAs) för våg-
längdsområdet 400 till 
1 100 nm. Amerikanska Cohe-
rent har exempelvis demonstre-
rat en laser med uteffekten 
30 W vid våglängden 980 nm.

Chalmersforskarna jobbar
istället med längre våglängder.
Det är önskvärt vid exempelvis
pumpning av optiska fiberför-
stärkare för telekommunika-
tion, optisk sampling och mät-
ändamål.

– Att de längre våglängderna
är mindre skadliga för ögat kan
vara betydelsefullt just vid mät-
ning eller när man använder
ljus för kommunikation utan
att det är bundet i en fiber, säger
Hans Lindberg som disputerar i
forskningsgruppen.

Chalmerslasern använder
material av indiumfosfid (InP).
Materialet är tillverkat vid KTH

och emitterar ljus med en våg-
längd på 1,55 µm. Pumplaserns
våglängd är 1,25 µm.

Genom att använda en vikt
kavitet, med en mättbar optisk
absorbator tillverkad i halve-
darmaterialet GaInNAs integre-
rad i ena spegeln, har Chal-
mersforskarna också fått lasern
att producera korta optiska pul-
ser. Pulsernas längd är 3 ps, fre-
kvensen är 3 GHz och toppef-
fekten är hela 13 W.

Laserforskningen har finan-
sierats av Vetenskapsrådet och
Stiftelsen för Strategisk Forsk-
ning. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

Chalmerslaser drivs optiskt

■ OPTO
En förstärkning på upp till 
70 dB. Det klarar en para-
metrisk optisk förstärkare 
på Chalmers fotoniklabb. 
Det är världsrekord. 

Forskargruppen på Chalmers
var år 2000 först med att bygga
en fungerande parametrisk op-
tisk förstärkare. Denna månad
kommer forskargruppen att
presentera en version som kla-

rar 10 miljoner gångers för-
stärkning. Presentationen sker
på konferensen Optical fiber
Communication Conference i
USA.

Ingen annan typ av optisk
förstärkare ger samma förstärk-
ning på ett enda förstärknings-
element.

En parametrisk optisk för-
stärkare kan bara förstärka sig-
naler som utbreder sig i fram-
åtriktningen. Det är en fördel.

Andra förstärkare fungerar i bå-
da riktningarna vilket sänker
nettot framåt. Samtidigt är bru-
set i den parametriska förstär-
karen jämförbart med andra ty-
per av förstärkare.

Förstärkaren kan, enligt
Chalmers, få stor betydelse för
optisk radar, för mätning av
svaga optiska signaler och för
karakterisering av optiska kom-
ponenter. JAN TÅNGRING

jan@etn.se

Ingen stärker ljus som Chalmers

Micron köper Lexar Media
9 mars
■ MINNEN Köpet för Micron uppåt i näringskedjan. Från att tidi-
gare varit en ren minnestillverkare till att framöver kunna erbjuda
lösningar i form av minneskort, USB-minne, minneskortläsare och
ATA-controller till både konsumentelektronik och industrin. 

Det som gör denna affär så intressant är att Micron med sin ny-
vunna flashminnespartner Intel nu tar upp kampen med marknads-
dominanten Sandisk.

Basstationer kräver mer komponenter
8 mars
■ PROGNOS Marknaden för rf-komponenter till basstationer för
mobiltelefoni kommer att öka från förra årets 3 miljarder dollar till
närmare 4 miljarder år 2008, spår Frost & Sullivan. 

Nya standarder och nya, dyrare komponenter med förbättrad
linearitet driver på marknaden för rf-komponenter till basstationer.
Totalt väntas denna marknad växa från förra årets 2 974 miljoner
dollar till 3 960 miljoner dollar år 2008. 

Hänt
SEN SIST LSI Logic slutar med asicar

8 mars
■ KURSÄNDRING Halvledartillverkaren LSI Logic ska framöver
fokusera på kretsar för datalagring och specialiserade konsument-
tillämpningar. De strukturerade asicarna läggs ned och DSP-delen
ska säljas. 

Anrika LSI Logic var under många år en av världens största och
tekniskt mest framstående asictillverkare. Man var bland de första 
i världen med asicar med geometrier på 0,13 μm, år 2001. Under 
de senaste åren har bolaget förespråkat så kallade ”strukturerade
asicar”, där användaren bara kunde påverka en mindre del av
innehållet – större delen är prefabricerade av tillverkaren. Under
namnet Rapid Chip lanserades denna teknik med viss framgång.
Nu har dock Rapid Chip nått vägs ände.

Ageto köper MTT Components & Systems
8 mars
■ DISTRIBUTION Genom förvärvet breddar mönsterkortsleveran-
tören Ageto sin position inom RF- och mikrovågsteknik.

Det nya företaget, Ageto - MTT, får en omsättning på cirka 70
miljoner kronor och får en stark ställning inom områdena avancera-
de mönsterkort/kretskort, designhjälpmedel/EDA, specialiserade
testsystem/instrument, kommunikationsutrustning och special-
komponenter.

Senaste nytt alltid på www.elektroniktidningen.se
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■ TRÅDLÖST
Uppstartsföretaget Nano-
radio i Kista har släppt 
den första generationen av
sitt strömsnåla wlan-paket
för mobiler och headset. 

Kretspaketet, som går under be-
teckningen NRX700, upptar en
yta på endast 20 kvadratmilli-
meter och är idag det minsta på
marknaden. Utöver det, har den
den lägsta energiförbrukningen
i världen inom överföring, mot-
tagning och stand-by jämfört
med vilken annan ett- eller två-
chipslösning på marknaden
idag, hävdar företaget i ett
pressmeddelande.

– Mobil IP-telefoni och om-
vandling av mobiltelefoner till
mediaspelare är två marknads-
mässiga krav som Nanoradio är
övertygade om att möta, säger
Pär Bergsten som är vd för Na-
noradio.

Utvärderingspaket med
NRX700 och NRG720 finns nu
tillgängliga och används idag av

nyckelkunder och produktions-
volymer väntas finnas tillgäng-
liga efter tredje kvartalet 2006.

NRX700 är en tvåkretslös-
ning som består av en rf-krets
(mottagare/sändare) i kiselger-
manium kallad NRX510 med
integrerad effektförstärkare.
Basbandet är gjort i en CMOS-
process och har integrerad ef-
fekthantering.

NRX700 finns tillgängligt bå-
de som bumpat kisel, NRX510
och NRX701, och i ett system-
in-package lösning (SiP)
NRG720 inklusive RF-filter, ba-
luner och antennswitch.

Energiförbrukningen för
NRX700 är +18dBm, effekt-
förbrukningen vid sändning är
130mA, i mottagningsläge 53mA
och i stand-byläge 0,05mA.

Nanoradio uppger att mate-
rialkostnaden för en modultill-
verkare som använder NRX700
ligger mellan 1,5 och 2,0 dollar
lägre än för konkurrerande lös-
ningar. PER HENRICSSON

per@etn.se
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På fikabordet har någon lagt ett tidningsklipp. Det
inleds med upplysningen, att om vintern blir fortsatt

sträng så finns det risk för elransonering i Sverige. 
Bild på en ung, söt tjej (Sofia, 22, servitris) under frågan:
”Är Du rädd för elransonering i vinter?” 

Lugnande svar: ”Nej, jag är personligen inte särskilt
elberoende eftersom jag jobbar och bor mitt i stan.”

Konstant tillgång till el betraktar vi som något självklart.
De flesta tänker inte på hur avgörande elektriciteten är
som en komponent i det moderna samhällets infra-
struktur. Ett elavbrott medför mörker och kyla (en miljon
bostäder i Sverige är eluppvärmda, men även oljepannor
behöver el för att fungera).

Kommunikationer (järnväg, tunnelbana) och mass-
medier (både sändare och mottagare för tv, datorer,
tidningstryckerier) är elberoende.

De flesta industrier förlitar sig på mängder av elmotorer
och har datoriserat processtyrningen.

Utan elförsörjning går samhällsfunktionerna ner på en
nivå, som närmast kan jämföras med en krigssituation.

Men det är över 20 år sedan Sverige upplevde ett stort
elavbrott (i Stockholm var strömmen borta upp till fyra
timmar).

Historiskt har utbyggnaden av elproduktion i Sverige
genomförts så att det har funnits marginal till konsumtio-
nen. Men de senaste 20 åren har vi bara sett marginella
produktionstillskott. Vi har avvecklat två kärnkraftsreak-
torer. Vi har ändå klarat oss bland annat eftersom kvar-
varande reaktorer uppvisar allt bättre produktionsresul-
tat, vi har fått fler högspänningsförbindelser med grann-
länderna och takten i konsumtionsökningen har kunnat
hållas tillbaka. Men även om vi nu har lättare att inhandla
kolkraft från Danmark och Tyskland respektive kommande
nybyggd kärnkraft från Finland så fortsätter vi att tära på
marginalerna. 

Några tidningar upptäckte i början på året, att det finns
en beredskapsplanering för att hantera en akut elbrist-
situation (något som funnits i åratal). Planeringen går ut
på att begränsa konsumtionen genom att koppla bort ett
visst geografiskt område några timmar, därefter ett annat
område, sedan ett tredje och så vidare enligt ett rullande
schema. Detta lyckades någon journalist beskriva som att
elbolagen avsiktligt tänkte åstadkomma bristen! Och då
var det läge att ställa den inledande frågan till allmän-
heten. Svaret kommenterades dock
inte. Kände sig redaktionen lika
lugn? Samtidigt som man som läsare
kunde le i mjugg, så känner man sig
något betänksam . . .

JAN BLIX
Styrelseledamot i SER

Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

SER
KRÖNIKA

Ingen anledning till oro?

Det är redan idag möjligt att
göra hårddiskarna så små att
de får plats i en slimmad
musikspelare som iPod Nano.

– Med iPod Nono visade Apple
att konsumenterna vill ha tun-
na prylar, men för att lagra vi-
deoklipp räcker det inte med
flashminne utan det behövs en
hårddisk på 15 till 20 Gbyte, sä-
ger Fadi Afa Al-Refaee på Agere
Systems.

Flashminne kostar idag runt
tre dollar per gigabyte vilket gör
att skärningspunkten mellan
flash och hårddiskar ligger runt
åtta till tio gigabyte.

– Tillsammans med en kund
har vi har tagit fram en musik-
spelare med inbyggd hårddisk
som inte är mer än nio millime-
ter tjock. Det är bara en knapp
millimeter mer än iPod Nano,
säger Fadi Afa Al-Refaee.

Han vill inte avslöja namnet
på kunden, när produkten kan

komma på marknaden eller vad
den kan komma att kosta.

– Den har en inbyggd treaxlig
accelerometer som gör att den
klarar ett fall mot ett betong-
golv från en och en halv meters
höjd. Det är lika bra som för en
flashbaserad spelare.

Det är den minsta typen av
hårddiskar med formatet 1 tum
som är små nog för att kunna ta
plats i mediespelare och mobil-
telefoner.

– Det kommer att säljas 20
miljoner entumsdiskar i år och
det ökar till 100 miljoner om
några år.

För att pressa in så pass stora
datamängder som 20 Gbyte har
man gått över till vertikal lag-
ring. De ”magneter” som utgör
varje minnescell står på höjden
istället för att som tidigare ligga
horisontellt på skivan. Det här
ställer bland annat högre krav
på utläsningen. PER HENRICSSON

per@etn.se

Lövtunn och 
slagtålig hårddisk

Första wlanmodulen
från Nanoradio
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■ STANDARDISERING
Ett paneuropeiskt spektrum
för mobil-tv inom ett år 
och mer samarbete mellan
myndigheter och industri på
området. Det krävs för att 
Europa inte ska hamna på 
efterkälken inom mobil-tv, 
sa EU-kommissionären 
Viviane Reding igår på ett tal
på mässan Cebit. 

EUs IT-kommissionär Viviane
Reding är klart orolig över Euro-
pa ska tappa sin ledande roll
inom mobil-tv. Hon pekar på att
Korea har mobil-tv-nät i drift,
att Japan planerar att sätta nät i
drift i år och att Kina näppeligen
tänker vänta till OS 2008 med att
dra igång sina nät. Det faktum
att USA allokerar nationella
spektrum och att det landets
enorma mediaindustri succes-
sivt anpassar sina storsäljande
tv-serier till ett format som ska
passa tv-mottagning i mobiltele-
foner är enligt henne ytterligare

skäl att snabba upp
utvecklingen här i Eu-
ropa.

Under det närmas-
te året föreslår hon
därför ett harmoni-
serat paneuropeiskt
radiospektrum för
mobil-tv. På längre
sikt vill hon att en del
av det spektrum som idag an-
vänds för analoga tv-sändning-
ar ska användas för ändamålet,
men det tror hon inte blir möj-
ligt förrän någon gång
2010‒2012. Så det gemensamma
spektrumet måste till en början
etableras någon annanstans,
oklart var. Säkert är dock att det
är bråttom.

– Om vi vill att mobil-tv ska
bli nästa ekonomiska drivkraft
för teknisk och industriell till-
växt så får vi se till att skapa det
utrymme som krävs för att
tjänsterna ska ta fart, säger hon.

Viviane Reding konstaterar
också att det är oerhört viktigt

att Europa väljer en
och samma standard
för sändningarna.

– Om europeiska
spelare ska kunna ut-
veckla effektiva affärs-
modeller på detta om-
råde så måste vi koor-
dinera vår politik, sä-
ger hon.

Hon lägger sig inte i striden
mellan digital-tv-världens
DVB-H och digitalradiosidans
DMB. Men att skicka tv-signa-
lerna genom mobiltnäten
(MBMS) tror hon inte är en
framgångsrik väg, inte ens med
höghastighets-3G-versionen
HSDPA fullt utbyggd.

Teknik med innehåll
Lika viktigt som tekniken är,
enligt Reding, själva program-
innehållet. Här påpekar hon att
EU redan har lagt fram ett di-
rektiv som ska underlätta för
tv-bolag som vill sända över na-
tionsgränserna. Den som vill se

ett tv-program från något annat
EU-land ska inte hindras av
några regler, är avsikten. Direk-
tivet diskuteras för närvarande i
Europarådet och i EU-parla-
mentet, och de lagar som blir
följden av direktivet kommer
enligt Reding också att kunna
tillämpas för mobil-tv.

– Direktivet skapar det lag-
rum som krävs för mobil-tv på
den gemensamma europeiska
marknaden. Jag kommer därtill
att angripa lagfrågorna kring
immateriella rättigheter för in-
nehåll på Internet under året,
berättade Reding.

Hon önskade sig också ökat
engagemang från den europeis-
ka industrin i frågan.

– Industrin borde komma
fram med gemensamma re-
kommendationer under året,
om spektrumkrav, standard, in-
teroperabilitet och täckning, sa
hon.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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EU vill öka takten mot mobil-tv

Viviane Reding
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Fängelse för Hynixchefer
2 mars
■ MINNESKARTELL Fyra av minnestillverkaren Hynix chefer får
krypa in i amerikanskt fängelse efter att ha deltagit i en priskartell.
De fyra cheferna, som alla är från Sydkorea, har erkänt sig skyldiga
till att ha deltagit i en priskartell för att hålla uppe priset på DRAM-
minnen, skriver Wall Street Journal.

Samarbetet mellan DRAM-tillverkarna ska ha pågått mellan april
1999 och juni 2002. Det amerikanska justitiedepartementet starta-
de en utredning 2002, ett år efter det att DRAM-priserna fortsatte
upp trots att den övriga halvledar- och elektronikmarknaden be-
fann sig i fritt fall.

6 miljoner till tryckt elektronik
2 mars
■ FORSKNING Ett nordiskt forskningsprojekt om tryckt elektronik
får sex miljoner kronor i anslag från svenska Vinnova och finska
Tekes. Projektet handlar om tryckning av radioetekietter (rfid).

Koordinator är avdelningen för elektronik vid Mittuniversitetet i
Sundsvall. Projektet heter Printed RFID sensor solutions och be-
drivs i samverkan med KTH och det finska forskningsinstitutet VTT.
Sju företag stöder också projektet: TagMaster, ShortLink, Sensible
Solutions, SCA Packaging Research, Avantone OY, UPM New Ventu-
res, Perlos Corporation.

Hänt
SEN SIST

Dramatiskt prisras på NAND
28 februari
■ MINNE Efter två månaders prisras på NAND-flash kulminerade
raset i mitten på februari, enligt en rapport från analysföretaget
Gartner. Vecka 7 slutade med att priset sjunkit 10 procent, medan
vecka 8 slutade med ett tapp på nära 11 procent, hävdar Gartner. 

Upprinnelsen till det dramatiska prisraset är ett rykte om mins-
kad efterfrågan på denna typ av minne. Framför allt finns det oro
för att Sony kommer att backa från en beställning på minnen till sin
Playstation Portable. Samtidigt är det osäkert hur mycket flash
Apple behöver till sin musikspelare iPod under årets första kvartal.

Ericsson stämmer Samsung
27 februari
■ PATENTAVTAL Ericsson stämmer Samsung Electronics sedan den
koreanska mobiltillverkaren inte har förnyat ett tiotal patentavtal.
Det handlar om patent för GSM, GPRS och Edge som Ericsson
utvecklat och som Samsung licensierat. Problemet är att Samsung
inte har förnyat licensavtalet sedan årsskiftet, vilket lett till att
Ericsson stämt Samsung vid domstolar i USA, Storbritannien,
Tyskland och Holland. 

Kina, Taiwan och Korea klarar 
RoHS-direktivet
17 februari
■ PRODUKTION 93 procent av de kinesiska, taiwanesiska och
koreanska elektroniktillverkarna som exporterar sina produkter till
Europa kommer att klara RoHS-direktivet när det träder i kraft 
1 juli, visar en undersökning som Global Sources låtit genomföra.
Global Sources skickade ut en fråga i september förra året till 359
företag i Kina, Hong Kong, Sydkorea och Taiwan om de klarade
RoHS eller om de räknade med att klara det till 1 juli i år. Alla före-
tagen i undersökningen exporterar till Europa.  

Senaste nytt alltid på www.elektroniktidningen.se
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Download your free RF Spectrum Screensaver

at freescale.com/end2end

RF from end-to-end

It’s the RF story no one else can tell. Because

no one else can deliver a full RF solution from

handset subsystem to base station.

Our RF story starts at the very beginning of

the RF industry and extends into the very latest

RF technologies in development today.

While much of the industry still struggles 

to find RF solutions for WCDMA handsets, 

we’re releasing our 4th generation solution.

While much of the industry ponders earlier

generation RF LDMOS for base stations, 

we’re working on our 8th generation.

We pioneered high voltage plastic packaging

and were the first company to bring 100,000 hours

MTBF to RF. Today, we continue to lead 

in reliability, innovation and performance. 

In fact, our active role in shaping the

industry has lead to new levels of excellence 

in standards like UWB and the 

ZigBee™ protocol.

While others are

promising RF leadership, we’re already delivering

on our leadership promise to our customers.

No one understands the underlying technologies

and economics of RF better. We’re here to help

you transition to new technologies as they

develop. Whether it’s 3G, 4G or WiMAX. RF is

our story. Join us as we write the next chapter.

It’s
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■ TRÅDLÖST
I den pågående fajten om 
hur Bluetooth ska anamma
ultrabredband har den
viktiga spelaren CSR valt att
liera sig med den Intelstödda
alliansen Wimedia. CSRs be-
slut kan tippa över vågskålen
till Wimedias fördel när
Bluetooth SIG ska välja sida. 

Med ultrabredband (UWB, Ult-
ra Wideband) kan kommande
generationer av Bluetooth nå
datatakter på 480 Mbit/s. Det är
ett stort steg från dagens 
3 Mbit/s – därom är alla över-
ens. Men frågan om hur UWB
bäst implementeras, vare sig det
rör Bluetooth eller andra områ-
den – har delat industrin i två
läger. I den ena ringhörnan står
Wimedia Alliance, en grupp
med stort stöd i pc-världen.
Bland andra Intel, Texas Instru-
ments, ST Microelectronics,
Sony, Nokia och Microsoft
backar upp Wimedia.

I den andra hörnan finns
UWB Forum, ett mer telekom-
tungt gäng stött av bland andra
Freescale, Motorola, Lucent,
Flextronics och Vodafone. Båda
grupperna har över 100 med-
lemmar, och tonläget har bitvis
varit högt uppskruvat mellan
kontrahenterna.

Standardiseringsorganisatio-
nen IEEE misslyckades nyligen i
ett försök att ena de båda, och
tänker inte göra något nytt för-
sök utan låter istället mark-
nadskrafterna bli avgörande.

CSR väljer Wimedia
CSR, Cambridge Silicon Radio,
en av Bluetoothsvärldens tyngre
spelare, har länge hållit en neu-
tral position och avvaktat ut-
vecklingen. Men nu har man

valt att ge sitt stöd till Wimedia,
främst på grund av att man an-
ser det alternativet vara bäst för
slutanvändaren. Enligt CSRs
tekniske chef James Collier var
Wimedias förslag också bäst på
interoperabilitet och sam-
existens med andra radionät,
som GSM och Wlan.

CSRs stöd torde vara bingo
för Wimedia. Företaget har le-
vererat över hälften av världens
Bluetoothkretsar och har sedan
starten varit drivande inom
Bluetooth SIG (Special Interest
Group), den organisation som
äger varumärket Bluetooth och
som kvalificerar alla produkter
som vill använda Bluetooth-
logotypen. Representanter från
Bluetooth SIG sitter med i de
organ som utvecklar de teknis-
ka standarderna, som IEEE och
Etsi. Och Bluetooth SIG står i
begrepp att välja sida i UWB-
striden.

– Jag räknar med att vi tar
ställning inom kort, säger An-
ders Edlund på Bluetooth SIG,
utan att närmare ange tidpunkt.

För Bluetooth SIG skulle bå-
da standarderna fungera. Det
viktiga är att man väljer en –
förslagen är inte kompatibla

med varandra. En viktig faktor
för Bluetooth SIG är de europe-
iska frekvensmyndigheternas
åsikt – UWB är idag bara tillåtet
i USA och ett litet antal länder i
Asien. En del 3G-operatörer i
Europa vill bromsa UWB-ut-
bredningen med argumentet att
UWB kan störa 3G-samtal, eller
åtminstone tvinga operatörerna
att förtäta 3G-näten.

– Det kan lösas på två sätt.
Antingen genom att enbart låta
UWB använda frekvensbandet
6‒10 GHz, eller genom att mas-
ka bort 3G-frekvenserna från
hela UWB-spektrument på
2‒10 GHz, säger Anders Edlund.

Möste fungera i alla länder
Här har UWB Forum varit mer
inne på det förstnämnda alter-
nativet, medan Wimedia Allian-
ce mer förespråkar det senare.
För Anders Edlund spelar det
ingen större roll vilket av alter-
nativen som väljs.

– Det viktiga är att Bluetooth
förblir en global standard. Vi
tänker inte acceptera lösningar
som inte fungerar över hela
världen, säger han.

Att en Bluetoothaktör väljer
sida behöver förvisso inte bety-
da att UWB-striden är avgjord.
Teoretiskt kan Bluetooth SIG
anamma en av UWB-varianter-
na och resten av världen kan
använda en annan. Men CSRs
stöd ökar möjligheterna att
Bluetooth i 480 Mbit/s kan bli
verklighet inom uppskattnings-
vis ett eller två år.

– Jag tror det tar högst 1‒1,5
år från Bluetooth SIGs beslut
tills vi får se produkter på
marknaden med UWB-Blue-
tooth, säger Anders Edlund.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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Obstecare
övervakar 
förlossningen
■ RISKKAPITAL
Medicinteknikföretaget
Obstecare, som utvecklar en
metod för att övervaka 
förlossningar, får 1,5 miljoner
i såddfinansiering av Sting
Capital.

Varje år föds cirka 100 000 barn
i Sverige. Av dessa har runt
18 000 en lång och utdragen
förlossning som i sämsta fall
kan innebära en fara för barnets
hälsa. Nystartade Obstecare ut-
vecklar en metod för att överva-
ka förlossningen och som i ett
tidigt skede varnar för att för-
lossningen kan bli utdragen.
Den ansvariga läkaren kan då
påskynda förlossningen eller fö-
reslå kejsarsnitt vilket i slutän-
dan leder till kortare vårdtider
på sjukhusen.

Obstecares metod bygger
överläkare Eva Itzels forskning
och hon har startat bolaget till-
sammans med sin man Johan
Itzel och Per Söderberg. Meto-
den går ut på att man mäter
mjölksyran hos kvinnan. Precis
som hos idrottsmän skapar var-
je värk under förlossningen
mjölksyra som hos vissa kvin-
nor inte transporteras bort.
Istället byggs de upp i livmoder-
musklerna och värkarna blir allt
sämre.

Investeringen i Obstecare är
den första för Sting Capital som
startade sommaren 2005. Fon-
den investerar i mycket tidiga
skeden i högteknologiska före-
tag som varken har en färdig
produkt eller betalande kunder.
Under 2006 ska fonden göra åt-
ta till tio inverteringar på mel-
lan 500 000 kronor och 1,5 mil-
joner kronor per bolag.

PER HENRICSSON
per@etn.se

CSR väljer Intels sida 
i UWB-striden

Anders Edlund
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Lower Power, Higher Accuracy, Sharper Images

High-Speed ADCs and Amplifiers Enable Improved Diagnostics in Medical Imaging

ADC Features
• High dynamic performance with lowest power

consumption available

• Excellent SNR, SFDR and industry’s lowest crosstalk

• Serialized LVDS outputs allow for smaller packages 

and simplify board design

Amplifier Features
• Integration with quad, very low power,

high-output current op amp 

• 750 MHz large signal (2 VPP) bandwidth 

op amp with shutdown 

• Variable gain amplifiers with >70 dB gain 

adjustment range

For samples, datasheets and more information 
on our amplifiers and ADCs contact us today at:

signalpath.national.com     

Phone: +44 (0) 870 240 21 71
E-mail: europe.support@nsc.com

VGAs

Quad Amp Quad ADC

Photo
Multiplier
Outputs

Scintillation
Crystals

Summing 
Amp

Comparator

FPGA

Sample Medical Imaging Block Diagram
Simplified Positron-Emission Tomography (PET) Scanner
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Product ID Resolution Speed
(MSPS)

Supply 
Voltage (V)

Power 
(mW)

SFDR 
(dB)

THD 
(dB)

ENOB 
(bit)

SNR 
(dB) Package

ADC10080 10 bit 80 3 78.6 79 -75 9.5 59 TSSOP-28
ADC12DL065 12-bit dual 65 3.3 360 86 -84 11.1 69 TQFP-64
ADC12QS065 (LVDS) 12-bit quad 65 3 800 85 -83 11.0 69 LLP-60
ADC14L040 14 bit 40 3.3 236 90 87 11.9 73 LQFP-32

High-Speed ADCs for Medical Imaging Dynamic Performance

NEW!
NEW!
NEW!

Product ID Type
SSBW 
(MHz, 
AV = 1)

Slew Rate
(V/μs, AV = 1)

ICC

(mA/ch)
2nd/3rd HD 
(dBc, VOUT = 2 VPP)

Voltage 
Noise
(nV/ Hz)

Package

LMH6550 Fully differential ADC driver with disable 400 3000 20.0 -92 / -103 at 5 MHz, RL=800� 6.0 SOIC-8, MSOP-8

LMH6551 Fully differential ADC driver 370 2400 12.5 -94 / -96 at 5 MHz, RL=800� 6.0 SOIC-8, MSOP-8

LMH6703 1.2 GHz low distortion op amp with shutdown 1.2 GHz2 45002 11.0 -69 / -90 at 20 MHz, RL=100� 2.3 SOIC-8, SOT23-6

LMH6502 Linear in dB, variable gain amplifier 1301 18001 27.0 -55 / -57 at 20 MHz, RL=100� 7.7 SOIC-14, TSSOP-14

LMH6725 Quad, ultra low power op amp 370 6002 1.0 -65 / -63 at 5 MHz, RL=100� 4.3 SOIC-14, TSSOP-14

Product ID Type Response 
Time (ns)

Rise/
Fall Times

ICC
(mA/ch) CMVR Output 

Config Package

LMV7219 7 ns, 2.7V to 5V comparator with RRO 7 1.3 ns 1.1 -0.2V to 3.8V Push-pull SC70-5, SOT23-5

NEW!

NEW!

NEW!

1 Av = +10 2 Av = +2

High-Speed Amplifiers and Comparators for Medical Imaging
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■ TRÅDLÖST
Med nya produkter för alla
heta kommunikations-
standarder vill Infineon
försvara sin ställning som
ledande leverantör av rf-
kretsar. Nu återstår bara för
ledningen att få lönsamhet
på verksamheten. 

– Det finns fyra heta trender
när det gäller trådlös kommu-
nikation. Det är HSDPA, super-
billiga mobiltelefoner, trådlös
datakommunikation och mo-
bil-tv. Och jag slår vad om att vi
alla kommer att använda det
om två år, säger Hermann Eul
som är ansvarig för bland annat
rf-produkterna på Infineon.

Företaget är aktivt inom alla
fyra segment, när det gäller rf-
kretsar, och en del av utveck-
lingen sker i Kista. Det gäller till
exempel för Dect, GPS och
Bluetooth.

– Inom två år kommer
hälften av alla mobiler att ha
Bluetooth, över 30 procent
kommer att ha wlan och runt 10
procent har inbyggd GPS.

Men en förkortning som det

senaste året synts allt mer fre-
kvent i mobilvärlden är
HSDPA, det vill säga en förbätt-
rad version av 3G-standarden
WCDMA. Infineon har just
börjat sampla kretsar för både
basbandet och rf-delen liksom
en protokollstack.

– Med de här komponenter-
na går det att bygga en multi-
mediatelefon med bländande
prestanda, säger Hermann Eul.

Mobil för under 20 dollar
Rf-kretsen klarar sex WCDMA-
band och fyra Edge-band. Den
kan leverera data med upp till
7,2 Mbit/s och är enligt Infineon
den första enkretslösningen för
GSM/Edge och WCDMA/
HSDPA.

– Vi räknar med att det kom-
mer att säljas mer än 300 miljo-
ner HSDPA-telefoner år 2010.

I den andra änden av skalan
finns de extremt billiga telefo-
nerna som är tänkta för utveck-
lingsländer. Även där har Infine-
on ett starkt kort i form av en
enkretslösning som både inne-
håller rf-delen och basbandet.

– Vi har två alternativ, med el-

ler utan GPRS, men båda klarar
fyra band, säger Hermann Eul.

Den kompletta telefonen be-
höver inte mer än 100 kompo-
nenter vilket i sin tur leder till
att det inte behövs mer än 9
kvadratcentimeter på mönster-
kortet.

Kostnaden för komponenter-
na, förutom skärm, tangent-
bord, skal och annat som är upp
till telefontillverkaren att välja,
ligger på 20 dollar.

Under året kommer en ny
modell som också innehåller ef-
fektregleringen och ett SRAM-
minne. Det skalar bort ytterli-
gare fyra dollar samtidigt som
den erforderliga ytan går ner till
fyra kvadratcentimeter.

I pipeline finns också kretsar
för mobil-tv (DVB-H), ström-
snåla wlan-kretsar för mobilte-
lefoner liksom UWB-kretsar.

Infineon blir därmed en kon-
kurrent till det svenska upp-
startsföretaget Nanoradio som
utvecklar en strömsnål wlan-
lösning.

I fjol levererade Infineon
över 200 miljoner rf-kretsar till
mobiltelefoner. Det innebär att
företagets kretsar fanns i unge-
fär var fjärde mobiltelefon.
Bland de namngivna kunderna
finns Panasonic och BenQ.

Men det räcker inte med att
ha de bästa produkterna och att
sälja dem i volymer. Infineon gör
trots det förlust på rf-kretsarna.

– Alla sa att vi inte kunde
vända verksamheten för fasta
nät till vinst men vi gjorde det
och jag räknar med att rf-verk-
samheten också ska gå med
vinst inom fyra till sex kvartal.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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AKTUELLT

Rf-kretsar 
för alla smaker

Semicon Europa
München, Tyskland, 3–6 april
wps2a.semi.org/wps/portal/_pagr/128/
_pa.128/463

Embedded Systems Conference
McEnery Convention Center, San José, USA
3–7 april, 2006
www.esconline.com/sv/

Photonics Europe
Strasbourg, Frankrike, 4–6 april
spie.org/events/photonicseurope 

IPC: RoHS Compliance and Beyond
Malmö, 25–27 april
www.ipc.org/IPCCalendar.asp 

International Electronics Forum, 
Future Horizons
Budapest, Ungern, 30 april – 2 maj
www.futurehorizons.com/new_web/
forums/ieforum/ieforum.htm 

AMTA – Antenna Measurement 
Techniques Association
München, Tyskland, 1–4 maj 2006
www.amta.org/europe

ETC2006 European Conference 
for Telemetry
Garmisch-Partenkirchen, Tyskland, 
2–5 maj 2006
www.etc2006.de

Micro Structure Workshop 2006
Västerås, 9–10 maj
www.minst.nu/msw2006 

VON Europe
Voice-over-IP Conference & Expo
Stockholm, 15–18 maj
www.voneurope.com 

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

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

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

RoHS- och WEEE-direktiven i praktiken
13–14 juni, Stockholm
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

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

kalender
BRANSCH-

Infineons lågkostnadsmobil har gått från 200 komponenter år 2005
(väntstra modellen) till 50 komponenter år 2007 (högra modellen). 
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MÄSSA: 3GSM

Tufft för Platt-
formsbolaget

En eller två generationer före. 
Så brukar EMP, Ericsson Mobile
Platforms, beskriva sina asicar i

förhållande till halvledarindustrins
kommersiella utbud. Efter mässan
3GSM i Barcelona torde det avståndet
ha krympt rejält, och frågan är nu hur
länge EMP finner det vettigt att utveckla
egna kretsar i stället för att köpa det
marknaden erbjuder. 

För mässan var en rejäl styrkedemon-
stration från halvledarbolagen. Texas
Instruments lanserade till exempel sin
tredje version av plattformen Omap,
”världens mest högpresterande proces-
sor” enligt företaget. Omap3 ska klara
mobil-tv, högskarp video och stillbilder
med upp till 12 Mpixel. I en mobiltelefon! 

Omap3 klockas i 550 MHz, upp 30
procent från förra generationen. Ändå
har TI fått ner strömförbrukningen med
30 procent. Mycket tack vare att man
använder den absolut senaste process-
tekniken, 65 nm CMOS, redan i sommar.
Som om det inte vore aggressivt nog
finns planer på nästa processgenera-
tion, 45 nm, redan 2007. 

En annan högintressant lansering
gjordes av Agere. Företaget har tagit
fram en tvåkretslösning för HSDPA-mo-
biler som ska säljas för facila 70 dollar. 
Med ett sådant pris på kretsarna räknar
Agere med att de färdiga HSDPA-
mobilerna inte ska kosta mer än 150
dollar. Lägg på en hundring så har de
säkert också stöd för mobil-tv. 

Freescale har tidigare lanserat en
WCDMA-mobil i en enda krets. Denna
fick redan före mässan stöd av Symbian
och Nokia, som tillsammans ska ta fram
en referenskonstruktion baserad på
kretsen. 

Snacka om utmaning för EMP.
Inom 3G har EMP förvisso haft fantas-

tiska framgångar, med omkring 15 miljo-
ner sålda enheter i 30 modeller från 18
kunder. Företaget lyckas också dra till
sig nya kunder. Men när den samlade
halvledarindustrin nu lägger sitt krut på
kretsar till mobiltelefoner så kan EMP
tvingas omvärdera sin roll. Hittills har
man levt högt på att omsätta kunnande
från systemsidan till kisel som ger för-
delar på terminalsidan. Frågan är hur
länge det räcker. 

Med tanke på att EMP är Sveriges
största producent av asicar och därmed
bär upp runt halva EDA-branschen så är
svaret av intresse för snudd på hela
elektroniksverige. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se

Över 50 000 personer lockades till mobiltelemässan 3GSM World Conference, 
som ägde rum i Barcelona 13–16 februari. Både besökarsiffran och antalet utställare 
– nästan 1000 – var 40 procent högre än året innan. Om den trenden håller i sig tar 
3GSM upp kampen med Electronica om världens största industrimässa inom elektronik.

Allt mer talar för att det blir 
DVB-H-standarden som kommer
att dra längsta strået när tv i
mobiltelefonerna blir verklighet.
Övriga standarder väntas få
underordnad betydelse. 

Den som ville titta på tv i mobiltele-
fonen hade goda möjligheter på
mässan 3GSM i Barcelona. Åtmin-

stone fem aktörer ordnade provutsänd-
ningar, av varierande omfattning. Tre av
provnäten använde DVB-H, en standard
som påminner om den som används för
markbunden digital-tv. En använde digital-
radioteknik (DMB) och en använde Qual-
comms egna teknik kallad Mediaflo.

Dominansen för DVB-H, ”digital video
broadcasting – handheld”, syntes bland annat
genom att över 40 företag visade DVB-H-

produkter av olika slag. Och Peter MacAvock,
chef för industrigruppen DVB Projects med
270 medlemmar var närmast lyrisk.

– Det stora genombrottet för DVB-H
kommer i år, eller tidigt nästa år. Tekniken
finns framme. Det som saknas är vettiga al-
lianser mellan tv-bolag och telekomopera-
törer, sa han.

Ett tiotal halvledarbolag visade upp
DVB-H-kretsar, bland dem franska Dib-
Com vars svenskutvecklade mottagardel
rönte stort intresse enligt monterpersona-
len. Det faktum att halvledarjättar som
Freescale, Philips, Samsung, ST, Texas In-
struments också har kretsar framme visar
teknikens breda acceptans.

Sony Ericsson hänger på Nokias DVB-H-tåg
Bland mobiltillverkarna har Nokia varit
högljuddast i sitt stöd för DVB-H. Men
även Motorola och Siemens – numera Benq

DVB-H vinner 
tv-spelet

Det är dubbelt så bra fotoprestanda 
och fyra gånger bättre video i 
uppföljaren till Texas Instruments
mediasystemkrets Omap2.

Texas instruments lanserar den första mo-
dellen av generation tre av Omap, tillämp-
ningsprocessorn för mobiltelefoner.

– Det här är helt enkelt industrins mest
högpresterande processor, säger Giles Del-
fassy, chef för trådlösa terminaler på TI.

En Omap3-kameramobil kommer att
kunna ta en 12 Mpixelbild per sekund. Och
den stöder inte bara mobil-tv, utan kan
också spela upp HD-video och spela in
DVD-video i formaten Mpeg4, VC1, H264
och Realvideo10.

Omap3 har, som tidigare meddelats, bytt
Arm11-kärnan mot Cortex, en annan av
Arms kärnor. Cortex A8 är enligt Texas In-
struments tre gånger snabbare än Arm11.

Den första Omap3-processorn heter
Omap 3430 och ska tillverkas i 65 nm. Prov-

exemplar finns från mitten av året. Serie-
produktion startar nästa år, och planen är
att massproducera i 45 nm så snart som
möjligt. Priset blir i nivå med Omap2-kret-
sarna. Klockhastigheten dras upp från 330
till 550 MHz. Men strömförbrukningen ska
vara 30 procent lägre. Program skrivna för
Omap2 ska även fungera på Omap3. De för-
sta mobilerna med Omap3 ska enligt Delfassy
finnas till försäljning sent 2007.

Precis som toppversionen av Omap2, är
Omap3 utrustad med acceleratorkärnor för
3D-grafik, video, och audio. Men videoac-
celeratorn har flyttats upp från IVA2 till
IVA2+, samma som används i TI:s andra
mediaprocessor da Vinci. Det är det som
dubblerar Omaps fotograferingskapacitet
och fyrdubblar videokapaciteten.

Omap3 stöder Linux, Symbian och Win-
dows Mobile.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

ADAM EDSTRÖM adam@etn.se

Omap3 tar 12-megapixelfoton
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Höghastighets-3G med HSDPA är inte
bara för telefoner i absolut toppklass.
Det menar Agere som lanserar ett paket
med två kretsar för HSDPA som ska
säljas för cirka 50 dollar i volym.
Basbandsdelen har en helt ny
arkitektur med ett 20-tal DSP-kärnor.

– Vi tror att HSDPA kommer att slå igenom
på bred front, inte minst tack vare att vi
framöver ser HSDPA-mobiler som inte kos-
tar mer än 150 dollar, säger Ageres mark-
nadschef Brian Schreder.

Enligt en analys som Agere gjorde i hös-
tas kommer 3G-mobiler redan någon gång
sent 2007 eller tidigt 2008 att stå för mer än
hälften av antalet sålda mobiler i världen.
Och av 3G-mobilerna kommer då HSDPA
att stå för 20‒25 procent. Det innebär att det
kommer att säljas drygt 100 miljoner
HSDPA-mobiler under 2008 – mobiler som
designas och produceras i år och nästa år.

För att möta denna marknad introduce-

rade Agere ett kretspaket på mässan 3GSM
kallat X455. De stöder HSDPA i kategori 5,
alltså 3,6 Mbit/s, plus full WCDMA (384
kbit/s i båda riktningarna), Edge, GPRS och
GSM. Företagets egenutvecklade protokoll-
stackar för alla dessa standarder ingår för-
stås också.

Arkitektur med många små DSP-kärnor
Kretsarna är i första hand avsedda för så
kallade funktionstelefoner (feature pho-
nes), alltså mellanklasstelefoner med kame-
ra, radio och andra multimediafunktioner
men utan handdatorfunktioner.

– Alla andra som pratar HSDPA siktar in
sig på de dyraste fem procenten av markna-
den. Vi siktar på de dryga 50 procent som
ligger i mitten, förklarar Brian Schreder.

Här tror Agere att ett pris på 150 dollar
plus moms är var telefoner kommer att lig-
ga någon gång 2007. Då står kretspaketet
för 50 dollar och övrig hårdvara – skärm,
minne, högtalare, batteri, mekanik etc – för

20‒25 dollar. Därtill kommer tillverknings-,
licens- och royaltykostnader som tillsam-
mans hamnar i samma storleksordning, vil-
ket gör att priset i grossistledet landar kring
90‒100 dollar. Med ett påslag i handeln på
50 procent räknar Agere då med ett slutpris
på 150 dollar.

En innovation bakom lanseringen är en
helt ny arkitektur för basbandskretsen. I
stället för den klassiska arkitekturen där en
DSP, en styrprocessor och en analog asic
som gränssnitt mot rf- och analogdelarna
har Ageres konstruktörer gjort en krets med
ett 20-tal DSP-kärnor, var och en dedikerad
för en särskild uppgift. I sitt marknadsfö-
ringsmaterial kallar Agere denna arkitektur
för Modem Art, och man hävdar att den
sparar upp till sex månaders utvecklingstid.

– En av de stora poängerna är att allt kan
uppgraderas med programvara. På så sätt
blir konstruktionerna framtidssäkra, säger
Brian Schreder. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se
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HSDPA-paket för 150-dollarstelefoner

– har varit starkt pådrivande i standardise-
ringsarbetet.

På 3GSM offentliggjordes också att Sony
Ericsson hänger på Nokia och samarbetar
med finländarna för att försäkra sig om in-
teroperabilitet mellan DVB-H-produkter
från olika håll.

DVB-H har tre egentliga konkurrenter.
DMB som skickar tv-signalerna via digital-
radionätet (DAB), Mediaflo som är Qual-
comms proprietära teknik samt MBMS där
tv-signalerna skickas genom mobilnäten.
Av dessa spåddes MBMS tidigt framgång,
inte minst av Ericsson. Peter MacAvock är
dock inte imponerad.

– MBMS är ett väldigt komplicerat sätt
att göra något så enkelt som att skicka ut tv-
signaler. Så fort mängden användare blir
någorlunda stor så blir datamängderna

ohanterliga, säger han.
Mediaflo tros också få begränsad bety-

delse. Tekniken rönte viss uppmärksamhet
när Qualcomm lanserade den på förra årets
3GSM-mässa, och den håller på att imple-
menterats i delar av Verizons 3G-nät
(CDMA2000 1xEV-DO) i USA. Qualcomm
har också licens i USA för ett nationellt nät
i 700 MHz-bandet, där det är kostnadsef-
fektivare att bedriva tv-utsändningar än på
2,4 GHz och högre band. Mediaflo är dock
alltför knutet till CDMA-världen för att få
någon större spridning i områden där GSM
och WCDMA dominerar.

Då är DMB, digital mobile broadcasting,
en kraftfullare konkurrent. I Sydkorea har
SK Telecom drivit en kommersiell DMB-
tjänst i drygt ett år, och såväl Samsung som
LG producerar DMB-mobiler i volym. I

Sverige finns flera DMB-förespråkare,
bland annat på Sveriges Radio, som menar
att det floppade DAB-nätet vore perfekt att
använda för utsändning av mobil-tv-signa-
ler enligt DMB-standarden.

Teracom testar DVB-H utan förpliktelser
I Sverige står Teracom i begrepp att sätta
igång ett test med mellan 400 och 500 mo-
bil-tv-användare i Stockholm. Men trots att
man använder DVB-H i testet så understry-
ker Ingela Lindahl på Teracom att man inte
gjort något teknikval för framtiden.

– Vi styrs av marknaden. Visst tror vi på
DVB-H, men vi har inte satt ner foten. Tes-
tet gör vi för att mäta konsumentreaktio-
ner, inte för att välja teknik, säger hon.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.seSiemens

LG

Sagem

Motorola

Nokia Samsung

Ser på tv gör vi allihop – på 3GSM fanns gott om mobiler med DVB-H-mottagning.

Samsung och Motorola hade en egen tävling
i klassen ”mest marknadsföring i Barcelona
stad”. Samsung hade flest kvadratmeter,
men man undrar hur många vanliga
Barcelonabor som verkligen förstod poängen
med HSDPA. Förmodligen var det fler som
lockades köpa en Motorolamobil.
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45 MIPS är prestandan i
Cyans nya 75 MHz 16-bitare
Ecog 1X. Det är tre gånger
snabbare än tidigare Ecog-
modeller.

Istället för hundratals varianter
tillverkar Cambridgeföretaget
Cyan bara ett fåtal versioner av
sin kärnma. Och överlåter se-
dan åt kunden att välja  perife-
rienheter och benkonfiguration
i ett elegant grafiskt dra-och-

släpp verktyg.
Flashminnet i Ecog 1X är på

upp till 512 kbyte. Den har två
12-bitars AD-omvandlare och
en 12 bitars DA-omvandlare
med en insvängningstid på 4µs.
Kärnan stöder MMU och vek-
toriserad avbrottshantering.

I sommar kommer Ecog 1X i
kapslar med mellan 60 och 144
ben. Med ett klick kan du upp-
gradera du din gamla Ecogkär-
nas rekonfigurering till Ecog 1X.

On Demand bygger nu sys-
tem runt sin rekonfigurerbara
IP-kärna VSP. I sommar kom-
mer en fickvideoplattform.

Fickvideosystemet ska sköta bå-
de kodning och avkodning och
då dra cirka 100 mW. Rena asi-
car har lägre energiförbrukning
än så. Men tillverkarna brände
sig då H.264 och VC-1 kom som
en blixt från klar himmel. De
som tvingades backa sina pla-
ner  vill idag ha kärnor som kan
rekonfigureras i programvara

till eventuella nya standarder.
Det hoppas i alla fall On De-
mand.

Digitaltevebyggarna vill just
nu ha stöd för H264 och VC1.
Plus Mpeg2 för bakåtkompati-
bilitet. Medan ficktevebyggarna
vill ha H264 och Mpeg4 med
VC1 som tillval.

VSP fick pris som bästa pro-
dukt på EW 2004. Idag finns två
licenstagare. En i USA som gör
högupplöst bildbehandling.
Och en i europa som gör video-
avkodning.

För att kunna skapa plattfor-
mar har On Demand adderat
ny IP. Bland annat en bitstream-
parser som är implementerad i
en egen risckärna med optime-
rade instruktioner, som att ut-
föra två villkorsberäkningar på
en klockcykel. Parsern används
i en DVB-T-avkodare.

De första skarpa chipsen
kommer att finnas i produktion
under 2007. Företaget har 40
anställda och säljkontor i Texas,
Taipeh och München. Och ska
öppna i Japan.

National Instruments har en
huvudroll i EEMBC:s länge
omtalade energiprestanda-
mått som ska vara färdigt att
tas i bruk i april.

Plugga in processorn i Labview-
miljön och få ut en snygg kurva
över energianvändningen. I
april blir det möjligt. Då sjösätts
Energybench – EEMBC:s pre-
standamått för energiförbruk-
ning i processorer.

National Instruments (NI)
har hjälpt till att ta fram testet.
Det genomförs i företagets mät-
och testmiljö Labview med till-
hörande Compact PCI-kort.

– Vi behövde en kokboksme-
tod att mäta effekt. Vem som
helst måste kunna göra det på

ett standardiserat och upprep-
ningsbart sätt, säger Marcus Le-
vy, ordförande för EEMBC.

NI räknar inte med giganiska
säljvolymer genom samarbetet.

– Men vi är alltid på jakt efter
möjligheter att missionera da-
torstött test, säger Joel Sumner

som är produktstrateg för Lab-
view inom inbyggnadsområdet.

Freescale, Analog Devices,
AMD och IBM har redan börjat
utvärdera testet på sina proces-
sorer.

Parallellt med energimåttet
arbetar EEMBC och NI på ett

test för fordonstillämpningar.
Labview ska generera indata
och mäta utdata.

Infineon är ordförande för
gruppen som tar fram fordons-
testet. Ett stort amerikansk fö-
retag inom fordonsbranschen
hjälper till att definera det.

– Förr var det processortill-
verkarna som drev det här med
prestandamätning. Men nu har
deras kunder tagit över inititi-
vet, säger Markus Levy.

– De har blivit brända av pre-
standaangivelser som inte visat
sig ha någon bäring i det färdi-
ga systemet.

– Det är där våra tester kom-
mer in. Vi har blivit det trovär-
diga alternativet, säger Markus
Levy.
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492 utställare från 27 länder lockade 13 234 besökare 
till Embedded World i Nürnberg den 14 till 16 februari. 

En av dem var Elektroniktidningens reporter Jan Tångring.

Fast Ethernet och USB OTG är
två nyheter i Ecog1X.

Labview ska mäta
processorns energiförbrukning

Alla existerande EEMBC-mått
kan energimätas genom att
processorn kopplas till National
Instruments mät- och testut-
rustning.

Testen ska genomföras i
21° C och efter en halv timmes
uppvärmning. Detta eftersom
temperatur påverkar energiför-

brukningen – EEMBC har mätt
upp skillnader på 25 procent.
Kylningsmetoden är inte stan-
dardiserad, men måste uppges.

Testerna upprepas ett stort
antal gånger. Strömförbruk-
ningen samplas med viss för-
skjutning i varje vända för att
motverka vikning.

EEMBC tar hjälp av NI
FAKTA:

Rekonfigurerbart ger tryggare video Säkerhetskritisk
Linux växer
med Sysgo
Personalen ska öka med 50
procent i år på tyska Linux-
leverantören Sysgo. Lika
mycket som omsättningen.

Sysgo är det stora europeiska
namnet för inbyggnads-Linux.
Förra året presenterade företa-
get sin virtualiseringslösning
PikeOS. Den delar på ett säkert
sätt upp en enda processors tid
och gränssnitt mellan flera ope-
rativsystem, där ett exempelvis
kan vara Linux och ett annat ett
realtidsoperativsystem.

PikeOS ska användas i flyg-,
fordons-, automations- och
konsumentelektronik. Och det
utvärderas för miltärelektronik.

Därav det stora behovet av ny
personal. Företaget ska växa
med ”minst” 30 personer från
nuvarande 70.

Bland dagens kunder finns
Daimlerchrysler, EADS, Honey-
well, IBM, Raytheon, Rockwell-
Collins, Rohde & Schwarz, och
Siemens.

Snabbare Ecog nu med Ethernet
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FPGA som klarar
hetta och kyla
Alteras FPGA-familj Cyclone
släpps i utökat temperaturin-
tervall, –40 till +125°C. Det öpp-
nar för användning inom va-
pen, fordon och industri.

FPGA:n Stratix finns redan
tidigare i utökad temperatur, li-
kaså CPLD:n Max och den
strukturerade asicfamiljen
Hardcopy.

På inbyggnadsmässan i
Nürnberg visade Altera bland
annat upp bil- och båtnavigato-
rer byggda med hjälp av den
mjuka processorn Nios II rul-
landes i Cyclone.

Tyska MEN har tagit fram ett
FPGA-kort och stöd för att kopp-
la samman den mjuka kärnan
Nios II med gratiskärnor från
OpenCores – IP-kärnevärldens
motsvarighet till Linuxsamfundet.

Också Alteras och MEN:s IP-
kärnor kan kopplas in.

F206N heter detta 3U cPCI-

kort som är konstruerat för att
kunna integreras i slutproduk-
ten. FPGA:n är Alteras Cyclone.

32 MB SDRAM och 2 Mbyte
Flash kan läsas via en 33 MHz 32-
bitarsbuss. Flashminnet kan pro-
grammeras via boundary scan.

Temperaturintervallet är –40
till 85°C och inget är socklat.

Reservera den ena kärnan 
för realtidsprogram och den
andra för Windows XP. Den
möjligheten erbjuder ame-
rikanska Tenasys på intels
nya dubbelkärna Core Duo.

Redan idag säljer Tenasys teknik
som blandar det egna realtids-
operativsystemet Intime med
Microsofts användaroperativ-

system. På en enkärnig proces-
sor innebär detta att kärnan
måste växla sin uppmärksam-
het mellan Intime och Win-
dows.

Nu meddelar Tenasys stöd
för dubbelkärneprocessorn In-
tel Core Duo, som Intel nyligen
lanserade som inbyggnadspro-
cesor. Här får båda operativsys-
temen 100 procent uppmärk-

samhet och inga resurser ödas
bort på växlingar.

Tenasys meddelar att jittret i
denna lösning bara är 1‒3 µs
jämfört med 10‒20 µs i motsva-
rande enkelkärneprocessor.
Också timeravbrottsfördröj-
ningen minskar till en tiondel.

Utvecklingsverktygen är inte-
grerade i Microsofts utveck-
lingsmiljö.

Matlab får bättre
UML-stöd
UML-företaget Artisan inleder
ett samarbete med kodgenere-
ringsföretaget Aquintos.

Med Aquintos verktyg kan
man transformera och återan-
vända modeller som utvecklats
i skilda modellbaserade utveck-
lingsmiljöer. Idag stöds Math-
lab/Simulink från Mathworks
och Ascet från Etas.

Transformeringen specifice-
ras i en UML-modell i Artisans
UML-verktyg Studio.

26 kronor
kostar Ethernet
Det kostar nu 26 kronor att ut-
rusta ett inbyggt system med
Ethernet. Det är priset på
CP220x från Silicon Laborato-
ries.

Denna 5 ✕ 5 mm-krets klarar
10 Mbit/s och är förprogram-
merad med en unik Macadress.
Dessutom har den 8 kbyte Flash
för fri användning.

Strömbehovet är 70 mA och
temperaturintervallet är –40 till
85°C.

Kresten förhandlar själv om
tillgänglig bandbredd.

MÄSSA: EMBEDDED WORLD

I n n o v a t i v e  S e m i c o n d u c t o r  S o l u t i o n s

F o r  M o b i l e  a p p l i c a t i o n s

Man-Machine Interface 
Illumination Sensor, Power Booster, TFT Display, TFT Driver, LEDs and Drivers

Base Band and Multimedia
Dynastron Camera, SoC for Mobile Phones, Multi-Media Engine, System Memory, Removable Memory

Common Components

RF Discrete Components

CP2200 på utvecklingskortet.

Realtid och Windows på Core Duo

USB-nyckeln på bilden är 
ett helt litet utvecklingskort.
Inklusive ett utbytbart 
processorkort.

För 20 dollar får du allt du be-
höver för att utveckla ett 16-bi-
tarssystem från ax till limpa.
Systemet heter eZ430.

Processorn är en  MSP430-
F2013. Alla 14 benen exponeras i
genomgående 0,1-tumshål.

Kortet har en liten lysdiod
och strömmen hämtas från
USB-porten. Utvecklingsverk-
tygen är de vanliga för MSP430-

processorerna – producerade av
Uppsalaföretaget IAR. Proces-
sorn ansluter till emulatorn via
Spy by wire – två ledningar.

Från standbyströmmen på 16
nA tar det under 1 µs för F2013
att accelerera till maxfarten 16
MIPS. Matningsspänningen är
1,8‒3,6V.

Texas sextonbitare på USB-nyckel

Nios II och gratis IP på MEN-kort
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■ KOMPONENTER
Den nya arkitekturen AVR32
utklassar konkurrenterna 
i prestanda, enligt Atmel.

Atmel tar nu steget upp till 32
bitar. Företagets redan klassiska
åttabitare har sedan 1997 sålts i
1,6 miljarder exemplar.

Siktet är nu inställt på till-
lämpningar som infotainment,
skrivare, smarta kort, spelma-
skiner, handdatorer och avance-
rade leksaker.

Och fickteve, som Atmel
hoppas ska bli en gigantisk
marknad. År 2005 såldes 25 mil-
joner fickteveapparater. År 2009
ska det bli en halv miljard enligt
Semico Research.

AVR32 ska enligt Atmel ha
betydligt bättre prestanda än
konkurrenterna. Beviset som
anförs är EEMBC-siffror som

jämförs med V850E och med
Arm9 och Arm11. De senare
återfinns i processorer från
Sharp, OKI, Cirrus Logic, Sam-
sung och Freescale.

Bästa prestandan hos EEMBC
AVR32 segrar i samtliga fem
EEMBC-kategorier med 20
procent eller mer. Det finns ett
enda enda undantag: dött lopp
med V850E i Telemarkmåttet.

Jämförelsen gäller prestanda
per megahertz, för det är just i
verkningsgrad som Atmel säger
sig triumfera. Som exempel kan
Atmel avkoda 30 bilder MPEG4
på 100 MHz där konkurrenter
behöver 266 MHz.

Enligt EEMBC-testerna har
AVR32 en kodstorlek som är
minst 25 procent mindre än
nämnda konkurrenter. Den siff-
ran gäller out of the box, det vill

säga utan optimering av koden.
AVR32 stöder Linux 2.6.14.

Utöver de obligatoriska GCC-
verktygen är IAR först med
kompilatorer.

Utvecklingen av AVR32 har
skett i Norge i nära samarbete
med IAR i Uppsala. Preliminära
arkitekturer och instruktioner
har kunnat testas mot prelimi-
nära IAR-kompilatorer. Åter-
kopplingen har används för att
trimma arkitekturen.

Utvecklingskort finns nu. Fy-
siska processorer ska lanseras i
april. Priserna ska ligga på kon-
kurrenternas nivåer, enligt At-
mel. JAN TÅNGRING

jan@etn.se
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Instruktionerna kan exekveras
out-of-order – i omkastad ord-
ning – om det är effektivare.

Rörledningen är på sju steg
och slutar i tre parallella grenar
som kan fyllas parallellt: en med
upp till två multiplikatorer eller
en MAC, en med upp till två arit-
metisk-logiska enheter och en
som sköter minnesaccess. Re-
sultaten kan kortslutas tillbaka
till början från mitten av rörled-
ningen.

AVR32 förutser villkorliga
hopp för att slippa tömma rör-
ledningen.

Atmel har satsat mycket på

att snabba upp minneshante-
ringen. I detta ingår att instruk-
tionslängderna optimerats, i
samarbete med IAR. Det betyder
att koden blir kortare och där-
med ryms bättre i cacheminnet
som därmed inte behöver bytas
lika ofta.

Load och store äter upp 30
procent av cykeltiden i en typisk
riscprocessor. Därtill kommer
cykler för att räkna ut pekarvär-
den. Atmels lösning är 28 speci-
aliserade minnesinstruktioner,
bland annat:
• ladda och lagra 8–64 bitar på

en klockcykel

• ladda och lagra dubblerat
värde i en klockcykel

• pekararitmetik
• hämta och lagra register 

parvis vilket bland annat kan
användas för att 
avsluta en subrutin utan att
besöka stacken

• en blockkryptooperation

Processorn har SIMD-instruktio-
ner, det vill säga parallella ope-
rationer på exempelvis fyra byte
packade i ett 32-bitarsregister.
Åtta registeruppsättningar för
olika avbrottstyper ska snabba
upp avbrottshanteringen.

Sju stegs pipeline i helt ny arkitektur
FAKTA:

32-bitare för fickteve

Mindre åttabitare
från NEC
NEC:s åttabitarsfamilj K-Line
finns i flashvarianter i SSOP-
kapslar med mellan 10 och 30
ben. Och i en Chip Scale Pack-
age på ynka 4 mm2.

Kärnan tickar 
i 10 MHz.
Flashminnet 
är på upp till 
8 Mbyte och
RAM upp till
256 byte. AD-
omvandlaren
är på tio bitar
och konverte-
rar på under 
3 µs.

IAR levere-
rar utveck-
lingsverktygen.

Liten åttabitare
från ST
ST7 UltraLite heter ”den minsta
åttabenta åttabitaren på markna-
den”, som ST kallar den. Den
finns i temperaturintervall –40
till 125°C och har en intern 8
MHz RC-klocka. AD-omvandla-
ren är på tio bitar och konverte-
rar på 3,5 µs. Sex av benen är I/O.
Stoppläget drar mindre än en µA.

8-bitare på 8 ben i 3,5 ✕ 4,5 mm. 

16 ben på
1,9 ✕ 2,2 mm.
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S
edan telefonbolaget Sky-
pe lanserade sin första
tjänst för drygt två år se-
dan har rubrikerna

kring bolaget mest handlat om
pengar, som när amerikanska
Ebay i höstas köpte företaget för
2,6 miljarder dollar. Men det
tekniskt intressanta är att Skype
faktiskt producerar en funge-
rande telefonitjänst dramatiskt
billigare än de traditionella
operatörerna, och dessutom i
global skala. Skype klarar att le-
verera telefontjänsten i många
länder, och dessutom ta betalt
och sälja tjänsten. Skype samar-

betar därtill med ett nätverk av
andra telefonbolag säljer tjäns-
terma.

Dessutom har Skype inte an-
litat Ericsson, Nokia, Siemens,
Lucent eller någon annan tung
systemleverantörer, enligt vad
som är känt. Istället har företa-
get snickrat ihop en egen tek-
nisk lösning som pressar ned
priset på telefonisystem, till
nackdel för Ericsson & Co.

Det telefonisystem Skype har
i drift är IP-baserat, och det kan
användas både i fasta och radio-
baserade radionät. Systemet ska
på sikt även klara andra real-

tidstjänster, som vi-
deo. Skype har helt en-
kelt en proprietär lös-
ning för NGN (Next
Generation Networks)
som faktiskt klarar den
kommersiellt mest in-
tressanta tjänsten, real-
tidstjänsten telefoni via
flera bärarnät.

Telekomvärlden utarbetar för
närvarande en global standard
för NGN som beräknas bli klar
2007. Produkter kommer senare.

Eget administrationssystem
Precis som för andra operatörer
är systemen för trafikstyrning
och kundadministration av cen-
tral betydelse. Tack vare dessa
kan Skype sälja telefonitrafik
per minut till cirka två miljarder
telefonabonnenter i hela värl-
den. I traditionella telefonbolag
svarar kundadministrationssys-
tem för en stor del av kostnader-
na. Skype har ett sådant system i
drift, som enligt svenska bran-
schexperter har kostat bolaget
åtskilliga hundra miljoner att
bygga upp.

En uppstickare som utmanar
etablissemanget på detta sätt,
dessutom i global skala, har inte
funnits tidigare. De telefonbo-
lag som är mest hotade på kort
sikt är operatörer som Tele2. De
säljer till lägre pris men använ-
der traditionell nätutrustning
och hyr ofta kapacitet av andra.
Skype sätter en ny lägsta prisni-
vå baserad på en billigare trafik-
maskin.

Telefonbolag som äger fasta
och mobila accessnät kommer
att fortsätta att sälja access, det
vill säga själva nätanslutningen,
som ju alla behöver.

Falsk image av källarbolag
Skype själva har länge beskrivit
sig som ett källarföre-
tag som erbjuder gra-
tistelelefoni. Men det
är egentligen mest
marknadsföring, me-
nar branschfolket.

Niklas Zennström,
förgrundsfigur i Sky-
pe, arbetade i början

av 1990-talet i Telia-
bolaget Unisource,
bland annat med in-
ternationella telefoni-
tjänster. Senare börja-
de Zennström i Tele2.
På dessa arbetsplatser
tillägnade han sig de
kunskaper som be-
hövs för att åstad-

komma globala telefoninät.
Exakt hur Skypes samlade

tekniska system fungererar har
företaget inte publicerat. Trots
flera försök att få svar på frågor
under en längre tid har Skype
inte visat något intresse.

När regleringsmyndigheten
Ficora, Finlands motsvarighet
till Post- och Telestyrelsen, hös-
ten 2005 skulle utreda vilken
lagstiftning som ska tillämpas
fann Ficora att Skype inte hade
någon registrerad verksamhet i
Finland och att trafikstyrningen
var placerad utomlands. Det
gjorde att Skype slapp lindrigt
undan i granskningen.

– Om Skype varit ett företag
med verksamhet registrerad i
Finland hade Ficora kunnat
kräva att Skype för sin telefon-
tjänst SkypeOut ska klara nöd-
samtal 112. Ficora har inte for-
mell rätt att ställa krav på Sky-
pe, säger Sanna Hughes, tales-
man i Ficora.

I Finland samarbetar Skype
med nätoperatören TDC Song
som säljer tjänsterna enligt en
franschisingliknande modell.
Men samarbetet är format så att
krav på till exempel nödsamtal
inte kan ställas mot TDC Song.

Självklart har Skype medve-
tet utformat sin verksamhet för
att regleringsmyndigheterna i
de 25 EU-länderna inte ska
kunna ställa några krav på nöd-
samtal baserat på dagens regle-
ring. Finland föreslår nu att

EU:s regelverk ska
ändras så att krav kan
ställas mot Skype.
Jakten är igång.

Grundbulten i Sky-
pes verksamhet är
klientprogramvaran
som användaren kan
ladda ner utan kost-
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EU vill tvinga upp Skype u

Krav, avgifter och förbud

Det är regulatörerna som Skype måste se upp med. 
I Europa laddar nu regulatörerna för att införa nya krav
på Skype, i stil med vad som gäller för andra telefon-

bolag, Sådana besked kommer från Helsingfors, Stockholm och
Oslo. EU-kommissionen är på gång med förslag och det finns
många som nu har bråttom.

I USA vill de tunga telefonbolagen som erbjuder bredband ha
särskilda avgifter av telefonbolag som erbjuder IP-telefoni via
deras bredbandsanslutning. De vill alltså ha delar av inkomster-
na från Skype. Amerikanska kongressen diskuterar nu att
snabbt införa stora förändringar i lagstiftningen.

I Norge och Sydkorea har myndigheterna infört reglering som
gör att Skype i praktiken inte kan erbjuda alla sina tjänster. 

Framtiden för Skype avgörs i industriländerna. Skype är i
praktiken riktat till abonnenter med tillgång till bredband och de
allra flesta finns i industriländerna. Antalet växer och passar
snart 200 miljoner.

Därför blir det nu spännande att se vad som kommer från
Bryssel och Washington. Det är nu klart att någon form av kraft-
fulla besked kan komma i år.

Om Skype och andra framgångsrika IP-telefonioperatörer blir
ett tillräckligt stort hot mot den etablerade telekomvärlden så
kommer en stark politisk reaktion, menar en luttrad telekom-
expert med bakgrund i både Ericsson och Telia.

Det är samtidigt roligt är att se att en aktör som Skype
faktiskt tar initiativ som sätter telekomvärlden under press. 
Det finns uppstickare som vågar utmana. Frågan är om de också
vinner.                                                                     GÖTE ANDERSSON

gote@etn.se

Skype utmanar hela telekomvärlden med 
sitt IP-telefonisystem. Användarna får telefoni 
till lågpris, ofta rentav gratis. Men reglerings-
myndigheter i EU vill få Skype att växa upp från
källarbolag, bland annat genom att tvinga
systemet att hantera nödsamtal. Det kan bli dyrt.

Niklas 
Zennström

Sanna Hughes

JO
CK

 F
IS

TI
CK

/R
EP

O
RT

ER
S/

SC
A

N
PI

X

ETN03-06 s30-31 Goete.qxp  06-03-09  14.24  Sida 30



nad till en pc eller motsvarande.
Det finns trådlösa telefoner för
Skype och de första mobiltele-
fonerna för Skype har visats.

Klientprogramvaran kan
hämta in adressuppgifter för
alla andra registrerade Skype-
användare. Informationen om
registrerade användare uppda-
teras kontinuerligt av ett antal
Skypeanvändare som tillsam-
mans svarar för Skypes använ-
darregister. Det finns inget cen-
tralt adressregister, enligt Fico-
ras expertis.

Klientprogramvaran för Sky-
pe klarar kommunikation punkt
till punkt mellan två
Skypeanvändare för te-
lefonifunktionen och
till Skypes centrala sys-
tem. Denna tjänst,
”Skype Classic”, är gra-
tis för användaren.

Genom brandväggen
En mycket viktig funk-
tion är att klientprogramvaran
klarar att kommunicera genom
brandväggar. Det är helt klart
att detta har varit och är en vik-
tig framgångsfaktor. Det går
dock att konfigurera brandväg-
gar som blockerar Skype, enligt
Klaus Nieminen i Ficora.

Skypes inkomster kommer
från tilläggstjänsterna. Mest in-
tressant är möjligheten att
kommunicera med vanliga tele-
foner, ”SkypeOut” och ”Skype-
In”. Med SkypeOut kan använ-
daren till lågt pris ringa till alla
världens fasta och mobila tele-

fonabonnenter. SkypeIn inne-
bär att Skypeanvändaren får ett
vanligt telefonnummer. Vanliga
telefonabonneter i hela världen
kan därmed ringa Skypeanvän-
daren. SkypeIn kostar cirka 300
kronor per år i fast avgift. Sky-
peIn erbjuds i elva länder, där-
ibland Sverige.

Skype använder enbart för-
betalning. Abonnenterna etab-
lerar ett konto, väljer telefon-
kreditbelopp och gör betalning
med kreditkort, sedan drar Sky-
pe av från kontot i takt med för-
brukade tjänster. Skype har inga
kundkontrakt och fakturerar

ingenting, vilket mi-
nimerar administra-
tionskostnaden.

Enligt Klaus Niemi-
nen fungerar det i
Finland så att när ett
samtal för SkypeIn
kopplas så skickas sig-
naleringsinformation
vidare till en server

placerad utanför Finland.
Detta styrsystem etablerar en

dialog mellan en Skypes gate-
way i Finland och den finländs-
ka Skypeabonnentens klient-
programvara via bredbandsnät
i Finland. Styrsystemet etable-
rar förbindelsen för det enskil-
da samtalet. Detta innebär att
Skype har fullständig kontroll
över signaleringen och därmed
telefontrafiken. Styrsystemet
har motsvarande kontroll vid
SkypeOut.

GÖTE ANDERSSON
gote@etn.se
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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

e ur källaren

Enligt Skypes ägare Ebay hade Skype 57 miljoner registrerade
användare hösten 2005, och var då den största IP-telefonitjänsten
i både EU och USA. Varken eBay eller Skype har publicerat senare
uppgifter på sina hemsidor om antalet registrerade användare.
Skype hade inkomster på 24 miljoner dollar sista kvartalet 2005.

Industriländernas gemensamma organisation OECD pekar på
Skype och anger att de traditionella telefonbolagen måste sänka
sina taxor för fast telefoni med 60-80 procent till 2007 om de ska
kunna konkurrera.

OECD:s slutsats är att i länder med hög andel bredbandsabon-
nenter och där Skype får konkurrera så vinner Skype gentemot de
etablerade telefonbolagens höga trafikavgifter. Samtidigt finns det
några länder som inte tillåter Skype.

57 miljoner användare
FAKTA:

Klaus Nieminen
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V
år nya plattform ska ersätta da-
gens tre plattformat, två för pa-
cemakrar och en för defibrillato-
rer, säger Jan Lindberg som är

elektronikutvecklingschef på St. Jude Medi-
cal i Veddesta, några mil nordväst om
Stockholm.

Plattformen, döpt till Unity, består i sin
helhet av tre asicar, förutom kringkompo-
nenter. Två asicar utgör själva pacemakern.
Den ena är i huvudsak analog. Den andra i
huvudsak digital. Ska man bygga en
defibrillator för invärtes bruk lägger man
till en tredje asic. Konstruktionen har enga-
gerat flera av koncernens forsknings- och
utvecklingsenheter i ett antal år nu. Så fli-
tens lampa har inte bara lyst i Veddesta,
utan även i de tre amerikanska städerna Los
Angeles, Pickens och Sunnyvale.

– I Sverige har vi framförallt jobbat med
den asic som sitter närmast hjärtat, vi kallar
den patientinterfacet, men vi har varit in-
blandade i hela elektronikutvecklingen.

St. Jude Medical är amerikanskt med
huvudkontor i Minnesota. Koncernen har
över 10 000 anställda i världen, varav drygt
700 här i landet. Den svenska verksamheten

är uppdelad i två bolag: St. Jude Medical AB
och St. Jude Medical Sweden AB, där det
sistnämnda arbetar med att sälja och mark-
nadsföra koncernens samtliga produkter i
Sverige.

100 nyanställda på 6 månader
St. Jude Medical AB är det teknikintensiva
svenska företaget. Här sysslar man med
forskning och utveckling, tillverkning samt
supportfunktioner inom ett av koncernens
fem affärsområden: Cardiac Rhythm Ma-
nagement (CRM). Omkring 250 personer
tillverkar pacemakrar eller elektroder, me-
dan drygt 220 jobbar med forskning och ut-
veckling. Och det går bra just nu.

– Sedan i juni har vi accelererat nyrekry-
teringen. Vi har säkert anställt runt hundra
personer det senaste halvåret, jämt fördelat
mellan utveckling och tillverkning.

Framförallt har tillverkningen av elektro-
der ökat och man förväntar sig att det kom-
mer att fortsätta så. Idag monteras uppåt
200 000 elektroder per år här och nästintill
allt arbete sker manuellt.

– Arbetet är så teknikintensivt att det är
svårt att lägga ut. Vi har upptäckt att det är
väldigt viktigt att ha närhet mellan utveck-
ling och tillverkning inte minst när det gäl-
ler elektroderna, konstaterar Jan Lindberg.

Antalet monterade pacemakrar har legat
ganska konstant under senare år, runt
40 000 årligen. Varje produkt som monte-
ras ska testas individuellt. Det görs i ett spe-
ciellt mätrum i närheten.

På utvecklingssidan är det dock den
kommande plattformen som stått i fokus
på senare tid. Plattformens arkitektur på-
minner väldigt mycket om en av de äldre,
men processerna som ska användas är na-
turligtvis mycket finare och betydligt mer
funktionalitet kommer att byggas in.

Den analoga asic som Jan Lindberg basar
över ska klara att detektera hjärtsignaler

som har amplituder på några millivolt,
ibland bara några hundratals mikrovolt.
För att skilja på hjärtsignaler och allt annat
som kan komma i vägen, som störande mo-
biltelefoner, måste ingående förstärkare och
filter ha extremt bra prestanda.

– Utmaningarna är många, som att ska-
pa tillräckligt bra signalbrusförhållande och
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I förra månaden avslöjade amerikanska St. Jude 
Medical att en helt ny plattform ska lanseras nästa år. 
Plattformen, som ska ligga till grund för företagets 
framtida pacemaker- och defibrillatorprodukter, 
har sysselsatt den svenska utvecklingsavdelningen 
de senaste fem-sex åren.

–

oniken närmast hjärtat

■ Jan Lindberg
Befattning: Chef för 

elektronikutveckling på 

St. Jude Medical AB

Född: I Sollentuna 1956. 

Karriär: Kretskonstruktör på

Rifa 1981, efter att ha läst

elektro på KTH. 1985 anställ-

des han av Electrolux Meka-

tronics som asickonstruktör.

1988 började han konstruera

asicar på Siemens-Elema. 

Familj: Fru Kristina och

dottern Magdalena. 

Intresse: Elektronik – kunde

löda innan han kunde gå

Hobby: Film och fotografering

Grunden i en pacemaker är att mäta de in-
terna elektriska signalerna i ett hjärta och
avgöra om hjärtat slår som det ska. Pace-
makern placeras strax under huden ne-
danför ena nyckelbenet. Därifrån förbinds
den med hjärtat genom att en eller flera
elektroder förs ner till hjärtat via en ven.
Elektroniken ligger sedan ständigt och
lyssnar på spänningen mellan de olika no-
derna och mäter tiden mellan hjärtslagen.
Om tiden blir för lång skickar pacemakern
en stimulanspuls som får hjärtat att slå. 

När kroppen rör sig slår hjärtat snabba-
re och vice versa. I de flesta moderna
pacemakrar sitter det därför en accelero-
meter som känner av kroppens aktivitet.
Tekniken fungerar hyfsat, men man jobbar
med att utveckla sensorer som ger bättre
utslag. Hjärtfrekvensvariationerna är en
parameter som läkaren avgör och att stäl-
la in en maxpuls på 170 slag per minut är
fullt möjligt till en frisk vältränad person.

En defibrillator är i princip en pacemaker
som kan sätta igång ett hjärta som stannat
helt. Till det krävs en rejäl spänningspuls,
uppåt 800 V. Det fixar St. Jude Medical med
två egentillverkade kondensatorer i serie. 
En defibrillator innehåller även en hel del
högspänningskomponenter som drosslar
och annat, vilket gör att den är klart större
än en ren pacemaker.                                 AW

Defibrillator 
– en pacemaker med
extra skjuts

FAKTA:
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tillräckligt låg effektförbrukning i en till-
gänglig process. Signaldetekteringen måste
också överleva när andra delar av elektroni-
ken skickar 800 V till hjärtat. Då gäller det
att ha full kontroll på skyddskretsarna.

Vilka halvledarprocesser man valt för
den nya plattformen vill han inte avslöja.
Inte heller vilka kiseltillverkare man använ-
der. Halvledarprocesser är ett alltför käns-
ligt kapitel. Här talas det ju om produkter
som kommer tidigast om ett år.

Läckströmmen – begränsning och utmaning   
I dagens modernaste pacemakrar sitter det
däremot en analog asic tillverkad i en
CMOS-process med kanallängden 2 µm.
Den digitala är tillverkad i 0,35 µm.

– När vi valde processerna var de topp-
moderna. Idag utvecklar ingen digitala kre-
tar i 0,35 µm, men det speglar ju lite av ut-
vecklingstiden för den här typen av platt-
formar, säger Jan Lindberg.

När det kommer till kritan så är han ock-
så mycket begränsad i sitt val av processer.
Dels måste den analoga asicen kunna han-
tera förhållandevis höga spänningar, uppåt
10‒15 V. Dels kräver konstruktionen ex-

tremt låga läckströmmar.
– Våra krav på läckströmmar diskvalifi-

cerar en stor del av alla tillgängliga proces-
ser. Vi har läckströmskrav som ligger
många tiopotenser under vad de flesta
foundries garanterar som standard idag.

Ju finare process, desto större läckström.
Sådan är regeln. Och för konstruktioner
som kräver minimal effektförbrukning har
detta börjat bli ett väsentligt problem. Visst
går det att minska effektförbrukningen

med diverse konstruktionstrix. Som att dra
ner klockfrekvensen, grinda klockor och in-
föra rent asynkron teknik. Men läckström-
marna förblir ändå processberoende.

Trenden att små halvledartillverkare,
som exempelvis Zarlink, successivt slås ut
ser Jan Lindberg med viss oro på. Istället
blir de som överlever färre och större, me-
dan kunderna blir relativt sett mindre. Det
leder till att specialanpassningar blir än svå-
rare att få igenom.

– De stora tillverkarna har visserligen fått
lära sig att hantera mindre volymer men vå-
ra krav gör det ändå besvärligt. I vår kom-
mande plattform har vi lyckats sänka den
totala effektförbrukningen med 35 procent
men vi kommer att få problem att sänka
den ytterligare framöver. Förhoppningsvis
kan vi ligga kvar där vi är idag.

Fungerar upp till 20 år på ett batteri
För att ge perspektiv på resonemanget jäm-
för han med en mobiltelefon. En mobil och
en pacemaker har batterier med ungefär
samma kapacitet. Skillnaden är att en pace-
maker ska fungera upp till 20 år utan att
laddas under tiden.
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Året var 1958. Blickarna riktades mot Solna.
Då – i oktober – opererade min morbror Åke
Senning in världens första pacemaker i en
människa. Jag minns operationen som en
oerhört spännande och fascinerande berät-
telse. Den första pacemakern var stor som
en hockeypuck och fungerade bara ett par
timmar. Den andra några veckor. 

Arne Larsson hette patienten som fick
världen första pacemaker inopererad. 
Han var 43 år vid sin första operation. 
43 år senare dog han. Då hade han hunnit
med 26 olika pacemakrar.

Det var Åke Senning som gav läkaren och
ingenjören Rune Elmqvist i uppdrag att ut-
veckla den pacemaker som han sedan själv

opererade in. Rune Elmqvist hade då redan
flera uppfinningar som rönt internationell
uppmärksamhet bakom sig, exempelvis den
första EKG-apparaten. På 1940-talet blev han
utvecklingschef på Elema-Schönander i Sol-
na. 

Svensk sen tysk nu amerikan
Under årens lopp har den svenska pacemaker-
verksamheten inte bara flyttat från Solna till
Veddesta utan även gjort en resa genom före-
tagsnamn. Den började med att tyska Sie-
mens köpte Elema-Schönander år 1972 och
bildade Siemens-Elema. Ett antal år senare,
1985, köpte Siemens även amerikanska Pace-
setter. Siemens stod därmed som ägare till två

ganska fristående pacemakerverksamheter. 
År 1994 sålde Siemens hela sin pacema-

kerverksamhet till St. Jude Medical varvid
Siemens-Elemas pacemakerverksamhet blev
Pacesetter AB samma år. Sex år senare byter
den svenska verksamheten namn till St. Jude
Medical AB. 

Elema-Schönander tog aldrig patent på
uppfinningen. Företaget trodde helt enkelt
inte att det skulle finnas någon marknad för
pacemakern. Så fel det kan bli. Hittills har
över 70 000 pacemakeroperationer gjorts
bara i Sverige. Var fjärde pacemaker som
planteras in idag kommer från St. Jude
Medical.                                   ANNA WENNBERG

anna@etn.se

Svensk trio bakom pacemakern
HISTORIK:

Pacemakern har gått från två transistorer till två asicar sedan 1958. Rune Elmqvist, Åke Senning och Arne Larsson gav tekniken liv. 

Världens första pacemaker innehöll två 
transistorer och var stor som en hockeypuck.
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Även andra utmaningar dyker upp med
finare processer. Sannolikheten för att det
uppstår fel i de inbyggda minnena ökar ex-
empelvis. För att kompensera för detta
byggs allt mer feltolerans in. Vissa större fel
hanterar man genom att stänga av mycket
av finesserna, medan en backup-funktion i
ren hårdvara håller ställningen.

– Om programvaran av någon anledning
slås ut får man en grundläggande pace-
makerfunktion som gör att patienten mår
hyfsat bra.

Trimmar pacemakern med radiokom
En nyhet som den svenska utvecklingsav-
delningen varit mycket engagerad i är ett
radiobaserat trådlöst kommunikationssys-
tem tänkt att användas av läkaren för att
ställa om programmerbara funktioner hos
en pacemaker samt läsa av hur hjärtat har
fungerat. Systemet bygger på radiostandar-
den MICS (Medical Implant Communica-
tions Service) och ska fungera som ett kom-
plement till dagens induktiva system.

Dagens system kommunicerar med 20
till 30 kbit/s och fungerar upp till en knapp
decimeter från patienten. Det nya har ett
kommunikationsavstånd på flera meter.

– Datahastigheten kan jag inte kommen-
tera eftersom detta är ett område vi kon-
kurrerar hårt inom. Men det går fortare än
idag, säger Jan Lindberg och ler.

En modern pacemaker har flera hundra
parametrar som kan ställas om. En inplan-
terad defibrillator har ännu fler. Men
många pacemakrar programmeras inte om,
utan lämnas med leveransinställningen.
Det är inte bra. Patienterna skulle kunna få
ett bättre liv om läkarna tog sig tid att
finjustera olika parametrar. Mycket av ut-
vecklingsarbetet går därför åt till att försöka
förenkla för läkarna genom att bygga in au-
tomatik i systemet, både i form av pro-
gram- och hårdvara.

– En sorts vision är att skapa en pace-
maker som automatiskt kan skräddarsys till
användaren. Men dit är det nog rätt långt.
Inte bara av tekniska skäl, utan mycket
handlar om ansvar. Vem tar ansvaret om
något går fel?

Sensorer ska övervakar hela kroppen
Så sent som för ett halvår sedan var St. Jude
Medical enbart inriktad på hjärtbehand-
ling. Då gick man ut och köpte ett företag
som jobbar med nervstimulatorer. I ett slag
utökades företagets affärsområde och idag
pågår det intensiva aktiviteter internt som
kommer att påverka utvecklingen på sikt.

– Vi satsar framåt på system som överva-
kar hela kroppen. Man kan tänka sig ett
scenario att man i framtiden opererar in
sensorer även om man är frisk för att i ett
tidigt skede upptäcka om något håller på att
gå fel.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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Varje dag publicerar Elektroniktidningen de viktigaste
branschnyheterna i ett nyhetsbrev. Det är kostnadsfritt
– gå till www.elektroniktidningen.se och anmäl dig.

På www.elektroniktidningen.se finns alla nyheter
samlade. Här finns också arkivet med artiklar ur gamla
och nya utgåvor av papperstidningen. 
Du hittar också bloggar, marknadsöversikter och
information om tidningen.

Papperstidningen, som du håller i nu, kommer en gång
i månaden. Späckad med aktuella artiklar, nya 
produkter, intervjuer och reportage. Varje nummer har
ett tema där en utvald tekniktyp diskuteras på djupet. 
Just nu kan du prenumerera på fyra nummer för bara 
99 kronor. Prenumerationskupong finns på sid 5 och på 
www.elektroniktidningen.se.

Njut!
ELEKTRONIKTIDNINGEN 
I TRE SMAKER

1/ Nyhetsbrev i e-posten

2/ Nyheter på webben

3/ Månadsmagasin 
med mycket läsning

ELEKTRONIK
TIDNINGEN
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V
arje år drabbas cirka 25 000 per-
soner i Sverige av någon form av
hudcancer. Första tecknet är ofta
en liten prick, en pigmentför-

ändring i huden. Att ta reda på om en sådan
hudfläck är harmlös, en mild cancerform
eller rentav malignt melanom kräver idag
att en läkare skär ut ett prov av hudfläcken
och skickar detta på analys till ett labb. En
dyr och tidsödande metod, inte minst då
bara var tionde sådant prov visar sig vara en
tumör av någon form. Men på detta vis
behöver mätningarna inte göras länge till.

– Vi räknar med att ha vår cancerdetek-

tor på marknaden om ett år,
säger Stig Ollmar, grundare av
Scibase i Stockholm.

Hans instrument ska då i stäl-
let på några tiotal sekunder kun-
na hjälpa läkaren att klassificera
pigmentförändringen. En prob
trycks mot hudfläcken, och så
lyser en grön lampa om patien-
ten är frisk, en gul om vidare ut-
redning krävs och en röd om
instrumentet indikerar cancer.
Så är det tänkt att det ska funge-
ra när verktyget nästa år börjar
marknadsföras internationellt i
stor skala.

– Vi jobbar på att göra instru-
mentet mer lättanvänt och sam-
tidigt göra om elektroniken så den blir mer
produktionsanpassad, säger Stig Ollmar.

Kliniska tester
Den version som nu finns framme ska
parallellt med redesignen gå igenom en rad
kliniska tester. Där ska 150 melanom från
fyra europeiska länder mätas upp, och algo-
ritmerna ska justeras utifrån mätresultaten.

– En doktorsavhandling av en av våra
medarbetare bevisar att konceptet håller.
Men för den avhandlingen undersöktes

bara 13 melanom – vi behöver
omkring 150, säger Stig Ollmar.

Instrumentet mäter hudens
impedans, och en stor del av in-
novationens verkshöjd ligger i
mätproberna. Företagets första
prob mätte enbart på hudens
yta, och med denna kan instru-
mentet hitta två typer av hud-
cancer; skivepitel- och basalcell-
cancer.

Det riktiga tekniska genom-
brottet kom med den så kallade
mikroinvasiva proben, där små
kiselspikar tränger genom det
översta hudlagret. Med denna
prob klarar instrumentet även
att mäta upp den fruktade can-

cervarianten malignt melanom. Spikarna är
så små att patienten inte känner något, men
de går tillräckligt djupt för att mätresultatet
ska hålla hög kvalitet.

Stig Ollmar hade forskat på impedans-
mätningar på levande substrat i närmare 20
år innan han kom fram till att det var just
för att detektera malignt melanom som
hans forskning kom mest till sin rätt. Och
det var då, 1998, som han startade Scibase.

Idag har firman vuxit till åtta personer
och Stig Ollmar har lämnat över vd-skapet
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TEMA: MEDICINSK ELEKTRONIK

Efter mer än 25 års
forskning räknar 
Stig Ollmar med att
hans cancerdetek-
tor kan börja säljas 
internationellt
nästa år.

Det går att se om en
person har hudcancer
genom att mäta hudens
impedans. Det har Stig
Ollmar, grundare av
innovationsföretaget
Scibase, visat. Om ett år
ska hans mätinstrument
börja säljas till sjukhus
och vårdcentraler.

Medicinsk teknik är en växande bransch
som idag omsätter 20 miljarder och ger
jobb åt 8000 personer i Sverige.

– Medicintekniken har en lång tradition i
Sverige och det finns en rad starka bolag
som kommit ur svenska innovationer, säger
Gösta Sjöholm som är affärscoach på Stock-
holm Innovation & Growth i Kista.

Han nämner pacemakern, dialysutrust-
ningen och hjärt-lungmaskiner som exempel
på svenska uppfinningar som gett upphov
till världsledande företag.

År 2003 omsatte den medicintekniska
industrin i Sverige runt 20 miljarder kronor
och hade 8000 anställda, om man räknar in
utrustning för både diagnostisering och
behandling. Det är en ökning på 60 procent
på de senaste tio åren.  Hälften av företagen
i branschen har startat de senaste tio åren.

Siffrorna kommer från ”Focus Medtech
Agenda, How to Create a Successful Med-
tech Industry in Sweden” som intresseorga-
nisationen Sweden Bio tog fram i höstas till-
sammans med Exportrådet, ISA och SLF.

Huvudsyftet med rapporten är att förbätt-
ra myllan för nya företag. Receptet man skri-
ver ut skiljer sig inte så mycket från andra

branscher. Ökat nyföretagande kräver mer
såddkapital, det behövs internationell erfa-
renhet i styrelse och ledning för att lyckas
på utländska marknader, samarbetet mellan
sjukvård, forskning och företa måste stärkas
och så behövs mer resurser till den godkän-
nandeprocess som medicinsk utrustning
måste klara innan den får säljas.

Totalt 100 000 jobb – lika stort som Ericsson
Vinnova tog i fjol fram en bredare rapport,
kallad ”Strategi för tillväxt – Bioteknik, en
livsviktig industri i Sverige”. I den slår man
fast att det finns cirka 800 företag inom ut-
veckling av produkter och tjänster inom bio-
teknik, läkemedel och medicinsk teknik,
med drygt 40 000 personer anställda. Indi-
rekt alstrar industri ytterligare 60 000 priva-
ta arbetstillfällen, totalt alltså 100 000 jobb.
Det är likvärdigt med Ericssonkoncernens
betydelse för Sverige enligt en beräkning
publicerad i Dagens Industri.

Om man istället begränsar sig till enbart
medicinteknik är branschen betydligt mind-
re. En sökning i Affärsdata, en databas med
alla bolag i Sverige, ger till exempel ”bara”
350 träffar på kategorin. En rad av dessa har
ett halvsekel på nacken och är världsledan-

de, till exempel pacemakerföretaget St Jude,
se intervjun på sid 32–36.

Ett något yngre företag är Gambro som
grundades i Lund 1964 och tillverkar dialys-
utrustning. Företaget omsatte 14,7 miljarder
kronor i fjol. Välkänt är också Elekta som gör
strålknivar för behandling av bland annat
hjärntumörer. Företaget startade 1972 och
1997 köpte man Philips radioterapidivision
och blev därmed världstrea.

Linköpingsbolaget Sectra, startat i slutet
av 70-talet, är nog mest känt för sina avlyss-
ningssäkra mobiltelefoner. Från 1988 är digi-
tal röntgen en viktig del av verksamheten.

Ett av de nyaste företagen som vuxit till
en världsspelare är Radi Medical i Uppsala,
grundat 1988. Företaget gör en mikromeka-
nisk multisensor för hjärtoperationer.

Fler namn kommer säker att kunna läggas
till listan om några år. För även om sjukvår-
den hela tiden effektiviseras så verkar inno-
vationsförmågan ändå finnas. Det visas inte
minst av att Sverige ligger på en fjärde plats
när det gäller beviljade medicinteknikpatent
i USA.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Svensk medicinteknik för 20 miljarder
BAKGRUND:

Ett år kvar till Stigs hudc
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till Christer Wallin, för att i stället fokusera
på teknik och utveckling.

Expansionen och de kliniska testerna
blev möjliga då två riskkapitalbolag investe-
rade 30 miljoner kronor i firman förra året.

– Det var den mikroinvasiva proben som
fick investerarna riktigt intresserade, berät-
tar Christer Wallin.

Det är nu hans jobb att marknadsföra
produkten globalt, bland annat genom två
stora studier i Europa och USA nästa år.
Han räknar med att få ett godkännande
från den mäktiga regleringsmyndigheten
FDA, Food and Drug Administration, i
USA någon gång 2008 – det är bland annat
för detta ändamål som de kliniska testerna
nu görs. Ett FDA-godkännande är nödvän-
digt för att sälja produkten i USA.

Alldeles för okända än så länge
Bingo för Scibase vore att ett helt lands
befolkning ska screenas för hudcancer.

– Det finns stora sådana behov. Men det
görs inte idag, konstaterar Christer Wallin.

En anledning kan vara att cancerläkar-

kårens inte känner till Scibase. En av hans
uppgifter är därför att få upp Scibase på ra-
darskärmarna hos världens cancerforskare.

– I dagsläget är det dessvärre ytterst få
som vet vad vi håller på med. Men under
året som kommer ska vi bli betydligt mer
kända, säger han.

Ett annat viktigt mål för företaget är att
säkra finansieringen. Det behövs mer pengar
för marknadsföring och för att bygga upp ett
försäljningsnät. Christer Wallin vill inte
nämna några summor, men två till fyra
gånger så mycket som den första investe-

ringsrundans 30 miljoner är inte orimligt.
– Jag är inte orolig för finansieringen,

säger Stig Ollmar.
Risken att konkurrenter dyker upp finns

förstås alltid. Men Stig Ollmar har en rad
patent, och enligt Christer Wallin finns ing-
en annan metod som blir lika noggrann.

– Det närmaste är ett amerikanskt före-
tag som mäter pigmentförändringar i hu-
den optiskt. Men de är inte i närheten av
samma exakthet, säger han.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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Probens små kiselspikar
tränger in under översta
hudlagret. Det krävs för
att detektera malignt
melanom. Med en annan
prob kan instrumentet
även upptäcka mildare
hudcancervarianter.

dcancermätare 
TEMA: MEDICINSK ELEKTRONIK
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Många sjukdomar måste
upptäckas på ett tidigt
stadium för att de ska
kunna bromsas och botas

effektivt. En metod för att lyckas med
det är att analysera blodprover, och det
läggs mycket resurser på att upptäcka
fler blodburna sjukdomsmarkörer. 

Utvecklingen av användarvänliga
patientnära instrument som ger snabba
testresultat innebär att det går att utföra
screeningtester till en låg kostnad på
läkarmottagningarna. Det blir dessutom
enkelt att övervaka sjukdomsförlopp och
hur patienten reagerar på en behandling.
Med testresultaten tillgängliga inom 15
minuter behövs inga återbesök för att
informera patienten. Tidig diagnos inne-
bär en stor samhällsekonomisk vinst och
bidrar till en förbättrad livskvalitet för
patienten då dennes behandling blir
mycket skonsammare.

Forskningsinstitutet Imego och CanAg
Diagnostics utvecklar sedan några år till-
baka tillsammans en ny teknikplattform
för patientnära analyser. CanAg Diagnos-
tics är ett Göteborgsbaserat
bioteknikföretag som utvecklar analys-
instrument och reagenter för cancer-
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Av Kristina Reimhult och Jan Wipenmyr, Imego

Kristina Reimhult har en civilingenjörsexamen 
i teknisk biologi från Linköpings Tekniska Högskola.
Hon arbetar sedan 2001 inom gruppen 
för bio- och kemiska sensorer på Imego.

Jan Wipenmyr har en civilingenjörsexamen 
i teknisk fysik från Chalmers.
Jan anslöt till Imego våren 1999 och arbetar 
i fotonikgruppen.

Engångschips och mätinstrument lika bra som labb
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En plattform 
för analyser 
nära patienten

Bild 1. Imego och
CanAg har tagit
fram ett koncept på
hur plattforms-
produkten kan se
ut. Någon färdig
produkt finns dock
inte ännu.
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sjukdomar. Företaget har funnits i över
20 år och har 27 anställda.

Vi använder prostataspecifikt antigen
(PSA) som modellanalyt, men plattfor-
men kan ändras för detektering av andra
serumburna sjukdomsmarkörer, till
exempel andra cancer- eller allergen-
markörer, och dessutom för detektering
av flera analyter. Konceptet baseras på
ett analysinstrument för kvantitativ
detektering och engångschip som inne-
håller bioreagenserna. 

I dag finns det en fungerande demon-
strator av instrumentet, det vill säga en
prototyp med all funktionalitet men inte
utformad som instrumentet är tänkt att
se ut i sin slutliga form. Dessutom finns
ett koncept på hur engångschipset skall
se ut, där flertalet av dess funktioner är
testade med hjälp av maskintillverkade
chipsprototyper. Ingen sprutformad pro-
totyp är dock framtaget av chipset. 

Ett kemikoncept är också framtaget,
där en del optimeringsarbete återstår för
att få assayn att fungera optimalt.

Principen för detektering av blodburna
markörer för prostatacancer (prostata-
specifikt antigen, PSA) är en sandwich
assay teknik (se bild 2). Patientens
serumprov appliceras i ett engångschips,
stort som ett kreditkort, i vilken assayn
utförs. En mer utförlig beskrivning av
chipsets funktion finns nedan. 

Reaktionen sker i en avgränsad kavitet
på analyschipet. Kaviteten är belagd
med en fångande antikropp specifik för
PSA (antikropp 1). Om det finns PSA-anti-
gener i patientens serumprov binds
dessa till antikropparna på kavitetens
väggar. Kaviteten innehåller även fluore-

scerande partiklar belagda med en
annan PSA-specifik antikropp (antikropp
2). Dessa binder till PSA-antigenerna,
som i sin tur är bundna till antikropp 1,
och tillsammans utgör dessa ett yt-
bundet komplex. All överskottsreagens
sköljs bort, kaviteten belyses med laser-
ljus och fluorescensintensiteten hos det
ytbundna PSA-komplexet fastställs.
Ljusintensiteten är proportionell mot
antalet bundna fluorescerande partiklar
och därmed mot koncentrationen av
prostataantigen i det undersökta provet.

Resultatet av en mätning visas i bild 3.
Den detektionsgräns som nås ligger
under 0,1 ng/ml PSA, vilket visar att sys-
temet är tillräckligt känsligt för att mäta
kliniskt relevanta PSA-nivåer. Digrammet
visar att beroendet fluorescenssignal
som funktion av PSA-koncentration inte
är linjärt vid höga PSA-koncentrationer.
Detta beror på partiklarnas relativt stora
storlek. Genom att tillsätta 60 ng/ml PSA
i kaviteten blir avståndet mellan ytbund-
na PSA-molekyler litet jämfört med stor-
leken på partiklarna. En mikrometerstor
FluoSphere-partikel som binder till en
yta exponerad mot 60 ng/mL PSA täcker
flera bundna PSA-molekyler, vilket gör
att de döljs för andra partiklar. Detta är
förklaringen till det icke-linjära samban-
det. En högre PSA-koncentration gör inte
att fler partiklar binder till ytan när

mättnadsnivån nås; den gör bara att en
partikel täcker fler PSA-molekyler.

Instrument och engångschips. Vårt kon-
cept för patientnära mätningar innehåller
två delar: ett mätinstrument och ett en-
gångschips. Samtidigt som mätnog-
grannheten måste motsvara den som er-
hålls på laboratorium krävs att både in-
strument och chips är enkla att använda
– det är avgörande för det patientnära
konceptet. Samtidigt måste också pro-
duktionskostnaderna vara tillräckligt lå-
ga för att göra mätningarna lönsamma.

Instrumentet utför hela mätprocedu-
ren, vilket innebär att det styr och kon-
trollerar förflyttningarna av alla vätskor
under analysproceduren, förflyttar en-
gångschipset till rätt positioner, utför
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Bild 2. Principen för en sandwich assay.

Detta projekt har utförts i ett samarbete
mellan CanAg Diagnostik och Imego. Från
Imegos sida har projektet hanterats
småföretagarprogrammet. Det innebär att
Imego investerar i projektet mot en fram-
tida återbäring i form av royaltyersättning.
Programmet finns beskrivet på Imegos
hemsida, www.imego.com. 

SME-programmet
FAKTA:

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

Bild 3. Resultatet av en PSA-analys. Fluorescerande signal som funktion 
av PSA-koncentration (RFU = Relative Fluorescent Unit).
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fluorescensmätning-
arna, beräknar och

presenterar resultatet.
Därtill kommer ett antal

ytterligare krav som att
vara mekaniskt robust och ljustätt, kun-
na kommunicera både med användaren,
chipset och med dator, ha inbyggd fel-
hantering samt, sist men inte minst ha
en funktionell och attraktiv design.

Det enda användaren behöver göra är
att tillsätta några droppar av patientens
serumprov till engångschipet och där-
efter sätta chipset i instrumentet. Efter
registrering av patientuppgifter startas
mätningen via startknappen. Därefter
styr instrumentet hela assayn, vilken tar
ungefär 10 minuter. Därefter utförs mät-
ningarna av fluorescenssignalen från de

tre detektionskaviteterna och mängden
PSA beräknas och visas på instrumen-
tets skärm. Slutligen skickas chipset ut
ur instrumentet varvid användaren
slänger detta.

Engångschipsens utförande och funk-
tion är nyckelfaktorer i det patientnära
konceptet. Chipset är något större än ett
kreditkort och ca 5–6 mm tjockt. Inuti
chipset finns ett antal kaviteter som är
sammanbundna med kanaler. De vikti-
gaste kaviteterna är detektionskaviteter-
na, kaviteten som definierar provets
volym, kaviteterna för överskottsvätskor
och kaviteten som innehåller buffert. 

Det finns tre detektionskaviteter: en
används för patientprovet medan de
övriga två används för kalibreringsmät-

ningar. De bildar en referens på chipet
som möjliggör kvantitativ bestämning av
provanalyten. Tvåpunktskalibreringen av
signalen utförs automatisk med hjälp av
kemikalier på chipset. 

Alla tre detektionskaviteterna är belag-
da med den fångande antikroppen. Den
detekterande antikroppen – inbundna på
fluorescerande-partiklar – och buffert-
lösningen som används för sköljning hör
också till kemikalierna på chipset. Inga
kemikalier förutom provet behöver där-
för tillsättas till chipset och inga kemika-
lier eller provrester lämnar chipset i nå-
got steg av mätproceduren. Inga kemika-
lier behöver därför hanteras och omfatt-
ningen av hanteringen av patientprovet
minimeras.                                                ■
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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).
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DET ÄR INTE NÄR NÄSTA SKIFT GÅR PÅ 
SOM DU VET ATT KLOCKAN ÄR 9.00 I TAIPEI.

Produktionschefen Jason Koh ler med hela ansiktet när DHL-kuriren anländer med

den nya prototypen av mobiltelefon. I tid. Som utlovat. Det beror på att DHL är snabbare

än någon annan med leveranser före 9.00 och före 12.00, till flest städer i Asien. Alla

transporter stöds av online-rapportering av leveransdetaljer och pengarna tillbaka-garanti.

Så Jason kan alltid få in de senaste modellerna i produktion – för att snabbt få ut dem på

marknaden. Ta reda på hur DHL kan hålla även din produktion effektiv i både Europa och

Asien. Besök www.dhl.se om du vill ha ett fint erbjudande nästa gång du ska skicka varor.

Snabbaste leveranserna till Asien före 9.00 och 
före 12.00 beställer du hos DHL på 0771-345 345.

FRAMME 9:00, FRAMME 12:00, FRAMME MED DHL.
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Det ligger stora fördelar med
att ha medicinteknisk pro-
duktion under samma tak
som industrielektronik då det

präglar kvalitetsattityden och medveten-
heten om vikten av processdokumenta-
tionen vilket i sin tur ger positiva effekter
på både uppföljningsstruktur och
dokumentationsdisciplin i hela fabriken.
Dessutom höjs kvaliteten och nivån på
kvalitetssystemet av att certifieras mot
nischcertifikat som ISO 13485.

De stora fördelarna med medicinsk
medicinteknisk elektronik är att det höga
kvalitetstänkandet spiller över på andra
segment som i sin tur leder till lägre
kvalitetsbristkostnader. Vid uppföljning
av fältreturer räknar Enics i miljondelar
vilket är goda resultat. I det samman-
hanget finns det naturligtvis risk för att
man lägger ribban på icke-medicintek-
niska produkter för högt om man inte
följer upp och kommunicerar de olika
kvalitetsnivåerna. Rätt utfört har du en
god kompetensbank att ösa ur för alla
möjliga former av elektroniktillverkning.

Flera inslag i den medicintekniska stan-
darden har positiva effekter på arbetsor-

ganisationen. Till exempel ger det åter-
kommande utbildningskravet ökad moti-
vation, noggrannhet och engagemang
bland personalen som arbetar med me-
dicinteknisk produktion. 

Denna personal roterar sedan mellan
andra produktionslinor och fungerar som
kvalitetsambassadörer. Därigenom lär
och drar hela fabriken nytta av den ord-
ning och reda på både dokumentation
och processer som är tvingande i grup-
perna som tillverkar medicinteknisk ut-
rustning.

Nackdelarna med medicinteknisk elek-
troniktillverkning i förhållande till indust-

riell är att förändringar är mer omständ-
liga. Har man komponentbrister för att
kunna leverera och vill godkänna ett
annat fabrikat tar det längre tid jämfört
med industrins krav. Kunderna vill gärna
testa komponenten innan godkännande
vilket är en tidstjuv. 

Å andra sidan är det mer ovanligt med
komponentrelaterade problem i tillverk-
ningen just på grund av den längre god-
kännandeprocessen. Kunden vet att pro-
dukten fungerar då de frisläpper kompo-
nentändringar.

När vår fabrik i Malmö började för sju år
sedan med medicinteknisk elektronik-
tillverkning levde vi i tron av att ha bra
styrning på våra processer. Fabriken var
tidigt ute och var ett av de första företag
som certifierades för ISO 9000 och fick
till och med ett certifikat med 2-siffrigt
serienummer. Med en sådan framsynthet
skulle det inte vara några bekymmer att
ytterligare höja kvalitetsnivån. 

Då Gambro gjorde den första kundre-
visionen av vårt kvalitetssystem visade
det sig emellertid att vi hade en lång väg
att vandra för att nå upp till medicinsk-
teknisk elektroniktillverkningsnivå. Det
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Av Benny Skogberg 
och Andreas Bergström, Enics
Benny Skogberg anställdes på ABB i Malmö våren 1999
som projektledare och ansvarade för att ta in 
den första medicintekniska kunden på företaget.
Den 1 juli samma år köptes tillverkningsenheten av Flextronics.
Benny har arbetat i olika chefsroller på företaget sedan 
2001 bland annat med ansvar för den medicintekniska 
tillverkningen i företaget.
Den 4 juni 2005 köpte Enics verksamheten och Benny arbetar
sedan dess som produktionsledare för Industrikunder.

Andreas Bergström är civilekonom och har arbetat 
med kontraktstillverkning sedan 1998.
Han är General Manager för Malmöfabriken sedan år 2003.

– mer möjlighet än hot 
för kontraktstillverkaren

Medicin-
elektronik

ISO 13485
Standard för Medicintekniska produkter

FDA
U.S. Food and Drug Administration

(www.fda.gov) 

QS Reg
Quality System Regulation

Part 820
Subchapter H – Medical devices

FAKTA:
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blev en lång resa för oss mot ett större
kvalitetsmedvetande. Gambro var till
stor hjälp i det arbetet och vi fick tips
och råd under vägen för att nå upp till de
högt ställda kraven. Det kallades in ex-
terna konsulter både från Sverige och
USA i utbildningssyfte och som revi-
sionshjälp. Det har gett resultat och idag
håller Enics samma nivå som de medicin-
tekniska kunderna kräver.

Utgångspunkten i kvalitetsarbetet
skiljer sig mellan Europa och USA. Euro-
peisk kvalitet utgår ifrån dokumentation
och repeterbarhet och man får ett certifi-
kat att hänga på väggen. Det amerikans-
ka FDA (Food and Drug Administration)
delar inte ut certifikat utan det revidera-
de företaget kan närmast betraktas som
”tills vidare inte underkänd” då man vill
sälja till den amerikanska marknaden.

FDA utgår ifrån en enda fråga: ”Hur
vet ni att den här produkten är säker och
inte kan skada patienten?” Enkelt kan

tyckas men revisionen börjar på toppen
och går sedan på djupet. Börjar man
gräva från det hållet inser man snart vart
åt det lutar. Man kan komma så lång ner
att man tittar på enskilda komponenters
tillverkningsbatcher i förhållande till
andra komponenters tillverknings-
batcher för att på så sätt minimera
skadan om det visar sig att just den här
kombinationen av tillverkningsbatcher
inte håller ställda krav.

Har man inte ett system som klarar
detta kan man tvingas återkalla tusen-
tals produkter från marknaden trots att
bara tio är fel. Lyckligtvis individmärks
varje komponentförpackning för sig som
gör att spårbarheten ökar avsevärt och
att kraven inte känns övermäktiga. I
grund och botten rör det sig om kontinu-
erlig dokumentation med hjälp av data-
baser och streckkoder. Och detta gäller
bara själva produkten i sig.

I branschen förändras och förbättras
produkterna över livscykeln där det i ISO
13485 är styrt hur man ska dokumente-
ra. Varje förändring måste loggas med
revision och version. Vidare får man inte
ha ett system som kan redigeras då man
frisläpper ändringen. Självklart kan man

ha flera ändringar i samma ändrings-
order, men då den är frisläppt är den
låst. Har man glömt något krävs ännu en
ändringsorder med uppräknad revisions-
eller versionssiffra.

Produktionsprocessen är även den
väldokumenterad och utmanande att
förändra. Varje produkt är verifierad för
respektive produktionsprocess i en
produktspecifik kvalitetsplan. Investerar
man i en ny maskin där man ska tillverka
medicinteknisk elektronik måste produk-
terna omverifieras. Då gäller inte de van-
liga testerna i normal tillverkning utan
man måste validera om processen. Mer
konkret innebär det att man ska sätta
alla maskinens parameterinställningar i
max- respektive minvärde och tillverka
varje enskild produkt i varje möjlig kom-
bination. Helt omänskligt egentligen då
en ytmonteringslinje har tusentals para-
metrar som kan ändras. Så som de ame-
rikanska kraven är skrivna i FDA QS Reg
Part 820 är det så man ska gå till väga.

Vägen runt utmaningen handlar om
enskilda validerade testutrustningar. Då
valideras testutrustningens installation,
funktion och prestanda. Därefter krävs
att man kontinuerligt loggar sin test-
utrustning utifrån en förutbestämt veri-
fieringsinstrument. På exempelvis rönt-
genutrustningen har man ett verifiering-
instrument där gråskalorna kontrolleras
varje gång. Resultatet loggas i en data-
bas och idén är att följa upp mätningar-
na så att utrustningen inte tenderar att
avvika från ställda gränser. Avgörande
för framgång är att följa trenden även om
resultatet ligger innanför gränsvärdena
så man kan justera maskinen innan den
faller utanför gränsvärdena. Detta syn-
sätt accepterar FDA där man verifierar en
föregående tillverkningsprocess i en vali-
derad testutrustning.

Det finns dessutom krav både enligt
ISO13485 och från kunderna att ständigt
utföra riskanalyser för alla delar i till-
verkningsprocessen. Här måste alla
tänkbara risker belysas utifrån ett
patientsäkerhetsperspektiv. Eventuella
avvikelser och korrigerande åtgärder
måste givetvis dokumenteras. Alla hän-
delser som skulle kunna medföra en risk
måste kommuniceras med kund.

Sammanfattningsvis är medicinteknisk
tillverkning mer en möjlighet än ett hot.
För Enics hjälper det till att enklare nå
kvalitetsrelaterade mål då det finns utar-
betade processer för hur man identifierar
förbättringsmöjligheter och minimerar
våra risker. Att riskminimera så tidigt i
värdekedjan är en framgång både för oss
och för våra kunder. Den kund finns inte
som har synpunkter på en för hög kvali-
tetsnivå.                                                    ■
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En av Enics kunder är Gambro som utvecklar
dialysutrustning. Vid så kallad hemodialys
förs blodet via externa blodslangar genom
en dialysator, där avfallsprodukter och
överflödig kroppsvätska avlägsnas och bort-
forslas via dialysvätska.
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Mikroelektromekaniska
system (Mems), i form av
DNA-labb på chips, börjar
spela en nyckelroll bland

instrument för snabba analyser av mikro-
biologiska prov. Chipslabben integrerar
elektriska, mekaniska och biologiska
element, och tack vare mikroflödesteknik
kan de hjälpa till att utföra viktig klinisk
diagnostik snabbare, mer behändigt och
mer ekonomiskt än tidigare.

Mikroelektromekaniken är precis som
halvledartekniken ytterst attraktiv efter-
som den gör det möjligt att tillverka
hundratals exakta, repeterbara kretsar
med hjälp av ytterst välkontrollerade
processer; i stort sett samma processer
som används för produktion av kisel-
chips. Faktum är att dagens systemori-
enterade mikroelektroniska teknologier
gör det möjligt att integrera kompletta
system, inklusive mekaniska sensorer
och gränssnittskretsar, på ett och sam-
ma chips.

ST Microelectronics utnyttjar Mems-tek-
nologi för att jämföra DNA-prov i syfte att
detektera ett antal olika patogener och
utföra annan klinisk diagnostik snabbt,
enkelt och till låg kostnad. Denna tekno-
logi kommer säkert att finna användning i
applikationer inom områden som veteri-
närmedicin, livsmedelskontroll och biolo-
giskt försvar. Idag utförs sådana analyser
med kostsamma och utrymmeskrävande

instrument i molekylärbiologiska labora-
torier och diagnostikcentra.

Hjärtat i STs ansats är en Mems-base-
rad engångskassett som fungerar som
ett chipsbaserat DNA-lab. Kassetten, kal-
lad In-Check, arbetar med en mikroflö-
desteknik som utvecklats för bläckstråle-
skrivare. Den innehåller en bank av mik-
roskopiskt små kanaler, var och en 30 x
200 μm stor, som ligger begravd i kislet.
Under analysen fylls kanalerna med ett
okänt DNA-prov samt DNA-primers som
används för att odla, eller föröka, prov-
mängden till en användbar kvantitet med
hjälp av en process kallad PCR (polyme-
rase chain reaction). PCR-processen ut-
går från ett prov med ett fåtal DNA-
strängar och replikerar dessa till miljon-
tals identiskt lika strängar. Detta ger av-
sevärda fördelar jämfört med dagens

metoder, som ofta
behöver börja med
ett mycket större
prov som kan vara
dyrare att anskaffa
och extrahera.

Nyckeln till PCR-
processen är elektris-
ka uppvärmnings-
element som finns
inbyggda i kislet och
som används för att
upphetta kanalerna.
Med hjälp av elemen-
ten cyklas DNA-

blandningen genom tre exakta tempera-
turer. Det förstärkta DNA-samplet flyttas
därefter över till biochipets detekterings-
area, som innehåller kända – och kanske
matchande – DNA-fragment. Matchande
DNA detekteras genom att man belyser
elektroderna med en laser och ser hur de
fluorescerar. För att ytterligare automati-
sera processen utvärderas även en me-
kanism som använder elektromekanisk
detektering istället för optisk. 

Den portabla, fluorescensbaserade
optiska läsaren ansluts till en pc, som
analyserar mikromatrisen (en miniatyri-
serad matris med flera unika DNA-se-
kvenser) på några sekunder.

Ett chips används för varje test, som
typiskt tar mindre än en timme att ge-
nomföra. Eftersom plattformen In-Check
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Av Stefano Lo Priore, 
ST Microelectronics

Stefano Lo Priore har arbetat på ST Microelectronics sedan 1996,
i Italien och USA. Han har flera patent inom mikrofluidik 
och halvledartillverkning. Sedan 2003 har han ansvaret 
för labbchipsplattformen In-Check, och arbetar globalt med 
att utveckla tillämpningar för denna plattform i samarbete med
kunderna.

Labb på ett chips kan diagnostisera sjukdomar 
från blodförgiftning till fågelinfluensaE

XP
ERTA

R
TIKEL

Mikromekanik 
lyft för DNA-analys

Upp till fem analyser kan utföras samtidigt med STs plattform. 
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använder en mikromatris kan varje test
utvärdera flera olika DNA-strängar med
mycket reproducerbara testresultat. 
Ett system för temperaturkontroll ger
möjlighet att använda fem oberoende
kassetter. Känsligheten hos In-Check är
beroende av faktorer som applikationen,
DNA-strängarnas längd och vilken metod
som används för att preparera samplen.

Alla kemiska reaktioner äger rum i
själva biochipset, och eftersom den
kassett som innehåller chipset är av en-
gångstyp ger denna metod mindre risk
för korskontamination än vad konventio-
nella instrument ger. 

Eftersom systemet använder myck-
et mindre mängder av de
kostsamma kemiska rea-
genserna är det också
mindre kostsamt att an-
vända. Förutom kasset-
ten med chipset består
systemet av en upp-
sättning instrument,
inklusive en styrenhet
och en läsare som väg-

leder operatören genom ett antal nyckel-
steg.

Biochips ger viktiga fördelar jämfört
med traditionella diagnostikmetoder när
det gäller hastighet och noggranna test-
resultat. Med biochips kan resultaten fås
fram på minuter, istället för på timmar
eller dagar. I vissa fall kan traditionella
viruskulturer behöva upp till en vecka
innan det går att få användbara resultat.
Noggrannheten som kan uppnås med
biochips är också mycket högre. 

Ett av de många viktiga skäl som finns
att använda biochips i medicinska appli-
kationer är att läkarna snabbt kan sätta
in rätt fokuserade behandlingar. Detta

kan ha mycket stor betydelse för att
förhindra spridning av sjukdomar.

Ett exempel är en ny tillämp-
ning för labbchips för DNA-

baserad detektering av bak-
terier som orsakar sepsis
(blodförgiftning). Här an-
vänds en diagnostikpanel
från företaget Mobidiag
som körs på ST:s platt-
form. Plattformen är värd-
system för en patogen
panel som kan identifiera
tio sepsisorsakande
bakteriearter samt methi-
cillin-resistenta stammar

av Staphylococcus
aureus ur kulturprov av

positivt blod. Diagnostikpanelen har
konstruerats för att optimera valet av
antibiotikaterapi i kombination med
resultaten från gramfärgning, som är en
empirisk, jämförande metod för att åt-
skilja bakteriearter. 

De mycket noggranna och snabba re-
sultaten kommer att minska riskerna för
felaktig användning av antibiotika och
hjälpa läkarna att välja rätt behandling
så tidigt som möjligt. Kliniska prov är
planerade att börja tidigt 2006. Den slut-
liga produkten, med validerade kontrol-
ler, försöksoptimering och program för
diagnostikrapportering, kommer att lan-
seras senare i år.

I samarbete med forskningslaboratoriet
Veredus utvecklar ST också en diagnos-
tisk resurs som ska ge hälsovårdsperso-
nal möjlighet att snabbt detektera stam-
mar av fågelinfluensa och andra influen-
savirus. Baserad på ST:s plattform ut-
vecklar Veredus en applikation som
direkt identifierar om en patient är infek-
terad med fågelinfluensa (H5N1) eller
någon undertyp av Influensa A eller B.
Detta sker med ett enda test, istället för
att som läget är idag kräva flera test.
Baserat på de uppmuntrande test som
hittills har kunnat iakttas, och som re-
sultat av omfattande tester och valide-
ringar, väntas Veredus applikation bli
kommersiellt tillgänglig för hälsovården
mot slutet av detta år.                             ■

TEMA: MEDICINSK ELEKTRONIK

En speciell läsare ger
användaren möjlighet att
samla in information 
från mikromatriser och
detektera vilka DNA-
sekvenser som fanns i 
diagnostikprovet.

I labbkretsen In-Check ryms ett flertal funktioner från konventionella labb.
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■ STRÖMFÖRSÖRJNING
Brett inspänningsområde och
380 W i ett kvartsbrickformat
är vad Ericsson Power
Modules erbjuder. Bättre går
inte att få, hävdar företaget.

Bäst i klassen i kvartsbrickfor-
mat. Så presenterar Ericsson
Power Modules sitt senaste till-
skott, en Intermediate Bus Con-
verter (IBC) med namnet
PKM4000BPI.

Ericsson Power Modules
hävdar att den nya omvandla-
ren har högre verkningsgrad
och effekttäthet än alternativa
lösningar i samma format. Fak-

ta säger att PKM4000BPI ger 
33 A vid 12 V och att verknings-
graden är hela 96 procent. Allt
detta levereras ur en 57,9 ✕ 36,8
✕ 12,7 mm stor modul.

Intressant är också modulens
breda inspänningsområde, från
36 till 75 V. Därmed är den spe-
ciellt lämpad att användas i te-
lekomsystem som är baserade
på industristandarden ATCA
(Avanced Telecom Computing
Architecture).

Än mindre format på väg 
PKM4000BPI kommer i tre va-
rianter: PKM4304BPI som ger
33 A vid 12 V, PKM4204BPI som

ger  25 A vid 12 V samt PKM-
4303BPI som ger  40 A vid 9 V.
Alla tre har en isolation mellan
in- och utgång på 1 500 Vdc.
Därmed möter de isolations-
kraven i IEC/EN/UL60950. De
har dessutom en mediantid
mellan fel (MTBF) på 1,82 mil-

joner timmar. Inom kort säger
sig Ericsson lansera liknande
produkter i 1⁄8- och 1⁄16-brick-
format för dem som dock kan
nöja sig med lägre effekter, men
vill spara kortyta.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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Ericsson: 
Vår kraftmodul 
är bäst i klassen

Kraftmodulen PKM4000BPI från Ericsson har högre effekttäthet än
alternativa lösningar i samma format. 

■ PROCESSORER
Holländska Handshake
solutions har konstruerat en
klocklös version av Arm9.
Den lanseras av Arm och
Handshake tillsammans med
både klockade och klocklösa
verktyg och IP-kärnor.

Kärnan heter Arm996HS. Den
programmeras med Arms
vanliga 32-bitarsinstruktio-
ner och med 16-bitarsin-
struktionerna Thumb. I
en jämförelse som
Handshake gjort, drar
Arm996HS en tredjedel av ef-
fekten hos en ARM9 när pre-
standa är densamma – mellan
54 och 83 DMIPS i testet.

Klocklösa (asynkrona) pro-
cessorer finns redan, men då
Arm är största leverantör av IP-
processorkärnor kan denna lan-
sering bli starten på en boom
för klocklös teknik.

Tappar kontakt med IP-block
Problemet med att göra något
så fundamentalt annorlunda
som att plocka bort klockan
från ett chips, är att man tappar
all kompatibilitet med den

klockade världens alla IP-block.
Handshakes lösning är klister-
logik. 996HS kopplas till bussen
Dual Amba AHB Lite och har
synkrona gränssnitt av stan-
dardslag.

Processorn är därmed kom-
patibel med vanliga EDA-verk-
tyg för klockade kretsar. Tanken
är att man ska kunna köpa
996HS som ett block och inte-
grera det som vilken Armkärna
som helst.

Stöder inte RealView ännu
ARM996HS kan kopplas ihop
med periferiblock från Arms
kringbibliotek Metro och Ad-
vantage, men stödet för Arms
egen utvecklingsmiljö RealView
är ännu ej klart. Det finns också
klocklösa IP-block att integrera
kärnan med. De levereras av
Handshake Solutions tillsam-
mans med verktyg för klocklös
konstruktion.

Handshake Solutions klock-
lösa teknik har använts i smart-
kort, personsökare och trådlösa
telefoner. Företaget är en del av
holländska Philips.

JAN TÅNGRING
jan@tangring.se

Arm lanserar klocklös processor

Handshake Solutions har valt sitt namn efter en teknik som klock-
lösa kretsar använder sig av för att kommunicera: ett block skakar
hand med det block det skickat data till för att mottagaren ska
veta att det är dags att vakna och agera. Mellan handskakningarna
sover blocken och drar därmed ingen dynamisk effekt. 

Att blocken aktiveras på eget lokalt initiativ istället för att mar-
schera i takt med en central klocka, gör klocklös teknik radiotyst.
Ytterligare en finess med ARM996HS är att den automatiskt anpas-
sar sig till variationer i matningsspänning, ström och temperatur. 

Marscherar inte i takt
FAKTA:

Klocklösa processorer används redan idag. Det sitter en i passet vid
mannens vänstra pekfinger.
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■ UTVECKLINGSVERKTYG
Hardi Electronics har tagit
fram två mindre versioner av
sitt prototypkort Haps34. 
På originalet sitter fyra stora
FPGA:er – nykomlingarna
Haps 31 och 32 har en 
respektive två.

På mässan Date i München lan-
serade Hardi Electronics två nya
moderkort i sin serie Haps,
Hardi Asic Prototyping System.
Nykomlingarna breddar sorti-
mentet av Haps-kort med Vir-
tex 4, den senaste FPGA-krets-
typen från Xilinx. De nya kor-
ten är helt kompatibla med
Haps 34, det första av Hardis
Virtex 4-bestyckade kort, men
de har bara en respektive två
FPGA-kretsar ombord i stället
för originalets fyra.

– Haps 34 är tänkt för proto-
typer till asicar i storleksord-
ningen 6 miljoner grindar. Men
många har ju mindre asicpro-
jekt, och det är i första hand för
dem som vi tagit fram de nya
korten, säger Lars-Eric Lund-
gren, Hardis vd.

På Haps 32 sitter två stora
Virtex 4 (LX100, 160 eller 200),
och kortet är enligt Hardi tänkt
för prototyper till asicar med 1,5
till 3 miljoner grindar. På Haps
31 finns bara en enda FPGA, och

här har Hardi valt att inte an-
vända Xilinx största kapsel. An-
vändaren kan därför välja mel-
lan Virtex 4 i sex olika storlekar,
varav en har extra mycket DSP-
funktioner (SX55). Haps 31 är
tänkt för asicar från 300 000
grindar upp till drygt en miljon.
Precis som stora Haps kan de
mindre hantera flera spänning-
ar på kortet och de har stöd för
inbyggt självtest (Bist, built-in
self test).

– Den som är osäker på sina
behov kan börja med ett litet
kort, med låg initialkostnad.
Skulle projektet bli större än
tänkt kan konstruktionen lätt
flyttas till ett större kort. Fler
kort kan också staplas på var-
andra, säger Lars-Eric Lundgren.

Just förmågan att likt legobi-
tar sätta ihop flera Hapskort
med bibehållen prestanda är
något som Lars-Eric Lundgren
gärna framhåller. Det går att
uppnå datahastigheter uppåt
800 Mbit/s mellan FPGA:erna
på de olika korten. Och skulle
man vilja mata sex eller åtta
FPGA-kretsar på två olika kort
med samma klocka så finns en
särskild mikro-koaxialkabel för
ändamålet, vilket minimerar
tidsfördröjningen (skew).

Hardi är förvisso inte ensamt
på marknaden för prototyp-

kort, men man är troligen
marknadsledande. Att ta fram
prototyper innan asicen skickas
för produktion, och att använda
prototypkort för ändamålet är
också en metodik som anam-
mas allt mer.

En stor poäng med en proto-
typ är att den kan tas med till
kunden, som då får ha synpunk-
ter på den blivande asicens funk-
tion. Om kunden inte är fullt

nöjd så är det bara att gå hem
och förbättra asicen. Med tanke
på dagens kostnader för att ta
fram de maskset som behövs för
asicproduktion så verkar det
onekligen vettigt att försäkra sig
om kundens gunst innan asicen
skickas för tillverkning.

Det minsta Hapskortet kos-
tar 8 900 dollar.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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Bygg ut ditt kontaktnät i branschen. 
Kom med i SER. www.ser.se

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

Enea med flashbaserad databas

Prototypkort 
i halv- och 
kvartsformat

Det svenskut-
vecklade prototypkortet
Haps finns nu i halv- och
kvartsformat, med två respektive en
FPGA-krets ombord. 
Alla Hapskort kan staplas likt legobitar.

■ INBYGGDA SYSTEM
Det är företagets produkt
Polyhedra som nu släpps i en
version optimerad för att lag-
ra databasen i flashminne.

Polyhedra FlashLite heter pro-
dukten som gör anspråk på att
vara branchens snabbaste och
minsta flashbaserade relationella
databas. Den hävdas vara 10 gång-
er snabbare än konkurrenterna.

Funktionsmobiler och skiv-
minneslös hemmamediateknik
är två användningsområden

som Enea föreslår.
Polyhedra FlashLite använ-

der mindre än 1 Mbyte RAM,
vilket inkluderar både pro-
gramkod och arbetsminne. Om
programkoden läggs i ROM
kan RAM-behovet minskas till
200 kbyte.

Polyhedradatabaserna finns
för operativsystemen OSE,
VxWorks, Integrity, Linux,
Windows och Unix.

En utvecklarlicens kostar
12 000 dollar. JAN TÅNGRING

jan@etn.se
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actel.com/fusion

Off the board and off 
your list: Actel brings the
benefits of programmable
logic to more application
areas than ever for a true
single-chip solution.

Get your FREE copy of Libero IDE v7.0,
plus a chance to win a Fusion Starter Kit at:

Free up some design
time with the world’s

first mixed-signal FPGAs.

D O N E - I N - O N E

One Chip is all you need.

Live at
Power Up Secure

Neutron
Immune

ONE CHIP

Design freely, implement quickly with Actel Fusion. Now
you can build feature-rich systems faster than ever before.
Actel Fusion integrates large flash memories, configurable
analog and non-volatile FPGA fabric into a monolithic
Programmable System Chip. So you can bring mixed-signal
designs quickly to market, and easily implement field or
production cycle upgrades. 

All the advantages of mixed-signal design, without
compromise. With Actel Fusion, you get the same great
features you’ve come to expect from the leader in Flash-
based FPGAs—from the single-chip design to superior power
management and security.

Performance at an unmatched cost. Actel Fusion eliminates
the need for costly discrete components, and costs a fraction
of any mixed-signal ASIC solution. Unleash your creativity 
on your next design. Start with your FREE copy of Libero
IDE v7.0, our integrated design environment.

+46.8.5465.6500
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■ ANALOGT
Analog Devices har lanserat
industrins minsta krets med
fyra 16-bitars DA-omvandla-
re. Den ryms på 3 ✕ 3 mm.

Den nya DA-omvandlaren in-
går i Analog Devices nanoDAC-
serie och är en av åtta enheter
som företaget nu presenterar.

Flaggskeppet bland nysläp-
pen – AD5664R – har
fyra integrerade 16-bi-
tars DA-omvandlare
och mycket låg ef-
fektförbrukning. Den
drar 5 mW vid 5 V.
Dessutom är den liten.
Den ryms i en LFCSP som är 3
✕ 3 mm, vilket Analog Devices
hävdar frigör upp mot 70 pro-
cent av kortytan jämfört med
alternativa lösningar.

Förutom AD5664R släpps yt-

terligare sju DA-omvandlare
som är benkompatibla och har
12- till 16-bitars upplösning. De
finns som dual- och quad-vari-
anter och kan väljas med eller
utan kretsintegrerade referen-
ser. Quad-omvandlarna heter
AD5624, AD5624R, AD5644R
och AD5664, medan dual-om-
vandlarna heter AD5643R,
AD5663 och AD5663R. Alla har

reset vid spänningstill-
slag och ett energi-
sparläge som kan akti-
veras för var och en av
kanalerna. Detta mins-
kar strömförbrukning-
en till 480 nA vid 5 V

hos kretsar med fyra kanaler.
Prover finns av samtliga DA-

omvandlare och planen är att
de ska komma i  volymer under
nästa månad. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

Minimal DA-omvandlare
med fyra kanaler

■ SENSORER
Induktiva sensorer li-
der av korta avkän-
ningsavståndet. Tyska
Turck har nu kommit
runt problemet med
serien Uprox+.

De nya sensorerna
har ett avkänningsavstånd på 70
mm och det gäller för alla slags
metaller. De är tillverkade i
standardkapslingar för indukti-
va sensorer och är därmed enk-
la att montera. Immuniteten

och EMC-egenska-
perna är dessutom
betydligt bättre än ti-
digare, hävdar företa-
get.

Uprox+ har fyra
spolformationer lag-
da på ett flerlagers-

kretskort där två sändar- och
två mottagarspolar ligger varva-
de. Lösningen ger möjlighet till
helt nya byggformer. HF Sverige
är svensk representant. AW

Känner på längre avstånd
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■ PROCESSORKÄRNOR
Snabbare och snålare än
Arm. Så marknadsför
Tensilica sin nya produkt-
familj Diamond Standard.

Tensilica släppte nyligen de sex
första kärnorna i en familj för-
konfigurerade versioner av sin
arkitektur Extensa.

– Förr köpte våra kunder en
konfigurerbar arkitektur och
optimerade den för sin egen
tillämpning. Nu har det blivit
dags att ta fram bruksfärdiga
standardlösningar som man
kan plocka direkt från butiks-
hyllorna, säger Steve Roddy,
Tensilicas marknadschef.

Diamondfamiljen ska kunna
bidra med flera olika sorters
kärnor till samma systemkrets.

– Dagens mobiltelefoner har
2‒4 kärnor. Nästa generation
har 6‒8, och det finns de med

upp till 12, säger Steve Roddy.
En ny säljkanal öppnas för

Tensilica. Kärnorna kan license-
ras direkt från NEC, Global
Unichip och SMIC. Diamond-
kärnorna kommer att ligga op-
timerade för 130 nm och andra
tillverkningsprocesser på hyl-
lorna hos kiselsmedjorna, färdi-
ga att kopiera och klistra in i
din systemkrets.

Varianterna är valda för att
matcha erbjudanden från andra
IP-säljare – läs Arm och Mips.

– I år kommer vi att bli den
näst största spelaren. Det änd-
rar förutsättningarna. Då blir
det oss en inköpare ringer till
när han vill ha ett andra anbud,
säger Steve Roddy.

Tensilica hoppas till och med
kunna peta ut redan indesigna-
de konkurrerande kärnor, långt
inne i konstruktionsprocessen.

– Många har redan ett system
som de konstruerat med en
Arm eller Mips i åtanke. Sedan
kollar de upp med nummer två,
oss, vad vi kan erbjuda i samma
storlek, prestanda och energi.
Nu kan vi säga att vi har vad de
letar efter, säger Steve Roddy.

Tensilica lägger upp sina kär-
nor sida vid sida med Arms och
redovisar prestandamått som
Dmips, Eembc och BDTI.

Den enklaste kärnan, 108 Mi-
ni, är en 32-bitars styrkrets på
47 000 grindar. Den har ”pre-
standa som en Arm9 men för-

brukning som en Arm7”, enligt
Tensilica. Den ligger mitt emel-
lan Arm7 och Arm9 i storlek.

Den andra styrkärnan, 212
GP, drar högst 2⁄3 av effekten per
MHz som en Arm9. Den klarar
dessutom en högre klockfre-
kvens. Och den har bara 35 pro-
cent av arean på en Arm9.

CPU-kärnan 570T jämförs
med Arm11 och Arm10 med
hjälp av EEMBC – ett intelli-
gentare prestandamått än rena
Dmips. Tensilicakärnan beseg-
rar Arm i alla fyra delgrenarna

och har i snitt 2,3 gånger högre
prestanda. 570T kan leverera
samma prestanda som Arm11
på en femtedel av energiför-
brukningen. Signalkärnan
545CK har extrainstruktioner
för viterbiavkodning och place-
rar sig i topp på prestandamåt-
tet BDTI Sim mark2000.

Den sista vikten som ska få
vågskålen att tippa över på Ten-
silicas sida är royaltyn: en Arm7
snittar på sju cent, Tensilica Mi-
ni ska kosta fem. JAN TÅNGRING

jan@tangring
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High-speed measurement and generation solutions

Digitizer, AWG and fast Digital I/O

Sampling rates up to 500 MS/s

Up to 4 GByte onboard memory

Strategic Test AB • Företagsallén 10, Åkersberga-Stockholm • SE-184 40 Sweden
TEL: +46 (0)8 544 004 90 • www.strategic-test.com

200 MBytes/s gap-free recording to PC

PCI, 3U PXI and 6U CompactPCI

c/c++, MATLAB, LabVIEW, VEE, Linux

Kärna till 
kärnfamilj
■ OPERATIVSYSTEM
Accelerated Technology är först
med att annonsera stöd för Ten-
silicas nya processorkärnefamilj
Diamond. Realtidsoperativsys-
temet Nucleus stöder alla de sex
första medlemmarna i kärnfa-
miljen Diamond. En Nucleus-
licens kostar från 12 500 dollar,
levereras med källkod och har
inga royalties. JT

Den nya familjen Diamond Standard består av två styrkärnor, 
två CPU:er och två signalkärnor:
• 108 Mini – 32-bitars styrkärna i 47 000 grindar.
• 212 GP – styrkärna med instruktions- och datacache 

och lokalt minne med konfigurerbar storlek.
• 232 L – Linuxoptimerad CPU med MMU
• 570 T – Tre instruktioner bred statisk superskalär CPU
• 330 HiFi – Ljudsignalprocessor
• 545 CK – Vliwsignalprocessor med 8-MAC Simd

Sex blandade kärnor
FAKTA:

■ ANALOGT
Upplösningen 12 bitar,
samplingen 250 MSa/s och
effektförbrukningen 740 mW är
vad Linear Technology levererar
med senaste AD-omvandlaren.

Omvandlaren, LTC2242-12,
har en analog ingångsband-
bredd på 1,2 GHz. Matad med
2,5 V förbrukar den 740 mW,
vilket Linear hävdar är lägre än
vad konkurrerande produkter
matade med 1,8 V klarar. Med
en insignal på 240 MHz och 2 V
topp-till-topp är SNR 65,1 dB

med SFDR på
74 dB.

LTC2242-12
kommer som en

av sex benkom-
patibla familje-

medlemmar. Tre har 12 och tre
har 10 bitars upplösning. Varje
variant finns med samplings-
hastigheten 170, 210 respektive
250 MSa/s och spänningen på
utgången kan variera från 0,5
till 2,6 V.

Prover på kretsarna samt
LVDS-demokort finns att få,
medan planen är att börja vo-
lymproducera i maj.

AW

12 bitar med
minimal energi

Tensilica 
utmanar Arm
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■ SENSOR
Det amerikanska uppstarts-
företaget Akustica har tagit
fram en mikromekanisk
mikrofon som förutom själva
sensorn också innehåller för-
stärkare och AD-omvandlare.

– Efter fyra års utvecklingsarbe-
te lanserar vi den första mems-
baserade och monolitiska mik-
rofonen i ren CMOS, säger Jim
Rock, vd på Akustica.

Företaget startade år 2001
som en avknoppning från Car-
negie Mellon University och
fick med sig en skara patent på
hur man tillverkar Memskom-
ponenter i ren CMOS.

Akustica satsar inte i första
hand på att ta en plats i mobil-
telefonen utan det primära må-
let är persondatorn. Den funge-
rar allt mer som central för

mänsklig kommunikation via
leverantörer som Skype, Google
och Yahoo, men Microsoft ar-
betar också med röststyrning i
nästa generation av Windows,
under beteckningen Vista.

Fördelen med mikrofonen,
AKU2000, är att den kan filtre-
ra bort bakgrundsljud. Har
man två eller flera mikrofoner
går det dessutom att få riktver-
kan via programvaran, ungefär
som att lysa med en ficklampa.
Mikrofonen plockar heller inte
upp störningar från rf-signaler.

Ytterligare en fördel är att

mikrofonen kan ytmonteras i
en vanlig omsmältningsprocess.
Att Akustica trots det inte satsar
på mobilerna är en resurs- och
prisfråga.

Jim Rock vill inte tala om
priset utan säger att det är en
förhandlingsfråga. På databla-
det står det dock 3,67 dollar i
1 000-tal, men enligt Jim Rock
köper ingen så få.

Akustica är inte först med
mikromekaniska mikrofoner,
Knowles Acoustics sålde runt 80
miljoner i fjol.

– Vår är monolitisk och till-
verkas i en ren CMOS-process.

Mikrofonen är 4 ✕ 4 mm och
samma frekvensomfång som
klassiska mikrofoner. Den drar
mindre än 75 mA och matas
med 2,8‒3,6 V.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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www.elproman.se

Kretskortsplintar
Typ 339 är en ny kompakt pluggbar
plint med extra låg bygghöjd. Den
har rastermått 3,5 mm och finns
från 2 till 12 poler.

Lövbacksvägen 3, 141 71 Segeltorp. Tel. 08-97 00 70 Fax 08-646 31 48

Hela vårt sortiment av plintar
presenteras på vår webbplats.

Mikromekanisk 
mikrofon i ett stycke

■ TEST OCH MÄT
I version tio av programvaran
Diadem har National Instru-
ments lagt till en funktion
som letar i mätdata.

Diadem Datafinder kan använ-
das för att göra sökningar base-
rade på nyckelord. Till exempel
kan man ta fram tester med ett
visst serienummer, resultat och
testtyp. Sedan kan man begrän-

sa urvalet och fortsätta med
analys och rapportgenerering.

Programmet kan  också ge
anomalier och trender. Det är
särskilt intressant för alla som
arbetar med analys av mät- och
simuleringsdata.

Diadem använder National
Instruments datahanterings-
modell TDM (technical data
management). TDM-filer, som
skrivs av datalagringsfunktio-

nerna i Labview och Labwin-
dows/CVI, har en hierarki med
tre nivåer för strukturering av
testdata: fil-, grupp och kanal-
nivå. Olika attribut ger stora
möjligheter till egna sökvillkor.

Datafinder är optimerad för
TDM-filer men kan söka i alla
filer som har  en Dataplugin-
modul. Tekniken klarar även
äldre filformat. PER HENRICSSON

per@etn.se

Hitta mätdata lekande lätt
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■ KOMMUNIKATION
ST Microelectronics har
börjat volymproducera en
wlan-krets för mobiltelefoner
– en direkt konkurrent till det
svenska uppstartsbolaget
Nanoradio.

Det hettar till inom wlan-kret-
sar för mobiltelefoner, det seg-
ment där svenska Nanoradio
sätter sina förhoppningar. Såväl
Infineon som CSR har lanse-
ringsplaner på området, och nu
meddelar ST Microelectronics
att dess STLC4370 börjat pro-
duceras i volym efter att ha
konstruerats in i åtminstone tre
tillämpningar – en USB-pinne,
en handdator och en konstruk-
tion med ett vikbart tangent-
bord.

STLC4370 följer wlan-stan-
darden IEEE802.11g, som i teo-
rin ska ge datatakter på max 54

Mbit/s på 2,4 GHz-bandet. Van-
lig wlan följer standarden
802.11b som ger max 11 Mbit/s.

På kretsen sitter en radiodel
som blandar ner signalen direkt
utan mellanliggande frekvens,
en spänningsstyrd oscillator, en
basbandsprocessor för module-
ring enligt OFDM, en Arm-ba-
serad styrkrets för mediehante-
ringen samt effekthantering.
Dock ingår inte ingångsmodu-
len, den är en extern krets.

Referenskonstruktioner finns
framme, liksom drivrutiner
som använder mobiloperativ-
systemen Symbian och Series
60. Priset ligger kring 10 dollar i
volymer över 100 000 enheter.

ST har planer på att under året
utöka kretsfamiljen med en ver-
sion som klarar såväl 802.11b som
g, samt en för både a, b och g.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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Vi är idag ett ledande designhus 
specialiserat på kvalifi cerad produkt-
utveckling, avancerad testutveckling 
och produktförvaltning inom elek-
tronik, elektromekanik, teknisk och 
administrativ programvara. Som ett 
etablerat designhus kan vi ge er ett 
värdefullt tillskott till er verksamhet 
och hjälpa er att kostnadseffektivt få 
ut rätt produkter i tid på marknaden. 

Vi erbjuder totallösningar från idé till 
färdig produkt där ni även får tillgång 
till våra moderna design- och verifi e-
ringsmiljöer.

Kontor i Sverige: 

Gävle, tel 026-54 23 00 
Göteborg, tel 031-746 81 00 
Lund, tel 046-32 99 00 
Stockholm, tel 08-632 33 00
Sandviken, tel 026-24 60 00

w w w . s y n t r o n i c . c o m

Delivering solutions 
  to customers 

 world wide

Kontor i övriga världen: 

Malaysia, tel +60 3 2168 42 60
Kina, tel +86 139 102 03 524

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.

ST gör Nanoradio-
konkurrent i volym 

■ MINNESKORT
Video i mobilen är vad Sam-
sung vill se. Ett litet minnes-
kort som lagrar 15 timmars
video ska komma i höst.

Samsung har utvecklat ett min-
neskort som rymmer 1 Gbyte
och är tänkta att användas i
mobiltelefoner, MP3-spelare
och digitalkameror. Formatet,
kallat mikrominneskort, är inte
större än 12 ✕ 14 ✕ 11 mm.

Kortet har kapacitet att lagra
15 timmars video och är snabbt
nog att ladda ner 90 minuters
video på mindre än två minu-
ter. Det skriver med 7,12 Mby-
te/s, vilket är 3,5 gånger snabba-
re än andra kort av samma typ,
och matas med 1,8 eller 3 V.
Samsung hävdar att kortet drar
82 procent lägre energi än kon-
kurrenternas alternativ då det
matas med 1,8 V. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

En Gig i mobilen
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■ TEST OCH MÄT
Genom att bygga in en
mätcell i effektsensorn blir
resultaten noggrannare,
hävdar Rohde & Schwarz.

Effektsensorerna NRP-Z27 och
-Z37 från Rohde & Schwarz an-
sluts på samma sätt som andra
effektsensorer men har en in-
byggd mätcell. En liten del av
signalen från mätobjektet
kopplas via den integrerade
splittern till sensorns mätcell
medan huvuddelen av signalen
går till analysatorerna i FSMR-
familjen via en mikrovågskabel.

På så sätt elimineras behovet
av att skifta mellan effektsensor
och mätmottagare. Detta för-
enklar handhavandet och bidrar
till noggrannare mätningar.

FSMR är en nivåkalibrator,
modulations- och audioanaly-
sator samt spektrumanalysator i

en enda enhet. Den klarar alla
nödvändiga mätningar vid ka-
librering av signalgeneratorer
och dämpare.

I likhet med andra effektsen-
sorer i företagets NRP-serie be-
arbetar NRP-Z27 och -Z37 mät-
resultaten i en inbyggd proces-
sor. Kompenseringen för split-
terns och mätinstrumentets in-
verkan sker via en intern S-pa-
rameterkorrigering.

Effektsensorna kan alltså be-
traktas som kompletta mätin-
strument som kommunicerar
med mätmottagaren via USB.
Någon basenhet som vanligtvis
används ihop med effektsenso-
rer behövs inte.

NRP-Z27 går till 18 GHz och
NRP-Z37 till 26,5 GHz. Det dy-
namiska området är –115 till
+30 dBm för båda sensorerna.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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RUTRONIK Nordic AB · Kista 
sales_sweden@rutronik.com · www.rutronik.com

Rutronik & Recom
Kraftfulla partners när det
handlar om strömförsörjning

� Verkningsgrad upp till 97%

� Stift- och funktionskompatibel med
78xx längsgående regulatorer

� RoHS-godkännd

� Ingen kylkropp krävs

Utförlig information och nyheter under:
www.recom-international.com

Världens genom tiderna
minsta 6 Watts
spänningsregulator 

R-78xx-0.5

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/06

GATEline AB

www.gateline.se

Sverige:08 778 44 40

Norge: 63 97 60 70

sales@gateline.se

info.norge@gateline.se

Använd 
OrCAD PCB Designer!

Regelstyrd PCB layout för dig 

som kräver mer.

Ring GATEline nu!

Effektmätning 
med precision
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■ INBYGGDA SYSTEM 
En kortdator byggd på
AMD:s dubbelkärna Opteron.
Den kommer från amerikans-
ka Win Enterprises.

Kortet heter MB-06048 och har
en eller två Opteron-processo-
rer, som i sin tur kan vara enkel-
eller dubbelkärniga. Samman-
lagt har kortet med andra ord
upp till fyra kärnor.

Kortet stöder både PCI Ex-
press (16 linjer) and PCI-X
64⁄133 MHz. Ombord finns ock-
så video (ATI 64MB M9), tre gi-

gabit Ethernetportar och fyra
USB-portar. Du kan plugga in
upp till 8 Gbyte RAM.

Medicinsk bildbehandling
och militära system är två an-
vändningsområden. Operton-
processorerna på dubbelproces-
sorkortet kommunicerar via
Hypertransport.

Kortet mäter 33,9 cm ✕ 12,6
cm. Operativsystem som stöds är
Linux Debian 64 and Windows
XP. En version med en dubbel-
kärna och inget minne kostar
1 000 dollar. JAN TÅNGRING 

jan@etn.se
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Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna 
Tel 08-35 27 25. Fax 08-92 96 79

Tel Norge +47 22 33 18 60

Induktiva material 
och komponenter
• Kärnor

Amorfa och Nanokristallina
• Drosslar

EMC, SMPS, Telecom, ISDN och
xDSL

• Transformatorer
Kraftmatning upp till 50kW,
Telecom, Ström och
Energimätning

• Strömsensorer
• Magneter

För mer info kontakta:
info@vactek.se eller www.vactek.se

Dubbel dubbel AMD

Simulera multikärnor i SystemC
■ INBYGGDA SYSTEM
ArchC heter ett nytt hårdvarube-
skrivningsspråk. Det tillåter dig
att definiera multikärnor och
emulera dem i 200 miljoner in-
struktioner per sekund. Språket
presenterades nyligen på en kon-
ferens i San José med North
American SystemC Users Group.

I ArchC kan du simulera och
avlusa multikärnor innan du
bygger dem. Du kan också öpp-
na en separat avlusare för varje
processor i multikärnan. ArchC

stöder hittills Mips, Sparc v8,
PowerPC och 8051. I mars även
Arm.

ArchC kan också emulera
systemanrop i Linux och kan
direkt köra objektkod som ge-
nererats av en C-kompilator.
Forskningsgruppen bakom
språket arbetar på institutionen
för datavetenskap på det brasili-
anska Campinasuniversitetet.

Allt är öppen programvara
och kan tankas hem från
www.archc.org. JT

Kortdatorn
MB-06048
har upp 
till fyra 
processor-
kärnor 
ombord. 
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■ INBYGGDA SYSTEM
En processor från Freescale
och en grafikkrets från Intel.
Så ser Compulabs nya
processormodul ut. Paketet
är blyfritt och strömsnålt.

CM-F82 heter den RoHS-kom-
patibla MPC8271-modulen.

Modulen ansluts till baskor-
tet via tre 140-stifts miniatyr-
kontaktdon. Benkonfiguratio-
nen är Compulabs egen stan-
dard och företaget erbjuder
kompletta konstruktionsunder-
lag för bärarkorten. Och levere-
rar själv PC/104+– och Mini-
ATX kort.

Grafiken accelereras av Intels
grafikkrets 2700G. Den är
egentligen byggd för att fungera
som accelerator till Intels app-
likationsprocessor PXA270.
Compulab har sedan tidigare en
sådan modul, CM-X270W, men
företaget har nu alltså också sytt
ihop 2700G med Freescales Po-
werPC-processor.

Inuti 2700G sitter en video-
och grafikkärna från brittiska
Imagination. Den är special-
byggd för batterdriven elektro-
nik och används i bland annat
Texas Instruments mediamo-
bilplattform Omap. Detta gör
sammantaget CM-F82 till en
potentiellt ganska strömsnål
plattform för tillämpningar
som multimedia, spel, under-
hållning, informationstermina-
ler och uttagsautomater. Modu-
len förbrukar enligt Compulab
3 Watt vid klockfrekvensen 266
MHz.

Modulen har en Flashdisk på
upp till 512 MByte, PCMCIA för
Compact Flash, PCI- och lokal-
buss och 10⁄100 Mbit/s Ethernet.
Den har också en 1280 ✕ 1024
TFT/STN-grafikstyrkrets.

Modulen finns i utökat tem-
peraturområde –40 – +85°C
och den stöder operativsyste-
met Linux. Priset är 63 dollar.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se
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If it‘ s Embedded, it‘ s Kontron.

Co
py

rig
ht

 ©  2
00

5 
K o

n t
r o

n 
AG

. A
ll 

ri g
ht

s 
r e

se
rv

ed
. K

on
tr

on
 a

n d
 t

he
 K

on
tr

on
 lo

go
 a

n d
 a

ll 
ot

he
r t

ra
d e

m
ar

ks
 o

r r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

ks
 a

re
 t

h e
 p

r o
pe

rt
y 

of
 t

he
ir 

r e
sp

ec
tiv

e 
ow

ne
rs

 a
n d

 a
re

 r e
co

gn
iz

ed
. R

oH
S 

co
m

pl
ia

n t
 lo

go
 m

ea
ns

 t
ha

t 
pr

od
u c

t 
w

ill
 b

e 
le

ad
-f

re
e/

Ro
H S

 c
om

pl
ia

n t
 la

te
st

 b
y 

Ju
n e

 3
0t

h,
 2

00
6.

 R
ev

. #
G0

40
nr

01

F ö r  m e r  i n f o r m a t i o n  r i n g :

( + 4 6 - )  0 8 - 6 5 5  3 6  6 6
s a l e s . n o r d i c @ k o n t r o n . c o m
w w w . k o n t r o n - e m e a . c o m

ETX-VEGA

� ETX-PM - highest performance from Intel® Mobile Celeron®

processor 600 MHz, 0KB L2 Cache up to Intel® Pentium® M 
(1.8 GHz)

� ETX-P3T - with pure Intel® performance and unbeatable 
cost/performance ratio

� ETX-P3Tx - with ATI® Mobility Radeon M for Dual
Independent Display Support

� ETX-VEGA - the ETX-mgx lead-free alternative + USB 2.0

ETX™ - the kick for your tailored applications

From fully equipped multimedia to mobile measuring systems.

The greatest flexibility in CPU performance and scalability.

ETX™ & MORE!
The one-stop shop for your perfect-fit baseboard and ETX module.

Snål blyfri
CPU-modul Underifrån

och uppifrån.

ETN03-06 s52-57 Produkter2.qxp  06-03-10  15.07  Sida 55



■ MÄT OCH TEST
Det svenska mätinstrument-
företaget Pendulum har lan-
serat en GPS-styrd frekvens-
standard. En inbyggd rubidi-
umoscillator ger extremt hög
frekvens- och tidsstabilitet.

Pendulum Instruments, som
utvecklar och tillverkar instru-
ment för mätning och kalibre-
ring av tid och frekvens, har
kommit med GPS-12R, en GPS-
styrd frekvensstandard med in-

byggd rubidiumoscillator.
GPS-12R har en utgång på

2,048 MHz och en tidsreferens
på 1-pps för kalibrering eller
synkronisering av testinstru-
ment och nätverkskomponen-
ter i telekomnät. För Sonet-nät
kan man välja till en klocka på
1,544 MHz.

Den inbyggda rubidium-
oscillatorn ger utmärkt frek-
vens- och tidsstabilitet både när
den är GPS-styrd och inte. Ge-
nom att ett internt batteri fun-

gerar som strömkälla får man
heller ingen uppvärmningstid
efter transport.

Instrumentet kan fungera
som stabil tidssynkronisering av
DAB- eller DVB-sändare. Även
då GPS-kontakten bryts kan
man säkra en oavbruten aktivi-
tet över flera dagar. Den så kal-

lade ”hold-over”-driften är
mindre är 1 µs per dygn.

Vill man använda GPS-12R
som en frekvensstandard inom
metrologi, labb och testsystem
finns utgångar om 1, 5 och 10
MHz med mycket lågt fasbrus
som tillval. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

56 ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/06

NYA PRODUKTER

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

Pendulum 
serverar GPS-
styrd frekvens

■ SENSORER
Världens tunnaste treaxliga
accelerometer med digital
utgång är vad ST Micro-
electronics har utvecklat.
Avancerad rörelsestyrning 
i vikbara mobiler är målet för
sensorn. 

I år väntas drygt 40 procent av de
cirka 750 miljoner mobiler som
beräknas göra entré på världs-
marknaden var vikbara. Nästa år
tros mer än hälften vara vikbara.
Om fyra år förväntas det dessu-
tom sitta en accelerometer i varje
mobil. Så motiverar ST Microe-
lectronics sin nylansering.

I en 1 mm tunn kapsel ryms
den nya accelerometern. Och
tanken är just att den ska kunna
leverera avancerade rörelseba-
serade tillämpningar i de allt
mer populära vikbara mobilte-
lefonerna.

Kretsen, LIS3LV02DL, inne-
håller en Memsbaserad sensor
med ett vanligt SPI/I2C-gräns-
snitt. Den digitala utgången är
anpassad till basbandschipset,
vilket gör att man inte behöver en
speciell AD-omvandlare för varje
kanal. Sensorn kan även dela
gränssnitt med andra enheter för
att spara ytterligare utrymme.

LIS3LV02DL innehåller

många funktioner, som juster-
bar bandbredd och riktningsde-
tektering. Justerbar bandbredd
levererar optimerad prestanda
för olika frekvenser. Bandbred-
den kan styras med hjälp av
programvara så att man ska
kunna mäta både långsamma
och snabba förändringar, som
lutning och vibrationer, på ett
effektivt sätt. När ett tröskelvär-
de passeras i någon axel bidrar
den inbyggda riktningsdetekte-
ringen till att avgöra i vilken
riktning sensorn rör sig innan
någon beräkning behöver göras.

Sensorn kan mäta både lut-
ning och acceleration i alla tre

riktningar (x, y, z). Effektför-
brukningen liksom brusnivån är
mycket låg, vilket är speciellt
viktigt i mobiltelefoner. Andra
tänkbara tillämpningar är
PDA:er, MP3-spelare, bärbara
datorer och fjärstyrningsenheter
för konsumenttillämpningar.

LIS3LV02DL är tillverkad i
ST:s egenutvecklade THEL-
MA15-teknik. Den tål stötar och
vibrationer upp till 10 000 g och
mätområdet kan ställas om un-
der drift från ± 2,0 till ± 6,0 g.
Prover finns, medan volympro-
duktionen ska vara igång i
mars. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

Känner rörelse i vikbar telefon
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■ MOBIL MUSIK
Musiknedladdning över
mobilnäten är hett just nu.
Seiko Epson vill kapa åt sig
en bit av marknaden med en
ljudkodningskrets som
inkluderar ljudförbättrande
teknik från svenska Coding
Technologies.

På 3GSM, som nyligen gick av
stapeln i Barcelona, demonstre-
tade Epson sin ljudkodnings-
krets S1V30220. Kretsen integre-
rar Codings aacPlus-v2-kodare,
som tidigare också spåtts få sitt
stora genomslag i mobiler för
musiknedladdning över mobil-
nätet. Codings teknik har redan
tagit sig in som en del av 3G-
standarden.

– Musik till mobilen är det
som kommer att driva inkoms-
terna för 3G och aacPlus-v2 är
den teknik som gör detta möj-
ligt. Vi är mycket glada att kun-

na erbjuda en lösning för denna
starkt växande marknad, säger
David Crawford, chef för Ep-
sons Skotska Design Center.

S1V30220 är en enkretslös-
ning för att tolka standarder
som aacPlus, AAC, MP3 och
MIDI. Den integrerar funktioner
som högtalarequalizer, digital
volymkontroll och stereo-till-
monomixning. Avkodningspro-
grammen hanteras med ett SPI-
gränssnitt. Kretsen har ett även
gränssnitt med MMC/SD-kort
och FAT-filsystem, som ger en
enskild ljudkodningsläsning
utan att man behöver en värd-
processor. Det finns även ett
komplett pc-baserat utvecklings-
paket tillgängligt.

Formatet aacPlus-v2 anses
vara den mest effektiva ljud-
kodningen för dagen och den
som flest operatörer använder.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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Svensk ljudkodning 
i Epsonkrets

■ PASSIVT
KMS-serien är det senaste
tillskottet i Nippon Chemi-
Cons utbud av elektrolytkon-
densatorer som snäpps fast.

KMS-serien har utökad livs-
längd jämfört med tidigare seri-
er som exempelvis KMM. Livs-
längden för KMS är 3000 tim-
mar vid en temperatur på 105°C

enligt specifikationen. Vid lägre
temperaturer ökar den.

Elektrolyterna från Nippon
Chemi-Con uppfyller RoHS-di-
rektivet. Blyade elektrolyter kan
dock fortfarande beställas från
den svenska representanten
som är Scapro. PH

Snäpp fast 
elektrolyten
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F
unktionen kunde vara hämtad ur
en tecknad film, men det här fun-
gerar faktiskt i verkligheten. Pil ef-
ter pil träffar exakt rätt. Även den

måttligast begåvade pilkastare träffar ”bull's
eye” varje gång.

Så länge pilen landar inom en drygt kva-
dratmeterstor öppning flyttar sig snällt pil-
tavlan så att dess mittpunkt infinner sig exakt
på det ställe dit pilen är på väg. Vill man
absolut ha reda på var pilen skulle ha träffat
om tavlan stått stilla så går det också bra, men
då får man titta på en datorskärm i stället.

Den automatiska piltavlan gjorde stor
succé vid automationsmässan SPS i Nürn-

berg härförleden. Enligt tidningen Automa-
tion som var där, och vars chefredaktör Dag
Toijer testade och fotograferade anordning-
en, så finns dock inga planer på att produk-
tifiera härligheten. Trots att den borde kun-
na erövra publikens gunst i vilken bar eller
på vilket party som helst.

”Sensationellt i Tyskland”
Piltavlan är i stället en övning i något så
praktiskt som gränsöverskridande pro-
duktutveckling, närmare bestät ett student-
projekt vid Münchens tekniska universitet.

– I Tyskland betraktas det som näst intill
sensationellt. Praktiska projekt är mycket

ovanliga i högskoleutbildningarna, skriver
Dag Toijer.

I projektet har visionstekniker, mättekni-
ker, mekanister, elektronikkonstruktörer
och programmerare tvingats samarbeta för
att nå ett gemensamt mål. Oerhört pedago-
giskt.

– Vi har velat visa att alla olika discipli-
ner måste vara med redan från projektets
början om man ska få en optimal konstruk-
tion, berättar projektledaren Felix Rhöse
för Automation.

Tavlan flyttas på en halv sekund
Varje pil som kastas registreras av två kame-
ror som skickar iväg information till en da-
tor. Där beräknas kastparabelns slutpunkt,
dit två servomotorer snabbt flyttar tavlan.
Eftersom pilen flyger med 30 km/h har ser-
vomotorerna ungefär en halvsekund på sig
att reagera, vilket gör att det krävs ganska
stora krafter, uppåt 7 g, för att flytta tavlan.
Såväl pilens som tavlans rörelser lagras i
den vidhängade pc:n, och kan visas upp i
repris på dess skärm.

Att mekatronik lämpar sig väl för denna
typ av studentprojekt är välkänt på flera
svenska tekniska högskolor. På KTH brukar
studenterna årligen visa upp sina robotska-
pelser, och i Linköping är det mer eller
mindre autonoma fordon som varit på ta-
peten.

Men man kan förstås tänka ännu breda-
re. Nyss avhållna olympiska spel gav en del
inspiration.

Att flytta skidskyttarnas måltavlor några
millimeter betraktas förstås som fusk, men
nog vore det intressant att se om man kun-
de öka prestanda hos piltavlan till att även
klara mål för skjutvapen? För bågskytte
borde det gå, där tar det rätt många sekun-
der för pilen att nå målet.

Gitarr, trummor och bas
I curling blir det värre, där lönar det sig nog
bättre att försöka utveckla en robot som
hystar iväg själva stenarna. Det ska ju göras
med så likartad kraft och riktning som
möjligt varje gång – perfekt uppgift för en
robot. Då får spelarna koncentrera sig på att
sopa – det är nog ett betydligt knepigare
jobb för en robot än själva stenslungandet.

Om man i stället byter arena så kanske
man kan tänka sig tre-fyra robotar som bil-
dar ett rockband? Gitarr, trummor, bas och
keyboard som lyssnar på varandra och an-
passar rytm och komp efter hur det låter?
Inte syntar då alltså, utan mekaniska robo-
tar som spelar på riktiga musikinstrument.
Som kan kompa en mänsklig sångare, och
anpassa tonarten efter vederbörande.

Examensprovet blir då att få det att låta
hyggligt oavsett vem som sjunger. Se där ett
projekt som borde kunna sysselsätta folk
från de mest varierande ingenjörsdiscipliner.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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Mitt 
i prick
– varje gång
Irriterad på alla halvträffar när du kastar pil? 
Nu finns piltavlan som garanterar träffsäkerhet, 
även för den mest mediokra kastare, till och med 
efter en öl eller tre. Det mekatroniska mästerverket, 
framtaget av ett gäng tyska studenter, visades 
nyligen på en mässa i Nürnberg.
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Medicinsk Elektronik
Memstore har ett brett sortiment av produkter utvecklade för att klara medicinska och industriella standarder. Bland
produkterna märks Panel PC, Monitorer, Tangentbord och Box PC’s. Utmärkande egenskaper är hög IP-klassning, låga
strålningsvärden, bra temperaturtålighet och genomgående hög produktkvalitet. Många av produkterna uppfyller också
EN 60601-1.

Indumedical är ett tangentbord som utvecklats för användning i
hygienkänsliga miljöer. Tangentbordets ytskikt har preparerats med ett
antiseptiskt skydd mot olika bakterier och virus. Tåligheten mot vatten gör
det lätt att rengöra. Pekplatta, PS/2 och USB-gränssnitt finns som
alternativ. Rekommenderad arbetstemperatur är i området 0 till +70C.
Tangentbordet är gjort av aluminium och inbakat i polyester. Antalet
tangenter är 104 st och skyddsklassningen är IP65.

Indumedical

Onyx-193 är en 19" low noise medical station med hög ljusstyrka (400 nit),
integrerad RFID säkerhet och smart card läsare. Komplett telemedical
lösning med mini capture card och stöd för Non-DICOM CAM to DICOM.
Modellen har hög prestanda och låg effektförbrukning. Finns med 2 GHz
Pentium-M, touch screen, 8-1 kortläsare, slim-DVD ROM, 2.5” HDD, 5 st
USB portar samt ethernetanslutning. Antenn för trådlös kommunikation via
802.11g finns som tillval. Onyx 193 är kvalificerad enligt EN 60601-1.

ONYX 193

Fläktlös Embedded PC med Pentium-M eller Celeron processor.
Datorn har 4 st USB, 1 st CompactFlash slot, 1 st Ethernetanslutning,
1 st 2,5” Hårddisk och 2 st PCMCIA/ PC Card-slottar. Utöver detta
finns 4 st serieportar och som tillval kan man få en extra PCI-slot.
Datorn är snarlik den tidigare modellen av AEC 6910 med den
skillnaden att Medical modellen uppfyller EN 60601-1.

AEC 6910 Medical

För extrema miljöer med mycket fukt eller höga temperaturer finns ett
tangentbord med passande egenskaper. Induproof3 har inbyggd mus, är
skyddsklassad till IP68 och klarar industriella arbetstemperaturer mellan -
40C till +90C . Tangentbordet har 86 st bakgrundsupplysta tangenter med
en ställbar belysning i 8 nivåer och går att få med antingen USB eller PS/2
anslutning.

Induproof3 Backlit

Indumedical

Induproof3

Onyx-193

AEC-6910 Medical
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FIRST DUAL-DISPLAY, WHITE-LED
DRIVER WITH DUAL, 32-STEP DIMMING

Highly Accurate Dimming Down to 3% of Full Scale, Fits in 3mm x 3mm TDFN
The MAX8630Z is the most compact, current-regulating charge pump for driving up to three white LEDs in the
main display, and up to two white LEDs in the subdisplay for color LCD backlighting. To minimize external
components, this charge pump contains two single-wire, serial-pulse inputs for dimming brightness in 32 linear
steps. It requires no external MOSFET switches and no complicated software protocols.

The MAX8630Z utilizes the adaptive 1x/1.5x modes and very low-dropout active-current regulators to achieve
93% peak efficiency and 85% average efficiency over the full one-cell Lithium (Li+) battery input-voltage
range. LED current accuracy is 1.0% (max) for uniform backlighting.

♦ Industry’s Highest Efficiency

♦ Drives Up to Five LEDs in Two Groups

♦ Factory-Trimmed, Full-Scale LED Current
Options of 15mA, 18mA, 20mA, and 25mA

♦ Optional Single, Direct PWM Input to
Control All Five LEDs (MAX8630Y)

♦ Input-to-Output Disconnect During
Shutdown

INDIVIDUAL 32-STEP
DIMMING CONTROLS
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SMALLEST
PACKAGE

♦ 1MHz Fixed-Frequency Switching for 
Small Components

♦ Soft-Start Limits In-Rush Current 

♦ Output Overvoltage and Thermal Protection

♦ Low Input Ripple and Low EMI

♦ Evaluation Kit Available

♦ Priced at $1.60†

FOR MORE WHITE-LED
DRIVER INFORMATION, GO TO:
www.maxim-ic.com/whiteLED

†2500-up recommended resale. Prices provided are for design guidance and are FOB USA. International prices will differ due to local duties, taxes, and exchange rates. Not all pack-
ages are offered in 1k increments, and some may require minimum order quantities.

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

FREE Power Supplies 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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