
ELEKTRONIK SVERIGES 
STÖRSTA 
MAGASIN 
FÖR 
ELEKTRONIK-
PROFFSTIDNINGEN

M A G A S I N   –   W E B B T I D N I N G   –   N Y H E T S B R E V

NR 6
JUNI

2006
PRIS 85 KR

KOMPONENTTOPPEN: 

Stabil försäljning 
i turbulent 
bransch
/34–37

RUNDABORDSDEBATT: 

”RoHS
är inget 
problem”
/38–40

GÖTE ANDERSSON:

Afrika visar 
vägen för 
Ericsson och Nokia
/26–27 LENA HÖJER

BRANSCHENS
TONLÄGE

Branschsällskapet IM-föreningen
ska gå från intern mässklubb 

till extrovert lobbyorganisation. 
Det tänker vd Lena Norder se till.

INTERVJUN /30–33

ETN06-06 s01 Omslag.qxp  06-05-31  11.08  Sida 1



S-21235 Malmoe | & +46(0)40 59 21 00 | www.ebv.com

0586_EBV_LED_ETidningen_6.indd    Abs11 24.05.2006    14:12:37

ETN06-06 02-03.qxp  06-05-29  12.00  Sida 2



Choose the Colours of Your World
Endless Possibilities with LED Technology from EBV Elektronik

The bright & creative ideas of lighting architects would often dim & fail in the past because of technical 
difficulties or commercial constraints. 

LEDs now make it possible to create a whole new world of lighting. They also provide much more effec-
tive lighting than conventional sources while consuming much less energy. All of this, and a service life 
of 100,000 hours. However, to get the best from LEDs, you need the right partner with the appropriate 
expertise and the ideal product range. 

This is where EBV excels. With more than 40% market share, EBV Elektronik is easily the leading specialist 
for optoelectronics technology in European semiconductor distribution. EBV‘s dominance of this seg-
ment is further underpinned by awards such as “European Distributor of the Year”, presented by OSRAM 
Opto Semiconductors in 2004 & 2005. 

Our experienced application experts, who concentrate solely on the use of LED technology in lighting, 
will offer you full support in turning your ideas into reality. 

Interested? Simply e-mail: generallighting@ebv.com
You can find more information on EBV at www.ebv.com
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90% CUT IN EMISSIONS 

Accelerating the pace of engineering and science

AND 50% CUT IN DEVELOPMENT TIME.

THAT’S MODEL-BASED DESIGN.

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

©2005 The MathWorks, Inc.
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INLEDARE

T
iden går väldigt fort ibland. Det var faktiskt bara
ett år sedan som planerna för nya Elektronik-
tidningen drogs upp. Det var då vi diskuterade oss

fram till de förändringar vi genomförde förra sommaren
– uppdelning av innehållet så att nyheterna finns på
webben och featurematerialet i månadsmagasinet.
Det var då vi bestämde oss för att göra ett dagligt kost-
nadsfritt nyhetsbrev. Plus att vi tog den chans som gavs
att starta ett eget företag som bas för utgivningen.

Gensvaret har varit fantastiskt. De allra flesta läsare och
annonsörer har reagerat mycket positivt. Många säger att
de har saknat ett riktigt bra magasin om professionell
elektronik. Och på webben ökar våra tittarsiffror stadigt
– vi har långt mer än dubbelt så många besökare på
sajten som för ett år sedan. Vi får också många upp-
skattande kommentarer om vårt nyhetsbrev – de flesta
sätter värde på att vi håller det kort och enbart tar med
de viktigaste händelserna. Tack för all respons!

Erfarenheterna av att driva egen firma har också gett
mersmak. Visst händer det att vi ibland saknar lite av
den infrastruktur och de ekonomiska muskler som
förknippas med större företag. Men småföretagandet har
onekligen en speciell charm, och det ger oss därtill
erfarenheter vi delar med många läsare och annonsörer.
Vi är övertygade om att de erfarenheterna ökar vår
trovärdighet.

Med första årets utgivning bakom oss ser vi nu framtiden
an med ännu mer tillförsikt. Bland höstens höjdpunkter
finns förstås två mässor – Electronix i Göteborg i
september och Electronica i München i november. Att
konjunkturen just nu är stark i den svenska elektronik-
branschen ökar förhoppningarna för att Electronix ska
bli den välbesökta kraftsamling som arrangörer och
utställare hoppas på. Tyska Electronica är förstås ett par
nummer större, men på sistone har antalet svenskar där
varit ganska litet. Förhoppningsvis vänder även den
trenden i höst.

Hösten kommer också att bjuda på fem välmatade
utgåvor av Elektroniktidningen, och därtill uppemot
tusentalet nyhetsartiklar på vår webb och i vårt nyhets-
brev. Webben och nyhetsbrevet är
igång fram till sista juni och 
återkommer första augusti.
Förta höstnumret av magasinet
kommer den 29 augusti.
Trevlig sommar! 

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

Ett år – full fart framåt

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
204 838 00
110 04 Stockholm
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AKTUELLT:
Inga strategipengar före valet . . . . . . . . . . 8
Elektroniken behöver 400 miljoner kronor om året 
i ökat bidrag från staten. Det skriver Vinnova i sin
efterlängtade strategirapport. Tidigast i höstbudgeten, 
efter riksdagsvalet, kan några nya pengar anslås. 

Distributörerna backade i fjol . . . . . . . . . . 8
De svenska komponentdistributörerna minskade sin för-
säljning med 2,7 procent under 2005, enligt konsultföre-
taget Europartners. Totalt backade branschen ännu mer.

Mydatas lodskjutare bommar för ofta . . . 16
Screentrycksersättaren My500, som lanserades i höstas,
har precisionsproblem. De kan ta ett halvår att lösa.

GÖTE ANDERSSON:
Afrika visar hur lågt Ericsson kan gå 26–27
Ericsson och Nokia jobbar på extremt billiga mobilnät,
så att operatörer i Afrika kan bli lönsamma med kunder
som bara betalar 5 dollar i månaden.

REPORTAGE:
Omvandlare i brytningstid . . . . . . . . .28–29
Morgondagens spänningsomvandlare ska inte bara ha
hög verkningsgrad utan också kunna prata med proces-
sorer. Det är utmaningen för Ericsson Power Modules.

INTERVJU: Lena höjer branschrösten 30–33
IM-föreningen ska bli mer extrovert, tydligare i sina 
krav och få mer gjort centralt. Och få fler medlemmar. 
De ambitionerna har föreningens vd Lena Norder.

TEMA: KOMPONENTDISTRIBUTION
De 30 största distributörerna. . . . . . . 34–37
Eurodis konkurs, Rutroniks intåg i Sverige och Avnets
köp av Memec var de stora händelserna i distributions-
sverige i fjol. Omsättningen stod och stampade. 

RUNDABORDSDEBATT:
RoHS-problemet är inget problem . . 38–40
Elektroniktidningen samlade fyra distributörer för att 
diskutera RoHS-direktivet. Det blev knappt någon debatt.
Alla var eniga om att problemen numera är hanterbara.

EXPERTARTIKLAR:
Lagerstyrning kan ge stor utväxling 42–43
Med lagerstyrning och hög transparens mellan kund 
och leverantör kan försörjningssäkerhet kombineras med 
låg kapitalbindning, skriver Thomas Rolle på Rutronik.

Bipolärt laddar mobilen effektivt . . . 44–45
Halvledaren som leder ström till batteriet är kritisk 
för effektförbrukningen. Bipolära transistorer utmanar
nu MOSFET här, skriver Simon Ramsdale på Zetex. 

Rätt omvandlare både listig och stark 46–47
Konverteringen från 12 eller 5 V till spänningar mellan
0,8 och 3 V kräver såväl gott om indata som eftertänk-
samhet, skriver Tony Armstrong på Linear Technology.

Se upp med RoHS-verifieringen . . . . 48–49
Vill man försäkra sig om att en komponent verkligen 
är RoHS-kompatibel så måste man granska tillverkarens
verifieringsprocess, skriver Richard Kenshole på Lambda.

PRODUKTER:
Xilinx ett steg före Altera med 65 nm . . . 52
Alteras första 65 nm-krets görs om ett halvår. 
Xilinx har redan lanserat sina första.  

3G-mobil med Linux på Arm-kärna . . . . . 54
FSM Labs har klämt in både Linux och basband i en Arm9. 

AVLEDAREN: Skor för nationalister. . . . . 62
Adidas är tyskt. Nike från USA. Det märks på den
inbyggda elektroniken i löparskorna.
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Simple 12A
Synchronous Flyback

No Optocoupler Design for Fast Transient Response

Fast Transient Response

, LTC, LT, LTM and PolyPhase are registered trademarks and
µModule is a trademark of Linear Technology Corporation. All
other trademarks are the property of their respective owners.

IOUT - 2A/DIV @ 10A/µs

VOUT - 100mV/DIV

100µs/DIV

Complex forward converter designs are a thing of the past. Our LT®3825 synchronous flyback controller brings a new level of
design simplicity to 10W to 60W isolated DC/DC converters. It features synchronous operation for high efficiency and excellent
thermal management, fast transient response for rapidly changing loads, and the capability to regulate multiple outputs without
optocoupler feedback. The LT3837 provides similar capability for an input voltage range of 9V to 36V.

• Senses Output Voltage Directly from
Primary Side Winding–
No Optoisolator Required 

• Synchronous Driver for High
Efficiency: 90% (3.3VOUT)

• Output Regulation without
User Trims: 1% (3.3VOUT) 

• Switching Frequency from
50kHz to 250kHz 

• VIN Range:LT3825:36V to 72V+
LT3837:9V to 36V

• Multiple Output Capability
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■ BESLUTSUNDERLAG
Sverige behöver ett nytt
forskningsprogram inom
elektronikområdet på 
400 miljoner kronor per år. 
Det är kontentan i den
strategirapport som Vinnova
lämnade in till närings-
departementet den 16 maj. 

Äntligen har Vinnova lämnat in
sin rapport till näringsdeparte-
mentet om en strategi för
svensk elektronikforskning.
Verket föreslår ett nytt forsk-
ningsprogram på 400 miljoner
kronor per år och forskningen
ska främst riktas in på inbyggda
system, nanoelektronik och fo-
tonik, tre viktiga områden för
svensk industri.

– Om Sverige ska kunna stär-
ka sin ställning inom elektronik-

området behövs stora satsning-
ar. Både för att möta konkurren-
sen på den globala marknaden
och för att kompensera de ned-
dragningar som sker inom om-
rådet, säger Jonas Wallberg, en-
hetschef på Vinnova.

Ska ge 10 procents tillväxt
De 400 miljonerna ska vara ”nya
pengar” som därmed i viss mån
kan kompensera för de neddrag-
ningar som Stiftelsen för strate-
gisk forskning redan gjort och
som även aviserats för försvaret
via dess forskningsinstitut FOI.

Målet med Vinnovas förslag
är att den svenska elektronik-
industrin ska nå en tillväxt på
minst tio procent årligen.

I förslaget sägs att hälften av
medlen bör satsas på forskning,
utveckling och demonstrator-

projekt vid universitet, högsko-
lor och institut. Projekten ska
ha minst 50 procents finansie-
ring från företag. 100 miljoner
kronor bör dessutom satsas i
FoU-aktiviteter för stora samt
små och medelstora företag.
Även här ska företagen finansie-
ra projekten med minst 50 pro-
cent och ta hjälp av universitet,
högskolor och institut.

Viljan är också stark att priori-
tera de teknikområden som har
speciellt fokus på energieffektivi-
sering, exempelvis system med
kiselkarbid, delsystem för kom-
munikation med fotonik eller
antennteknik, säkerhetssystem
med sensorteknik samt elektro-
niska system för mät-, process-
och instrumentindustri.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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AKTUELLT

Inga pengar
till Vinnova
före valet
■ POLITIK
Det dröjer åtminstone till
höstbudgeten innan Vinnova
får någon respons från rege-
ringen på sin strategirapport
om elektronikområdet. 

I rapporten konstaterar Vinno-
va att Sverige behöver ett nytt
forskningsprogram inom elek-
tronikområdet på 400 miljoner
kronor per år. Företrädare för
Vinnova har gjort en kort pre-
sentation av rapporten på nä-
ringsdepartementet. Men vad
som händer nu är oklart.

– Det är ett svårt år i år. Mil-
jarden från branschsamtalen ska
fördelas ut till sex olika områ-
den, varav it/telekom är ett, sä-
ger Jonas Wallberg på Vinnova.

– Indirekt påverkar det, efter-
som det är svårt att finna finan-
siering till flera saker samtidigt.

Men Vinnova tänker inte
släppa elektronikområdet även
om svaret dröjer.

– Vi fortsätter ha kontakt
med departementet och trycker
på för att få svar. Samtidigt ska
vi fortsätta det här arbetet och
specificera vilka områden som
är särskilt viktiga. Får vi inga
nya pengar kommer vi att göra
vissa delar som vi har budget
till, säger Jonas Wallberg.

Höstens val stökar till det
Olof Sandberg på näringsde-
partementet förklarar tågord-
ningen:

– Vi kommer att redovisa
rapporten för vår politiska led-
ning inom en snar framtid.

Det innebär i praktiken ut-
bildningsdepartementet som är
den myndighet som beställt
rapporten och som Vinnova
formellt tillhör.

– Rapporten kommer att an-
vändas som ett underlag när
utbildningsdepartementet ser
över finansieringen till forsk-
ningen, säger Olof Sandberg.

En möjlighet är därför att det
kan komma pengar i budget-
propositionen, men den kom-
mer först efter valet.

PER HENRICSSON
per@etn.se

■ STATISTIK
De svenska komponent-
distributörerna minskade sin
försäljning med 2,7 procent
under år 2005. Samtidigt
minskade den totala
komponentförsäljningen i
landet med nästan 5 procent. 
Det visar Europartners 
Consultants årliga statistik.

Starten på år 2005 var riktigt
bra för komponentdistributö-
rerna, men redan andra kvarta-
let föll försäljningen. Så vill Eu-
ropartners förklara den svenska
komponentdistributionen un-
der fjolåret, som slutade på 5,22
miljarder kronor.

Slutsatsen är att komponent-
distributörernas försäljning
minskade med 2,7 procent mel-
lan 2004 och 2005. Tappet kom-
mer å andra sidan efter ett
ovanligt bra år. Under år 2004
ökade försäljningen med 9,2
procent.

Fifty-fifty
Distributörsförsäljningen står
numera för nära nog halva den
totala svenska komponent-

marknaden. Detta efter det att
den totala komponentmarkna-
den har sjunkit med 4,9 procent
under 2004 till knappa 10,4 mil-
jarder kronor.

– Högvolymproduktion blir
allt mindre vanligt i Sverige och
som en följd av detta minskar
den totala marknaden, säger Bo
Abrahamsson.

Det är också de breda distri-
butörerna som tappat mest, he-
la 7 procent. Här kan dock Eu-
rodis konkurs vara en bit av för-
klaringen. De små nischade dis-

tributörerna har bara minskat
0,2 procent, medan katalogdis-
tributörerna har legat på en sta-
bil försäljning under flera år nu.

– Men min gissning är att vi
har sett botten på den nedgång
som är orsakad av produktions-
flytt till utlandet. Jag tror att det
kommer att vända nu, säger Bo
Abrahamsson.

Värt att notera är att Sverige
numera representerar ungefär
en tiondel av den totala elektro-
nikmarknaden i Europa, enligt
Europartners.

Roar man sig med att titta
djupare i Europartners rapport
så visar det sig att försäljningen
av halvledare har rasat mer än
försäljningen av exempelvis
elektromekaniska komponen-
ter. I fjol gick distributörernas
halvledarförsäljning ner med 
5 procent, medan den totala
halvledarförsäljningen minska-
de med 7 procent. Motsvarande
siffror för elektromekanik visar
en uppgång på 4,5 procent för
distributörerna respektive plus-
minus-nollresultat för total-
marknaden. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

Vinnova vill ha 400 miljoner
per år till svensk elektronik

Segt fjolår för distributörerna

Bo Abrahamsson
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NI CompactDAQ
Lätt att använda som en datalogger, men flexibel med National Instruments LabVIEW.

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

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

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

system till en låg kostnad

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

Hot-swappable modules for reduced
downtime and simple configuration

Direct sensor connectivity 
for common sensor types

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

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

2,300 Vrms isolation available 
on most modules

Simple. Complete. 
USB Data Acquisition.

08-587 895 00

PRODUKTEN VISAS I NATURLIG STORLEK

Se en multimediapresentation och läs tekniska artiklar 
om NI CompactDAQ på ni.com/compactdaq.
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■ FLYGDATOR
Sundsvallsföretaget Navaero
utvecklar och tillverkar
datorer anpassade för
piloter. Tre år efter start står
kunderna i kö. Nu tar företag
in ytterligare 18 miljoner i
riskkapital för att kunna
hantera alla beställningar. 

– Vi är världsledande på det vi
gör. Vi har hittills inte tagit kon-
takt med en enda kund först.
Det är kunderna som ringer till
oss, säger Stefan Ridderheim,
grundare och vd på Navaero.

Företaget startade för tre år
sedan. Specialiteten är datorer
som lagrar all dokumentation
en pilot kan behöva i sitt arbete,
samtidigt som de är anpassade
för att användas i ett flygplans
cockpit där exempelvis ljusför-
hållandet kan vara extremt va-
rierande. Efter ett och ett halvt
års utvecklingsarbete var första
produkten färdig att testas hos
kund. Det var för drygt ett år

sedan.
– Under de senaste nio må-

naderna har vi fått in order vär-
da 26 miljoner dollar. Innan
årets slut räknar jag med att vi
fått in 30 miljoner dollar till, sä-
ger Stefan Ridderheim.

Samtidigt förväntar han sig

att antalet kunder ska öka i
samma takt under året. Idag har
Navaero kontakt med 20 kun-
der – stora flygbolag från värl-
dens alla hörn såsom Fedex och
Virgin Atlantic. Innan årets slut
räknar Stefan Ridderheim med
att det ska finnas ytterligare 20

namn på kundlistan.
– För att klara att hantera be-

ställningar och finansiera kun-
dorder har vi dragit in 18 miljo-
ner kronor i riskkapital, säger
Stefan Ridderheim.

Västernorrlandsfonden och
riskkapitalbolaget Saminvest
står för 8 miljoner, medan risk-
kapitalbolaget Litorina går in
med 10 miljoner kronor.

Idag har Navaero 20 anställ-
da, men med dagens tillväxttakt
räcker det inte länge till.

– Vi måste ha in mer perso-
nal annars klarar vi inte verk-
samheten. Just nu letar jag efter
åtminstone tolv personer att
anställa och jag räknar med att
vi är runt 40 personer innan
årets slut, säger Stefan Ridder-
heim.

All utveckling och tillverk-
ning av företagets produkter
sker i Sundsvall och det finns
inga planer på att ändra det.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

■ SÅDDKAPITAL
Qunano, det företag som ska
kommersialisera forskning
från nanoprofessor Lars
Samuelsson i Lund, har fått
45 miljoner i riskkapital från
Teknoinvest och Provider
Venture. 

Norska Teknoinvest och svens-
ka Provider Venture Partners,
förr kallat IT Provider, investe-
rar tillsammans 45 miljoner
kronor i lundaföretaget Quna-
no. De blir därmed huvudägare,
jämte finansbolaget BTG i Lon-

don och Lunds universitets in-
vestmentbolag, som stått för
såddpengarna.

Qunano grundades så sent
som förra året, med målet att ta
fram kommersiella produkter
utifrån nanoforskningen på
Lunds universitet, som letts av
professor Lars Samuelsson. Fö-
retagets så kallade nanotrådar
har enligt Samuelsson goda
möjligheter att bli nästa genera-
tions halvledarplattform. Före-
taget siktar på att ”i närtid” ta
fram kommersiella produkter
som effekttransistorer, lysdio-

der, nanolasrar, solceller och
optiska sensorer.

Bolaget har nyligen utsett Bo
Pedersen till vd, att leda företa-
get tillsammans med Samuels-
son som får rollen som teknik-
chef.

Qunano är även knutet till
det av Lars Samuelsson ledda
nanoprojektet Node, Nanowi-
re-based One Dimensional
Electronics Project, som spons-
ras av EU med nära 100 miljo-
ner kronor.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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De orange nanotrådarna i
GaAsP/GaP med blåfärgade
dielektriska skal har samma
funktion som lysdioder.

45 riskmiljoner till nanotrådar

Navaero slänger ut papperen ur cockpit

Med Navaeros flygdator slipper piloten lösa papperslappar.

■ DATORKORT
Uppsalabaserade Hectronic,
som utvecklar och distribu-
erar datorkort för inbyggda
system, vill expandera och
tar därför in mer kapital.

Hectronic utvecklar kort, sys-
tem och lösningar baserade på
x86-arkitekturen och Embed-

ded Windows, Embedded Li-
nux eller realtidsoperativsys-
tem. Företaget kan ta hand om
allt från utveckling, produkt-
ägarskap och logistik till pro-
duktion av datorplattformar för
inbyggda system.

– Vi har missionerat länge i
Sverige och nu lossnar det or-
dentligt i hela Norden. Med

Four Seasons Venture som ny
ägare i ryggen får vi ett starkt
utgångsläge och ökad trovär-
dighet gentemot storbolagen. Vi
räknar med att avsevärt förstär-
ka vår position i hela Norra Eu-
ropa de kommande åren, säger
Hectronics vd Kjell Brunberg i
ett pressmeddelande.

Pengarna, som kommer från

norska Four Seasons Venture,
ska användas för att bredda
Hectronics produktportfölj, ex-
pandera bolagets geografiska
satsningsområde samt att
finansiera utvecklingsuppdrag,
industrialisering och leveranser
av flera stora OEM-kontrakt.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Hectronic får norskt riskkapital för Europaexpansion
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■ TILLVÄXTSATSNING
Aureola, Cobolt, Food Radar
Systems, Midsummer,
Network Automation, Phoxtal
och Syntune är sju företag
som får bidrag i Vinnovas
senaste FoU-finansierings-
runda. 

Genom programmet Forska&
Väx satsar staten genom Vinno-
va med början i år 100 miljoner
kronor årligen på FoU-projekt i
småföretag, alltså bolag med
högst 250 anställda. Företagen
kan söka pengar för behovsi-
dentifiering, förstudier och ge-
nomföranden av FoU-projekt,
och verket bedömer fyra gånger
årligen vilka som är mest för-
tjänta av bidragen.

– Söktrycket är mycket stort.
I första rundan sökte 320 före-
tag totalt 450 miljoner kronor,
och nu i andra rundan sökte 335
företag lika mycket pengar, be-
rättar Helen Andréasson på
Vinnova.

Av de 335 sökande blev 60 ac-
cepterade, och totalt delades 66
miljoner kronor ut till dessa fö-
retag. Bland de som fick medel
för finansiering av FoU-projekt

finns minst sju elektronikrelate-
rade företag.

– Vad vi bedömer är framför
allt möjlig tillväxt. Vi tar med
både teknisk verkshöjd och af-
färsmässig potential i bedöm-
ningarna, säger Helen Andréas-
son och berättar att verket även
anlitar extern expertis för be-
dömningarna.

Följer företagen i fem år
KTH-avknoppningen Aureola
fick 1,5 miljoner kronor för sin
kylteknik för elektronikproduk-
ter. Laserbolaget Cobolt som
fick 1,3 miljoner för en UV-laser
för biomedicin. Göteborgska
Food Radar Systems fick drygt 2
miljoner för en närfältsradar
och ett sensorsystem som ska
användas för att inspektera livs-
medel i produktionen. Stock-
holmsbolaget Midsummer fick
nära 2,6 miljoner för en pro-
duktionsteknik för tunnfilms-
solceller och Network Automa-
tion fick 4 miljoner för en
mikromekanikbaserad väljare
för automatisk konfigurering av
telenät.

Phoxtal i Kista fick 3 miljoner
för vidareutveckling av sitt opto-

chips för bredband via fiber.
Syntune, slutligen, fick mest
pengar av alla denna gång nära
4,5 miljoner för vidareutveckling
av sin ställbara halvledarlaser.

Bland de 20 företag som fått
förstudier finansierade märks
Aluwave som ska undersöka
förbättrad isolationsförmåga
hos värmeavledande elektro-
niksubstrat, CC Systems som
ska testa inbyggd programvara,
Gigacom som gör fiberoptiska
kontaktdon för tuffa miljöer,
MicVac som ska simulera upp-
värmningsjämnhet med mikro-
vågsteknik och QR Tech som
ska se vidare på säker och feltå-
lig fordonselektronik. Dessa fö-
retag får mellan 400 000 och
500 000 kronor vardera.

Därtill beviljades 16 företag
75 000 kronor var för ”behovs-
identifiering inför FoU-pro-
jekt”.

Företagen som fått medel
kommer att följas av Vinnova i
fem år. Under tiden ska de avge
lägesrapporter, och därtill en
slutrapport när projektet är
klart.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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■ LASER
Nästa generation avstämbara
laserchip från Syntune ska
ha en integrerad modulator
och rymmas i en liten kapsel
av typen Tosa. Till den ut-
vecklingen kommer pengar-
na från Vinnova väl till pass. 

Den första generationen av
Syntunes avstämbara laser som
finns framme nu innehåller
ingen modulator utan bara själ-
va lasern.

– Den fungerar utmärkt i
långdistansnätet. Men ska vi in i
metro- och accessnäten, där den
stora tillväxten finns, så behövs
en integrerad modulator. Då får
vi ner storleken och effektför-
brukningen så att allt ryms i en
pluggbar transceiver i en så kal-
lad Tosa-kapsel, berättar Syn-

tunes vd Patrik Evaldsson.
Att göra modulatorn, som

ska klara 10 Gbit/s, i samma
halvledarteknologi som lasern
är enligt honom inga problem.
Projektet drar igång nu och be-

räknas ta 15 månader.
– Vi har redan en prototyp i

labbet. Den har varken de pre-
standa eller den storlek som vi
siktar på, men den fungerar, sä-
ger Patrik Evaldsson.

Som brukligt i dessa sam-
manhang finansierar bolaget
projektet till hälften med egna
medel. Patrik Evaldsson säger
att Vinnovapengarna är ”jätte-
viktiga”, men ändå inte avgö-
rande.

– Vi hade gått åt detta håll
ändå, men det hade förmodli-
gen tagit längre tid. Nu får vi
samma möjligheter som våra
internationella konkurrenter,
som oftast också har statligt
stöd i en eller annan form, säger
Patrik Evaldsson.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

Vinnovapengar gödslar 
60 små teknikföretag

Syntune integrerar för pengarna

■ FORSKNING
Två skånska sparbanks-
stiftelser sponsrar forskning
inom nanoteknik och tele-
kom vid Lunds universitet
med 2,5 miljoner kronor
vardera i år. 

Med totalt 30 miljoner kronor
över tre år har sparbanksstiftel-
serna Skåne samt Färs & Frosta
bestämt sig för att sponsra
Lunds universitet. Stiftelserna
styr själv över 12 av miljonerna,
medan universitetet får fria
händer att placera de övriga 18.

Nu har universitetet bestämt
att 2,5 miljoner i år ska gå till
nanometerforskning, och lika
mycket till telekomforskning.
På nanosidan ska man bland
annat utveckla ett nytt centrum,
kallat Nanovation, för att hjälpa
lokala nanoteknikföretag som
spunnits ut från forskningen.
Pengarna ska gå till personal
och avgifter för användning av
universitetets nanolabb.

– Avgiften är en tung utgifts-
post, speciellt för start-up-före-
tag, säger professor Lars Samu-
elson, chef för Nanometerkon-
sortiet i Lund, i ett pressmedde-
lande.

Kan komma mer
På telekomsidan ska pengarna gå
till något som närmast liknar
marknadsföring. Universitetet
vill ”samla och tydliggöra” alla
den forskning som sker inom
elektrovetenskap, informations-
teknologi och telekommunika-
tion. Allt för att bli en ”naturlig
resurs” även för mindre företag i
regionen, skriver Ulf Körner,
professor i telekommunikations-
system, i pressmeddelandet.

Faller satsningarna väl ut så
kommer motsvarande medel
att anslås ytterligare två år
framöver. Totalt kan alltså na-
no- och telekomforskningen i
Lund förstärkas med 7,5 miljo-
ner kronor vardera.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

Patrik Evaldsson

Bingo för
nano och
telekom 
i Lund
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Ad motif

www.fsh3.rohde-schwarz.com  08-605 19 00

Du anar inte vad vår bärbara spektrumanalysator utsätts för.

R&S®FSH. Fuktskyddad och giraffsäker.

R&S®FSH har visat prov på sin absoluta mångsidighet i alla möjliga och omöjliga tillämpningar.

Från pol till pol — och i rymden.
Den används för drift- och serviceändamål i allt från forskningsstationer på Antarktis, i de 
sydamerikanska bergsmassiven och i ökenområden i världen. Till och med på den internatio-
nella rymdstationen ISS.

Kompakt och ruggad.
Med batteridrift på 2,5 timmar, 2,5 kilo lätt, fukt-, stöt- och vibrationssäker (EN60068, IP51) 
samt ett allt-i-ett-koncept, är den ditt oumbärliga verktyg vid installationer, täckningsmät-
ningar, driftsättning och störningsanalys - FSH är med dig överallt!

Kompetent.
R&S®FSH kan även användas som en enports vektoriell nätverksanalysator för att mäta 
impedans kontra frekvens, som noggrann effektmeter upp till 18 GHz eller som mätmottaga-
re för fältstyrke- eller EMC-tillämpningar.

Så innan du bestämmer dig för att erbjuda dina tjänster på t.ex. Afrikas savanner, kontakta oss!
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■ AFFÄR
Konsultjätten Prevas köper
elektronikutvecklingsbolaget
Avantel och får därmed 
tillgång till spetskompetens
inom inbyggda system. 
Avantel får samtidigt 
möjlighet att utnyttja Prevas
bredd, geografiska spridning
och ekonomiska tyngd. 

Avantel är ett bolag i centrala
Stockholm som utvecklar elekt-
ronik åt bland andra Electrolux
och Packetfront. Prevas har am-
bitionen att vara ledande i Nor-
den. Den ambitionen delas av
Avantels vd och huvudägare
Maria Månsson.

– Vår ambition är
att bedriva produkt-
utveckling i världs-
klass. Då behövs mer
styrka och mer bredd,
säger Maria Månsson.

I praktiken betyder
det mer personal och
större möjligheter till
investeringar än vad niomanna-
företaget Avantel mäktat med
på egen hand. Kundernas änd-
rade beteende är en annan bi-
dragande orsak till att hon och
Avantel nu gör denna föränd-
ring.

– Många kunder har gått från
att anlita i princip vem de vill
till att jobba med ramavtal med
stora konsulter, konstaterar

hon, och då har Avantels roll
mer blivit som underkonsult.

Hon säger att försäljningen
inte innebär någon nedtrapp-
ning i hennes eget engagemang,
trots att hon inte längre kom-
mer att vara vd.

– Att få vara med och påverka
är mycket viktigare för mig än
titlar. Och den här förändringen
ger större möjlighet att påverka
och förstärka vår verksamhet i
dagens globaliserade värld.

– Vi har jobbat med en egen
projektmodell där ansvar leder
till effektiv utveckling, och vi
har varit framgångsrika. Mo-
dellen påminner en hel del om

hur Prevas jobbar, så
jag är övertygad om
att det här är rätt för-
ändring för oss nu,
säger hon.

Avantel, som
grundades 1984, har
nio medarbetare och
en omsättning på
knappt 6 miljoner

enligt årsredovisningen för
2004. Prevas är ett betydligt
större företag, med drygt 200
anställda och en omsättning
2005 på 214 miljoner kronor,
upp från 154 miljoner året in-
nan. Vinsten uppgick till 10 mil-
joner, ett litet steg bakåt från 13
miljoner året innan.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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”Daring to be different” var det utmanande temat på årets
Forum för elektronikdistribution som hölls den 23–24 maj i Paris
på Palais de Congres. Organisationen Europartners Consultants
arrangerar detta forum där branschens företrädare kan träffas
och utbyta tankar om marknaden och utforma framtida strategi-
er. Forumet hålls vartannat år och ett åttiotal deltagare från ett
stort antal länder hade anmält sig denna gång. 

Under de två konferensdagarna fick vi många intressanta tolk-
ningar på temat från de inbjudna talarna. På talarlistan fanns
nyckelpersoner från Arrow, Future, Freescale, Abacus, Spectrum
Group med flera. Dessutom presenterades översikter och mark-
nadsanalyser med fokus på elektronikdistribution i olika länder
genom IDEA, Future Horizons, Bishop & Accociates. 

Vissa komponentdistributörer ser sig som annorlunda genom
att vara ”GLOCAL” det vill säga ett globalt företag med lokal
närvaro. Andra menar att ”LOCAL” eller ”GLOBAL” är det som gör
dem annorlunda. Att våga vara annorlunda i branschen betyder
nog egentligen bara att våga vara sig själv. Man kan ha olika
fokus men jag tror att det viktiga är att man alltid tillför ett mer-
värde, i vad man än gör. 

Konferensen bjöd på flera prov på vad det innebär att tillföra
ett mervärde. Ett sådant exempel är distributören The Flint
Group i England, som installerar ett avancerat streckkodssystem
hos sina kunder. Företaget märker alla komponentförpackningar
med en unik streckkod som kan innehålla upp till 3000 tecken.
När kunden tar ut produkter från konsignationslagret sänds en
signal via GSM direkt till Flintgruppens MPS-system. Baserat på
prognoser genereras automatiskt order att fylla på i kundens
lager. Hundraprocentig leveransprecision utlovas av Flint. 

Mitt bestående intryck av forumet var den öppna stämning som
höll talare och åhörare mer än vakna. Varje föredrag avslutades
med en frågestund. Det kunde vara både konkurrenter och
kollegor som utbytte åsikter och erfarenheter med varandra.
Även en del spetsiga frågor runt förvärv och strategier livade
upp konferensen. På andra dagens eftermiddag hölls också en
paneldebatt. 

Den röda tråden och forumets bärande budskap var nog trots
allt talarnas framtidstro. Det här är en bra bransch att vara i,
tyckte de flesta. Pauserna under forumet användes också flitigt
till att utöka kontaktnäten. Den mest centrala frågan kvarstår
dock obesvarad: Hur kan man säkra att man får betalt för ”de-
sign-in” och andra kostnader i denna allt mer globala industri? 
Det enda smolket i denna konferensbägare var att en tjuv kvickt
nappade åt sig en bärbar dator från en av de svenska
delegaterna, som tillfälligt vände ryggen till, utanför konferens-
lokalen.

Gäst
TYCKAREN

Stark framtidstro 
hos distributörerna

BO ABRAHAMSSON 
som beskriver den skandinaviska 

elektronikmarknaden i Europartners 
Consultants Distribution Report

Avantel in i Prevas

Maria Månsson

■ TALIGENKÄNNING
Affärsidén Veridict har vunnit
första pris, 200 000 kronor, 
i tävlingen Venture Cup Öst. 

Veridict har utvecklat en teknik
som gör att datorer och maski-
ner kan förstå vad människor
säger, även när omgivningen är
bullrig och högljudd. Tanken är
att tekniken framöver ska kun-
na användas inom tung indust-
ri och av olika blåljusmyndig-
heter.

– Med vår teknik kan en rök-
dykare, genom en dator under
masken, rapportera till övriga
enheter vad han ser inne i en
brinnande byggnad, säger Alex-
ander Seward, Veridicts lagleda-
re och forskare på KTH i ett

pressmeddelande.
Juryns motivering till vinsten

löd: ”Affärsplanen beskriver en
professionell affärsstruktur
runt avancerad teknologi som
främjar säkerhet och produkti-
vitet inom industriella applika-
tionsområden. Ett starkt sam-
mansatt projektteam och
etablerade kundkontakter talar
för att affärsidén kommer att
skapa ordning i bruset.”

Venture Cup är en affärs-
plantävling som vill ge idéer
möjlighet att utvecklas till
framtida företag. Tävlingen de-
las in i tre etapper som genom-
förs under ett läsår med start i
september och avslut i maj.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

KTH-idé vann Venture Cup
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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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■ PRODUKTION
Brommaföretaget Mydata
lanserade under buller och
bång en helt ny typ av
screentryckare på
Productronicamässan i fjol.
Istället för att använda en
stencil så skjuter MY500 små
lodkulor på mönsterkortet.
Men precisionen har visat sig
vara dålig och det tar
åtminstone ett halvår att
åtgärda problemet.

– Det är inte helt onormalt att
det dyker upp problem när man
utvecklar ny teknik, säger Mår-
ten Lundberg som är vd på My-
data.

Mer än så vill han inte säga
utan hänvisar till Patrik Tiger-
schiöld som är vd på Skanditek
som äger merparten av Mydata.

– Det är precis som det står i
kvartalsrapporten, vi har pro-
blem med stabiliteten. Eftersom
vi kommunicerat till aktie-
marknaden att vi skulle börja
sälja maskinen måste vi gå ut
och säga att det är en försening.

Redan i drift hos kunder
Patrik Tigerschiöld vill inte gå
in på vad det är som spökar
men han är inte orolig för att
projektet ska bli en flopp.

– Risken är att vi inte klarar

produktspecifikationen helt ut,
inte att maskinen som sådan
fallerar.

Mydata har idag ett tiotal
maskiner ute hos kunder för ut-
värdering. Problemet med pre-
cisionen dök upp för ungefär
två månader sedan.

– Det är klart vi är besvikna.
Och det finns en besvikelse in-
ternt på Mydata också.

Tanken med MY500 är att få

en flexibel och snabb screen-
tryckare för korta serier som
passar ihop med Mydatas mon-
teringsmaskiner. Företaget har
hållit på med utvecklingen un-
der sex, sju år och de tre senaste
åren har man investerat 100
miljoner kronor i projektet.
Siffrorna kommer från börsno-
terade Skanditek som är huvud-
ägare i Mydata.

Mydata turnerar just nu runt

om i Europa med den nya
screentryckaren under devisen
”Rock the Process Tour”.

PER HENRICSSON
per@etn.se
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■ UTVÄRDERING
KK-Stiftelsens sexåriga
satsning på att skapa ett
centrum för realtidssystem
vid Mälardalens högskola får
höga betyg av en grupp
internationella experter som
granskat projektet.

Mälardalen Real-Time Center
(MRTC) har blivit det största
forskningscentrat i Sverige
inom sitt område och bitvis har
man nått internationell klass,
skriver de tre expertgranskarna
som kommer från Tyskland,
Estland och Frankrike.

Utvärderingen av MRTC vi-
sar att KK-stiftelsens långsiktiga
engagemang kommit vid rätt

tillfälle och att det har haft en
avgörande betydelse för forsk-
ningsprofilens framgångar. KK-
stiftelsen har sedan starten 1999
bidragit med 36 miljoner kro-
nor och 14 företag har motfi-
nansierat forskningsprofilen
med lika mycket.

Utvärderarna påpekar dock
att MRTC nu måste söka anslag
på annat håll när KK-Stiftelsens
finansiering är slut. Men MRTC
har inte enbart levt på grundan-
slaget från KK-Stiftelsen. Cent-
rat har också fått annan finan-
siering från KK-Stiftelsen och
man har också varit framgångs-
rik hos Vinnova och Stiftelsen
för strategisk forskning, SSF.

En annan slutsats är att

MRTC blivit den mest framstå-
ende forskningsmiljön vid Mä-
lardalens högskola och att den
haft stor betydelse för högsko-
lans utveckling. MRTC har ock-
så hjälpt Mälardalens högskola
att spela en betydande roll för
regionens utveckling och spelat
en direkt roll för regionens eko-
nomi eftersom högskolan är en
rekryteringsbas för de företag
som man samarbetar med,
bland annat ABB Robotics, Vol-
vo Construction Equipment
och CC Systems.

Forskningsprofilen har också
genererat två företag: Realfast
och Zealcore.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Lyckad satsning på realtid i Västerås

AKTUELLT

Dålig träffsäkerhet 
i Mydatas screentryckare

AMD investerar 2,5 miljarder i Dresden
29 maj
■ HALVLEDARPRODUKTION AMD kommer att spendera 2,5 miljar-
der dollar under tre år på att uppgradera sina två fabriker i tyska
Dresden. Större delen av pengarna kommer att användas i den
äldsta fabriken, kallad fab 30. Den byggs om för produktion på 
300 mm-skivor vilket dubblera dess kapacitet. Fabriken kommer
därefter att byta namn till fab 38.

Den andra fabriken, fab 36 som håller på att rampa upp, ska
även den uppgraderas för att öka kapaciteten. AMD ska dessutom
börja bygga ett tredje renrum i Dresden nästa år.

Hänt
SEN SIST

Saab köper dansk försvarselektronik
29 maj
■ NORDENEXPANSION Saab stärker sin satsning på nätverksbase-
rat försvar genom att köpa det danska försvarselektronikbolaget
Maersk Data Defence för 73 miljoner danska kronor. 

Företaget är ett av Danmarks ledande försvarselektronikföretag
men många av bolagets produkter kan även användas för civila
ändamål. Företaget har fördubblat sin omsättning till 187 miljoner
danska kronor det senaste året, och har cirka 210 anställda. 

Australien satsar på inbyggda system
23 maj
■ FORSKNING Det australiska inbyggnadsforskningsinstitutet
Nicta får 1,4 miljarder kronor i nya anslag. Pengarna ska räcka i fem
år. Nicta har en uttalad agenda att kommersialisera sin forskning
som handlar om bland annat nätverk, artificiell intelligens, använ-
dargränssnitt, sensornät, vägtrafik, trådlöst och operativsystem.

I den sista kategorin, operativsystem, finns mikrokärnan L4 som
är öppen källkod.

Senaste nytt alltid på www.elektroniktidningen.se
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Once this becomes reality, we will be the ones
to support it first.
Mobile communication is a fascinating industry. Day in, day out, countless bold ideas are transformed into

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

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

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

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

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

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

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

information visit: www.samsungsemi.eu/mobile_memory

25-megapixel camera

Mobile phone 

Navigation system
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Tävla i datainsamling
22 maj
■ MÄTTEKNIK Den österrikiska halvledartillverkaren AMS vill få
kunderna att upptäcka dess datainsamlingskretsar AS8500/
AS8501 och arrangerar därför en tävling där det gäller att hitta på
en ny och innovativ användning av dessa.

Kretsarna har hög noggrannhet över ett stort område. Man kan
till exempel mäta strömstyrkor från mA till kA över en och samma
shunt. Ett annat exempel är temperaturmätning där man kan få en
noggrannhet på 0,1 grader från 0 grader upp till 1200 grader. Ett
tredje exempel är en våg som ger en upplösning på 1 gram upp till
100 kilo.

Sista dag för att lämna in ett förslag är den 30 juni.

Svenska Lemo tar över Finland
19 maj
■ FÖRBINDNING Från 1 maj har kablage- och kontaktdonsföreta-
get Lemo döpt om sig – man heter numera Lemo Nordic AB. Namn-
bytet speglar att den svenska verksamheten numera även ansvarar
för försäljningen i Finland. Ett gemensamt lager för båda länderna
har byggts upp i Bromma, där även inköp och support sitter. 
Det lager man tidigare haft i Finland avvecklas.

Hänt
SEN SIST

Skiva med flashcache spar ström
18 maj
■ MINNE Samsung visar upp sin första hårddisk av typen
skivflashhybrid – en hårddisk som använder flash som cacheminne
till skivminnet. 

Boottiden på en bärbar dator med Samsungs skivflash ska
minska med mellan åtta och 25 sekunder. Batteritiden ska öka med
kring 8–10 procent.

Skivflashen är också mer säker mot stötar eftersom skivdelen
bara snurrar några få sekunder på 10–20 minuter.

Konstruera mobil åt Motorola
16 maj
■ INBYGGNAD Motorola vill ha hjälp att utveckla programkod till
företagets Linuxmobiler. På forumet Sourceforge kan vem som
helst anmäla sig och göra allt från att utveckla drivrutiner till att ut-
värdera javaplattformen Midp 3.0. Som startkapital bidrar Motorola
med den källkod för både Java och Linux som används i mobiltele-
fonerna A1200 (MING) och A780 (E680).

Motorola, som är drivande bakom Midp 3.0, laddar upp test-
program, bibliotek, testfall och specifikationer till adressen open-
source.motorola.com. 

Kinas DSP en falskskyltad Freescale
15 maj
■ SIGNALPROCESSOR I mars 2003 annonserade Kina sin första
egenutvecklade signalprocessor, Hanxin, för mobiltelefoner. Nu får
projektledaren sparken. Enligt anklagelser har ommärkta Freescale
56800 fått figurera som Hanxinprocessorer rapporterar den kine-
siska nyhetsbyrån Xinhua.

Enligt en annan källa, Epoch Times, har projektledaren köpt in
tio stycken 56800, sandpapprat bort etiketten och adderat sin
egen logotyp, ”Hanxin No. 1”.

Senaste nytt alltid på www.elektroniktidningen.se

■ PRODUKTION
Det ser inte ut att räcka med
en gratis ytmonteringslina,
fria reparationsstationer
eller testinstrument för att
Nynäshamns kommun ska
kunna locka något elektro-
nikföretag att etablera sig 
i Ericssons nedlagda filter-
fabrik.

Men än är det inte helt kört. Er-
bjudandet från Ericsson och
Nynäshamns kommun gäller
fram till den sista juni. Och
kommunstyrelsens ordförande
Ilija Batljan är fortfarande för-
hoppningsfull:

– Högkonjunkturen gör att
intresset tagit ny fart så det blir
en spännande spurt. Vi funde-
rar på om vi kan förlänga tids-
fristen.

– Ett företag räknar på ytmon-

teringslinan och ett annat tittar
på Flexlinkborden. Om det håller
blir det klart i mitten av juni.

Förhoppningen från kom-
munen var att skapa nya arbets-
tillfällen för de 500 personer
som förlorade jobben när Erics-
son stängde sin fabrik för filter
till basstationer våren 2005.
Kommunen kom i september
2005 överens med Ericsson om
att företag som etablerade sig på
orten och som anställde perso-
nal som blivit övertalig skulle få
etableringsstöd i form av ma-
skiner och utrustning som
Ericsson lämnat kvar.

– Vi har haft några avslut,
men det gäller den mer verk-
stadsinriktade delen med fräsar
och svarvar, säger Bertil Lind-
berg på Nynäshamns kommun.

PER HENRICSSON
per@etn.se

■ ETHERNET
Programvaran till nästa
växelkrets från Switchcore i
Lund kommer att tas fram
parallellt med hårdvaran,
sedan företaget köpt verk-
tyget Simics från Virtutech i
Stockholm.

Växelkretsen Xpeedium3 är den
halvledarkrets som enligt pla-
nen ska lyfta Switchcore i Lund
från lovande snabbväxare till
banbrytande vinstmaskin. För
att få fram genomtestad pro-
gramvara samtidigt med hård-
varan har Switchcore nu tagit
hjälp av Virtutech i Stockholm
och dess utvecklingshjälpmedel
Simics.

Simics simulerar hela kret-
sen, och med dess hjälp kan
drivrutiner, hanteringsprogram
och annat tas fram innan kislet
finns framme. Simics kan också
koppla det simulerade chipset
till likaledes simulerade trafik-
generatorer, såväl som till rikti-
ga nät i den verkliga omvärlden.
Även Switchcores kunder kan få
tillgång till simuleringsmodel-
ler för att kunna börja utveckla
sina produkter tidigare än an-
nars.

Exakt när Switchcore tänker
lansera Xpeedium3 är inte klart,
men förmodligen blir det nå-
gon gång kring årsskiftet.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

Elektronikföretagen är
kallsinniga till gratis 
maskiner i Nynäshamn

Switchcores
nästa krets
simuleras 
svenskt

ETN06-06 s08-25 Aktuellt.qxp  06-06-01  14.59  Sida 18



Of course, this is not the only reason why Silica is a premier partner for leading suppliers and more than 14,000 customers 
today: Silica differs from other distributors in that we concentrate on the best products from some of the best companies
on the market today. From simple discrete semiconductors to products requiring a high level of design integration – Silica’s 
linecard offers a focused portfolio that encompasses virtually every aspect of electronic board design. Our experienced team 
of application specialists and sales personnel will give full attention to your needs – from technical support and logistics
services to a full set of value added and supply chain offerings. See for yourself why leading brand names are working with 
Silica: www.silica.com

Avnet Nortec AB · Phone +46 8 587 461 00 · silica.stockholm@avnet.com

»SILICA PROVIDES YOU WITH
WORLD CLASS COMPONENTS,
BACKED BY FIRST CLASS
SUPPORT.«
Nicolas Verjus, Silica Asset Team

SILICA  I  The Engineers of Distribution.
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Tänk dig att du vaknar en lördagsmorgon, det är svalt i
sovrummet, solen lyser och det ska bli gott med kaffe. 
Du måttar vatten och kaffe i bryggaren, och trycker igång
den. Snabbt in i duschen, men vattnet är kallt och sinar 
i kranen medan du duschar. Du har i alla fall vaknat.
Kaffebryggaren har inte startat. Märkligt, strömavbrott?
Det tutar upptaget i elleverantörens växel.

En tur till stan passar bra. Hissen fungerar inte, men
trappor ger kondition. Promenad till garaget, ett klick på
portöppnaren, men inget händer, dörren förblir stängd. 

Då blir det pendeltåget istället, solen är varm och tåg
miljövänliga. Mycket folk på perrongen, så snart kommer
det ett tåg, tänker du. Informationsskyltarna lyser inte,
men sånt händer. Det är säkert störningar i trafiken. 

Efter 45 minuter ger du upp, går till centrum istället, du
ska bara handla middagsmat. I centrum är allt lugnt, inga
bilar på parkeringen och en lapp på de automatiska
dörrarna ”stängt pga strömavbrott”. Nåja, det finns ju fler
affärer, någon måste vara öppen. Men du kommer hem
tomhänt, för strömavbrottet är allmänt och strömmen är
fortfarande borta på kvällen. Men kall mat är också mat,
du räddar det som har börjat tina i frysen. Stearinljus ger
mysig vårstämning på kvällen och håller kylan borta. 
Tyst och mörkt i tv och radion. Natten är ännu svalare,
men du sover gott. 

Strömmen har inte kommit tillbaka på måndag, du kör
bil till jobbet, och det blir dags att tanka. Kö till macken,
men det går inte att tanka, pumparna går inte. Reservdun-
ken löser problemet. På jobbet fungerar inte passerkort-
släsaren, men det spelar ingen roll för datorerna fungerar
inte heller. 

Efter en vecka står det poliser vid mackarna, folk är de-
sperata efter drivmedel till små elverk, på sjukhusen dör
människor och avdelningar töms för att det inte går att
hålla värme och vatten igång. Reservkraften räcker inte
för alla behov. Mat finns inte att få tag på. Ingen vet vad
som händer, telefonsystemet har brutit samman, internet
är nere. 

El har blivit en självklarhet. Vi litar på att el alltid finns,
men vad gör vi om det blir ett långvarigt strömavbrott?
Hur sårbar är du, ditt hushåll, din
arbetsplats? 

SER bidrar till en sund inställning
till Sveriges energiförsörjning.

MARGARETHA ERIKSSON
SER-ledamot

SER
KRÖNIKA

Utan el 
– ett skräckscenario

■ NÄTVERKSFÖRSVAR
Med en förarlös helikopter
och ett eget mässtält var
Saab den stora dominanten
på mässan Cimi i Enköping.
Över 8000 besökare 
och 80 utställare deltog.

Cimi är på många sätt mycket
olik andra mässor. Trots att ar-
rangörerna – sju myndigheter –
betonar det civila innehållet lika
starkt som det militära råder
ingen tvekan om att det är mili-
tären som slår an tonen. Och
för den som är van vid Älvsjö-
mässan, Göteborgsmässan eller
Elmia så erbjuder det för dagen
till mässplats omriggade rege-
mentet S1 i Enköping en om-
välvande upplevelse. En del ut-
ställare må ha haft synpunkter
på allt från temperaturen i ut-
ställningstälten till omöjlighe-
ten att betala sin lunch med
kreditkort och leråkern till par-
keringsplats, men den uni-
formsklädda delen av besökar-
na såg inte ut att bekommas.
Och att få samtalen avbrutna av
närbelägen automateld blev ef-
ter ett tag bara en del av miljön.

Premiär för Skeldar
Att militären trots försvarsned-
skärningar är en attraktiv
marknad för elektronikleveran-
törer märktes tydligt. Här fanns
gott om kontaktsdonsleveran-
törer, några andra komponent-
bolag, en hel del test- och mät-
företag och några konsulter.
Samt, förstås, en rad bolag
inom inbyggda system. Några
exempel – Amphenol, Amtele,
Bitsim, Data Respons, Deltron
Freber, Fibersystem, Glenair,

Habia Cable, Kontron, Lemo,
RF Partner, Rohde & Schwarz,
Saven Hitech, Telelogic, Tyco
och ÅF.

Bland utställarna var dock
Saab helt överlägset störst, och
det nätverksbaserade försvaret
föga överraskande det genom-
gående temat. Saabs dragplåster
var premiärvisningen av den
obemannade helikoptern Skel-
dar, en fyra meter lång och 150
kg tung skapelse som via en pc
kan styras med 100 km aktions-
radie. Skeldar kan ta 25 kg nyt-
tolast – förslagsvis kameror av
olika slag – och lyfta som högst
3500 meter.

Flygfärdig om ett år
Militären kan förstås använda
Skeldar för spaning och rekog-
noscering. Men Saab lyfter även
fram civila tillämpningar.

– Kustbevakning, kartering i
realtid efter större olyckor,
kraftledningsinspektion efter
orkaner – vi slutade lista till-
lämpningar när vi kommit till
hundra, berättar Anders Carp,
utvecklingschef för obemanna-
de farkoster, eller UAV, Unman-
ned Aerial Vehicles, som bran-
schen föredrar kalla fenomenet.

Han uppskattar kostnaderna
till ”några tiotals miljoner kro-
nor” per styck. Utvecklingen är
långt ifrån färdig. Skeldar ska
demonstreras för militära kun-
der i höst, och för civila kunder
senare i vinter.

– Första leveransen hoppas vi
på i juni nästa år, och vi tror att
vår första kund blir militär, sä-
ger Anders Carp.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

Saab dominant 
på militärens mässa

Saabs nya spanings-
robot Skeldar var 
ett av dragplåstren 
på mässan Cimi.
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www.microchip.com/16bit

16-bit Microcontrollers

Visualise...16-bit Microcontrollers
with 32-bit Performance and 8-bit Simplicity

Over 50 PIC24 Microcontrollers and dsPIC Digital Signal Controllers sampling today.
For data sheets, samples and pricing go to www.microchip.com/16bit

Unified 16-bit Architecture
• PIC24F, low-cost entry level
• PIC24H, 40 MIPS high 

performance
• dsPIC30F/33F for seamless

DSP integration

Low-Risk Design
• Easy migration from 8-bit MCUs
• Common core instruction set 

and architecture
• Peripheral and Pin compatible 

families
• One development tool platform 

for all products
• Free MPLAB® IDE Integrated 

Development Environment
• Other tools include C-compiler, 

programmer and In-Circuit 
Emulator

16-bit PIC24 MCUs 
and dsPIC® Digital
Signal Controllers

Today’s embedded systems demand more. The 16-bit
PIC® microcontroller families from Microchip give you
the performance and flexibility you need with 8-bit 
simplicity. Pin and code compatibility lowers risk, and
allows re-use of development tools, software and 

hardware designs. For the most demanding applications
the dsPIC digital signal controller families seamlessly
integrate high-performance DSP capabilities with the
PIC microcontroller core.
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■ INBYGGNAD
Köpet av Virtigo tar Synopsys
ytterligare ett steg mot mark-
naden för inbyggda system. 

Samspelet mellan hårdvaru-
och mjukvaruutveckling är ett
ämne som Synopsys chef Aart
de Geus ofta talat sig varm om.
Och de 15 miljoner dollar han
fick lägga upp för Virtio är ing-
en jättesumma.

Göran Larsson, chef för Sy-
nopsys nordiska kontor, är
mycket nöjd över affären.

– Vi har kunder här i Norden
som varit pådrivande för att

den ska genomföras.
Virtio gör plattformar för ut-

veckling av inbyggda system, ett
slags broar mellan hård- och
mjukvaruutveckling. Plattfor-
marna gör det lättare för pro-
grammerarna att komma igång
innan hårdvaran är klar. Virtio
gör alltså inga klassiska pro-
gramvaruverktyg som kompila-
torer eller debuggers, och några
sådana har Synopsys heller inga
planer på att ta fram.

– De som finns är förskräck-
ligt bra, och förskräckligt billi-
ga, säger Art de Geus till EETi-
mes.

Han påpekar att funktions-
blocken är platsen där hårdvara
och mjukvara möts, och att
plattformarna måste modelle-
ras så att man kan köra pro-
gramvara i tillräckligt hög has-
tighet på denna nivå.

Virtio är delvis en konkurrent
till svenska Virtutech. Enligt
Niklas Rudemo på Virtutech
kommer Virtio bäst till sin rätt
för måttligt stora konstruktio-
ner, som en mobiltelefon, vilket
ungefär är den nedre gränsen
för Virtutech.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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■ EDA
Gruppen börjar med att ta
fram ett konstruktionsspråk
för ändamålet. 

Ju högre nivå, desto större möj-
ligheter att påverka strömför-
brukningen i slutprodukten.
Det menar Cadence vd Mike
Fister, och då pratar han inte ba-
ra om abstraktionsnivå för en-
skilda konstruktioner utan ock-
så chefsnivå på företag. Genom
att samla ett tiotal ledande elek-
tronikbolag i ”Power Forward
Initiative” hoppas han få fram
ett mer systematiskt och mer in-
tegrerat sätt att åstadkomma
konstruktioner med så låg
strömförbrukning som möjligt.

I gruppen finns förutom Ca-
dence även Arm liksom halvle-
dartillverkarna AMD, Freescale,
Fujitsu, NEC och TSMC, samt
därtill Applied Materials och
ATI som gör utrustning för
halvledarproduktion.

En av målsättningarna är att
länka konstruktion, verifiering
och produktion för att minska
risken att göra fel och öka pre-
dikterbarheten i lågströmskret-
sar. Vägen till målet går bland
annat via öppna specifikationer.

Som första konkreta resultat
ska ett nytt konstruktionsspråk
tas fram kallat Common Power
Format. Med det kan konstruk-
tören få in alla randvillkor som
påverkar strömförbrukningen i
en och samma fil. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se

Cadence bildar 
industrigrupp 
för strömsnålhet

Synopsys köper programutvecklare

■ LEKSAKER
Källkoden till Legos popu-
lära robotsats Mindstorms
blir öppen källkod i den nya
version som börjar säljas i
augusti.

Den första Lego Mindstorms,
som lanserades 1998, blev
snabbt ett populärt byte för
hackers som gärna ville ersätta
Legos egna operativsystem med
alternativa programvaror. Nu
har Lego valt sida – i stället för
att motarbeta dessa avancerade
användare så bjuds alla intresse-
rade in vid lanseringen av nya
Mindstorms och dess ”enbits-
processor” Lego NXT. All hård-
varunära programvara (firm-

ware) blir då öppen källkod och
ska finnas för nerladdning på
Mindstorms sajt.

– Rätten att hacka vår pro-
dukt blev en ”no-brainer”. Vi
hoppas att vår nya öppna atti-
tyd kommer att tänja gränserna
inom robotiken, säger Sören
Lund, ansvarig för Lego Mind-
storms.

Tanken är att användarna på
gängse öppen källkodsmanér
ska dela med sig av sina skapel-
ser. Redan finns en grupp på
drygt 100 inbjudna användare
som fyller Mindstormshemsi-
dan med inspirationsexempel
inför säljpremiären i augusti.

För att ytterligare hjälpa
spridningen av nya Mindstorms

har Lego, som Elektroniktid-
ningen berättade i nummer
1⁄2006, tagit hjälp av National
Instruments och dess grafiska
programmeringsgränssnitt
Labview. Mindstorms ska också
få USB- och Bluetoothgräns-
snitt. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se

Lego öppnar 
Mindstorms källkod
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Performance

On-chip
RAM

550 MHz

DSP
32-Tap Filter

550 MHz

I/O LVDS
Bandwidth
750 Gbps

I/O Memory
Bandwidth
384 Gbps

Virtex-5 FPGAs Virtex-4 FPGAs Nearest Competitor

Numbers show comparision with nearest competitor
Based on competitor’s published datasheet numbers

1.4 x

1.3 x 1.6 x

2.4 x

4.4 x

Industry’s
fastest 
90nm FPGA 
benchmark

Virtex™-5 FPGAs feature ExpressFabric™ technology on 65nm 

triple-oxide process. This new fabric offers the industry’s first LUT

with six independent inputs for fewer logic levels, and advanced

diagonal interconnect to enable the shortest, fastest routing.

Now you can achieve 30% higher performance, while reducing

dynamic power by 35% and area by 45% compared to previous

generations. 

Design systems faster than ever before

Shipping now, Virtex-5 LX is the first of four platforms optimized

for logic, DSP, processing, and serial. The LX platform offers

330,000 logic cells and 1,200 user I/Os, plus hardened 550 MHz 

IP blocks. Build deeper FIFOs with 36 Kbit block RAMs. Achieve

1.25 Gbps on all I/Os without restrictions, and make reliable

memory interfacing easier with enhanced ChipSync™ technology.

Solve SI challenges and simplify PCB layout with our sparse chevron

packaging. And enable greater DSP precision and dynamic range

with 550 MHz, 25x18 MACs. 

Visit www.xilinx.com/virtex5, view the TechOnline webcast, and

give your next design the ultimate in performance. 

Achieve highest system speed 
and better design margin with 
the world’s first 65nm FPGAs.

The Ultimate System Integration Platform

www.xilinx.com/virtex5
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■ DISTRIBUTION
Ledningen för BFI Optilas 
har köpt ut företaget från
distributörsjätten Avnet. Nu
vill BFI Optilas bli Europas
största specialistdistributör. 

Drygt tio år efter att Avnet tog
över BFI – då kallat BFI Ibexsa –
köper företaget sig loss igen.
Orsaken är att det på senare år
blivit allt tydligare att BFI Opti-
las inte passar in i Avnets strate-
gi. Avnet är en bred kompo-
nentdistributör. BFI Optilas är
snarare raka motsatsen, en ni-
schdistributör inom främst rf-
och mikrovågsområdet samt
optronik.

BFI Optilas ledningsgrupp
har med hjälp av finansbolaget
Activa Capital köpt ut majorite-
ten av företaget aktiekapitalet.
Hur mycket pengar det rör sig
om är inte officiellt. Avnet släp-
per dessutom inte allt, utan
kommer även fortsättningsvis
att vara delägare, om än en pas-

siv minoritetsägare.
I Uppsala, där BFI Optilas

har sitt nordiska säte, tar man
förändringen med ro. Om den
ens märks.

– Nej, vi har faktiskt inte
märkt någonting alls. Vi har haft
vår verksamhet helt skild från
Avnet även tidigare. Och vi har
inte haft någon kontakt med
dem i Sverige över huvudtaget,
säger Louis Moradi, chef för BFI
Optilas nordiska verksamhet.

Han pekar just på den kul-
turskillnad som ligger bakom
hela skilsmässan.

– Vi är betydligt mer speciali-
serade än Avnet. Våra kunder är
framförallt slutanvändare som
behöver avancerad teknisk sup-
port.

BFI Optilas är redan idag en
av Europas största specialistdis-
tributörer. Företaget har drygt
310 anställda, utspridda på tolv
kontor i Europa.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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AKTUELLT

ACSD 2006 – Sixth International 
Conference on Application of Concurrency
to System Design
Åbo Akademi, Åbo, Finland, 27–30 juni 2006
http://www.cs.abo.fi/acsd2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

International Fabless Forum
Wien, Österrike, 8–10 oktober
www.futurehorizons.com 

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

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

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

Consumer Electronics Show, CES
Las Vegas, USA, 8–11 januari
www.cesweb.org 

The International Solid-State Circuits 
Conference , ISSCC
San Francisco, USA, 11–15 februari 2007
www.isscc.org/isscc 

Embedded World 2007
Nürnberg, Tyskland, 13–15 februari 2007
www.embedded-world-2006.de/main/
d3zq4a0a/page.html 

Embedded Systems Conference
McEnery Convention Center, San Jose, 
Kalifornien, 1–5 april 2007 
www.esconline.com 

EMC, ESD och Elsäkerhet
Svenska Mässan, Göteborg, 17–18 april 2007
www.e32007.se

kalender
BRANSCH-

■ STATISTIK
När den europeiska bran-
schorganisationen Dmass nu
redovisar siffrorna för årets
första kvartal är det idel
glada miner.

Distributionen av kompo-
nenter ökade i snitt med 15
procent och i Sverige gick det
än bättre, här växte markna-
den med 23 procent till 50,5
miljoner euro.

Första kvartalet är normalt
starkt men tillväxten i år på
15,34 procent var den bästa se-
dan 2004. Enligt Dmass, Distri-
butors’ and Manufacturers’ As-
sociation of Semiconductor
Specialists, såldes det halvledare
för 1,38 miljarder euro i Europa
under årets första kvartal.

Siffran gäller för de kompo-
nenter som gick via distribution
men omfattar inte komponen-
ter till pc-industrin.

Av de stora marknaderna ut-
märkte sig Tyskland genom att

växa 21 procent till 439 miljoner
euro. Den största tillväxten
fanns dock på de mindre mark-
naderna som växte med mellan
22 procent och 69 procent. Det
gäller bland annat Tjeckien,
Ryssland, Sverige, Danmark,
Spanien och Israel.

Finland tappar till öst
Det enda land som minskade
var Finland. Att distributionen
där backade med 13,7 procent
beror enligt Dmass på fortsatt
utflyttning av produktion till
lågkostnadsländer.

Om man istället tittar på de
olika produktkategorierna så
uppvisade analoga komponen-
ter, styrkretsar, standardlogik,
kraftelektronik och optoelek-
tronik en tillväxt över snittet.

Bäst drag under galoscherna
hade dock signalprocessorerna
som ökade med 38,8 procent.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Kraftigt ökad efterfrågan
på komponenter

BFI Optilas 
har köpt sig fritt

ETN06-06 s08-25 Aktuellt.qxp  06-06-01  14.45  Sida 24



För fler detaljer eller för att få en produktdemonstration, kontakta
Sverige 0200-88 22 55

www.agilent.com/find/scopes2 

©Agilent Technologies, Inc. 2006

Ta en närmare titt på analoga, digitala och seriella signaler och få en större förståelse för mätning

Fånga de viktiga signalerna

Med Agilents oscilloskopserier 6000 och 8000 för digitala/

analoga signaler, kan du ta fram och studera signalerna på djupet.

Nu är det möjligt att med ett enda svep, fånga analoga, digitala

och seriella signaler i realtid med trigger  på alla möjliga kombi-

nationer på dessa signaler. 6000 och 8000-serien låter dig se

dessa vågformer, logikmönster och seriella dataströmmar på en

enda skärm och se dess beroende i tiden.

Det snabba och responsiva MegaZoom-minnet (upp till 128

Mpts) fångar vågformer med hög upplösning och över 

långa tidsperioder. Du kommer att kunna studera minsta 

detalj i din design.

Vill du lära dig mer på djupet och hålla dig på topp, ladda då ner

vår applikationsrapport om Agilent 6000 och 8000-serien på

www.agilent.com/find/scopes2

Portable 6000 Series Infiniium 8000 Series

Portable 6000 series       Infiniium 8000 series

Analog

Digital

Serial

2-4ch, 100MHz - 1GHz Bandwidth 4ch, 600MHz - 1GHz Bandwidth

Analog-likeXGA Display with 265 intensity levels

Up to 100k waveforms/s Extensive analysis including jitter

16 Time-correlated Logic Timing Channels

Pattern and mixed signal Triggering

FPGA Dynamic Probe Application

USB,I2C, SPI, CAN/LIN triggering,
plus hardware decoding options

Up to 8Mpts of MegaZoom
deep memory

I2C, SPI, CAN decoding options, 
GBit Ethernet serial applications

Up to 128Mpts of MegaZoom 
deep memory

Agilent’s Mixed Signal Oscilloscopes
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E
ricsson och Nokia för-
söker nu driva fram en
dramatisk sänkning av
kostnaden för GSM.

Tanken är att mobiltelefoni ska
slå igenom även i Afrikas gles-
bygder. Invånarna där må vara
några av världens fattigaste,
men den marknad som öppnas
är likväl enorm – värd cirka 100
miljarder dollar per år för tele-
komindustrin enligt Ericsson.

Målet är helt enkelt att stör-
sta möjliga andel av världens
6,4 miljarder människor ska ha
en GSM-telefon.

Idag siktar GSM-industrin
att med befintliga produktgene-
rationer nå tre miljarder mobil-
abonnenter år 2008, men där är
det stopp. För fortsatt tillväxt i
fattiga länder behövs billigare
teknik och nya affärsmodeller.

Fem dollar i månaden
Det mål som Ericsson och No-
kia vill uppnå innebär att GSM-
operatörer ska kunna nå
vinstdrivande verksamhet med
abonnenter som bara köper för
fem dollar per månad. Det krä-
ver billigare infrastruktur, billi-
gare nätdrift och billigare tele-
foner. Hela kostnadsmassan
måste pressas ned dramatiskt,
jämfört med idag.

– För mobilindustrin hand-
lar det om att kunna fortsätta
växa, att kunna nå upp till fyra
miljarder eller fler mobilabon-
nenter, säger Bengt Watten-
ström i Ericsson till Elektronik-
tidningen.

Ericsson bedriver ett antal pi-
lotprojekt i världens fattigaste
länder. Projekten ska bevisa att
det i praktiken verkligen går att

pressa ned kostnaderna drama-
tiskt. I Tanzania har företaget
redan kommit en bit på väg.
Nätutrustning finns på plats
och avsikten är att Ericsson ska
driva ett gemensamt glesbygds-
nät med de fyra GSM-operatö-
rerna i landet, och att dessa fyra
ska etablera kommersiellt sam-
arbete med glesbygdsnätet. Dis-
kussioner pågår med operatö-
rerna om saken.

De flesta bor på landet
För de lokala GSM-operatörer-
na handlar det om strategiska
beslut. I Tanzania, liksom i de
flesta av Afrikas länder, bor hu-
vuddelen av befolkningen utan-
för städerna. Dessa människor
har därtill lägre inkomster än
stadsbefolkningen.

Samtidigt har GSM-näten
vuxit snabbt och täcker idag
många städer. Afrika har fak-
tiskt redan över 100 miljoner
GSM-abonnenter. Ericssons
nya strategi gäller hur de övriga
– huvuddelen av Afrikas befolk-
ning – ska få mobiltäckning
med GSM eller annan teknik.

– Under år 2006 hoppas vi få
genombrott i ett begränsat antal
länder. Det kommer sedan att ta
flera år innan vi ser att detta slår
igenom i stor skala, säger Wat-
tenström.

Ericsson ligger före Nokia
Problemet idag är att Afrikas
GSM-operatörer helt enkelt in-
te ser några kommersiella möj-
ligheter att bygga ut sina nät
utanför städerna. Det är detta
problem som Ericsson och No-
kia hoppas lösa.

Just nu ligger Ericsson före
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GÖTE ANDERSSON

Språngbrädan Afrika

GSM-industrins nya vision för Afrika kan få betydelse
för hela telekomindustrin. 

Den spännande slutsatsen är att de systemleverantörer som
lyckas ta fram de billigaste lösningarna för Afrika också får en
språngbräda för ökad försäljning i hela världen.

Om vi får en snabb utveckling så kan det bli riktigt intressant.
Ericsson hänvisar till potentiell global marknad värd 100 miljar-
der dollar per år. Uppgiften redovisades i oktober förra året i ett
så kallat White Paper från företaget. 

Den vision som kommer från Ericsson siktar på stora volymer,
storskaliga lösningar och förmågan att pressa kostnaderna i
botten. Därmed ska de låga kostnaderna nås. Om denna meka-
nism slår igenom och utbyggnaden dessutom blir snabb så står
vi inför ett nytt intressant race för telekomindustrin.

GSM borde rimligen få ännu större andel av världsmarkna-
den. Volymerna talar för GSM, både när det gäller nätutrustning
och telefoner. CDMA2000 pressas tillbaks ytterligare, mot under
10 procents global marknadsandel.

De systembyggare som får stor andel av glesbygdsmarkna-
den får sedan också möjlighet att sälja uppgradering till bred-
band.

Vinnare i Afrika får stora möjligheter att bli vinnare på hela
världsmarknaden. Ericsson och Nokia slåss med kinesiska
Huawei och ZTE, Siemens, Alcatel-Lucent, Motorola och Nortel
om den nya jättemarknaden där allt går ut på att erbjuda GSM
till absolut lägsta kostnad för slutkonsumenten.

Ska det bli Afrika och inte Kina som väljer vilka system-
byggare som vinner på framtidens marknad? Det blir riktigt
spännande att se vad som händer i Afrika de närmaste fem
åren.                                                                         GÖTE ANDERSSON

Afrikas glesbygd 
är nyckeln till 
framtidens GSM
Av världens 6,4 miljarder invånare har 
hittills ”bara” 1,4 miljarder tillgång 
till GSM-telefoni. Ericsson och Nokia siktar
nu på att nå de återstående 5 miljarderna. 
Ska det lyckas krävs billig och effektiv
glesbygdsanpassad teknik, något som nu
testas i Afrika. Testerna kan avgöra 
herraväldet inom hela världens mobil-
telefoniindustri.
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Nokia med produkter för billiga
GSM-nät. Men också Nokia ser
stora marknader och beskedet
därifrån är att företaget absolut
är med på det nya tåget.

– Nokia har tagit fram nya
produkter, Nokia Connect GSM
Solutions, för billigare GSM-
nät, säger Rauno Granath, till
Elektroniktidningen.

Han anger att Nokia har tagit
ett helhetsgrepp om hur GSM
ska införas i glesbygden i de fat-
tiga länderna.

Samarbete med Sida
Siemens, kinesiska Huawei och
ZTE samt Alcatel-Lucent ligger
däremot steget efter med detta
slag av nya systemlösningar, en-
ligt svenska experter. Men det är
dock sannolikt att fler system-
leverantörer satsar här, med
tanke på marknadens storlek.
Det är också uppenbart att de
systemleverantörer som har bil-
liga GSM-lösningar borde kun-
na sälja dessa i större delen av
världen.

Både Nokia och Ericsson
samarbetar med det svenska

biståndsorganet Sida, som ak-
tivt försöker driva fram genom-
brott för billigare GSM i Afrika.
Sida ser stora fördelar för ut-
vecklingsländerna med den nya
GSM-visionen.

Ska även klara bredband
Stora delar av Afrika saknar
idag utbyggda fasta telefonnät
medan GSM passerat 100 miljo-
ner abonnenter.

Sida är medfinansiär till stu-
dier som anger att GSM sanno-
likt blir dominerande både för
telefoni och datatjänster i Afri-
ka, vilket enligt Sida borde ge
stora fördelar för den fattigaste
världsdelen.

En viktig del av den nya
GSM-visionen för Afrika är att
GSM även ska klara bredband.
Och eftersom GSM inte behö-
ver konkurrera med ADSL eller
andra fastnätslösningar i Afrika
ser kontinenten ut att bli en
mycket intressant telekom-
marknad de närmaste åren.

GÖTE ANDERSSON
gote@etn.se
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One Chip is all you need.

Actel Fusion gives you ARM7,
Analog, Flash, FPGA 

and a reason to celebrate.

Design without limits, with Actel Fusion.

Now you can quickly implement real-world
applications with the industry’s only ARM-
enabled, mixed-signal FPGA. Free
yourself from pieced-together solutions:
this is the one-chip answer—complete with design
infrastructure, support tools and silicon.

You still get all the advantages of Flash FPGAs.

Another thing you’ll like about a soft ARM7 in Actel
Fusion is what’s not new about it. Like all of Actel’s
Flash-based FPGAs, it’s a true single-chip solution
that’s live at power-up, low power, firm error
immune and secure.

Real-world system designers everywhere are

celebrating. With all the new possibilities for
system development, designers can now integrate
more functionality than ever before. How will it
inspire you? Find out at the ARM in Fusion Resource
center, actel.com/ARMinFusion.

ARM7™ in a Mixed-Signal FPGA.

FPGA

Analog
Flash

ARM7
TM

The only one-chip solution.

Only Actel Fusion gives you the
whole package, so you can go
from idea to silicon in a flash.

Learn more and win at:

actel.com/ARMinFusion

Live at
Power Up Secure

Neutron
Immune

ONE CHIP

+46.8.5465.6500

GÖTE ANDERSSON

22,,22  mmiilljjaarrddeerr

22,,66  mmiilljjaarrddeerr

11,,44  mmiilljjaarrddeerr

bor i GSM-marknader 
men saknar täckning

bor med GSM-täckning 
men saknar abonnemang

är GSM-abonnenter idag 0,2 miljarder bor 
i icke GSM-länder 
(Japan och Korea)

Jordens befolkning 
6,4 miljarder människor

D
AT

A
 F

R
Å

N
 Q

1 
20

05
. K

Ä
LL

A
 E

R
IC

S
SO

N
. 

GSM-systemet har erövrat
nästan hela världen. Men än så
länge är kostnaderna för höga
för majoriteten av mänsklig-
heten. Ericsson och Nokia siktar
därför på att pressa kostnaderna
så att GSM blir lönsamt att driva
även där abonnenterna bara
betalar ett par dollar i månaden.

Det svenska konsultföretaget Swedtel pekar på några viktiga
punkter där lösningar måste fram för att pressa GSM-kostnaderna
i botten.
• Kostnaden för dagens teknik måste pressas ned. 
• Ny effektivare teknik måste fram, till exempel för basstationer

och system för abonnentadministration.
• Systemleverantörerna borde ge krediter och dela risken med

GSM-operatörerna.
• Gemensamma glesbygdsnät krävs, så att alla nätoperatörer

nyttjar samma nät. Bara en infrastruktur i glesbygden.

Det är även viktigt att regulatörer och statsmakter understödjer
utbyggnaden av GSM i glesbygden. Idag finns fattiga länder som
tar lyxskatt på GSM-telefoner.                                                           GA

FAKTA:
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E
lektroniktidningen möter Patrick
le Fèvre – marknadsdirektör för
Ericsson Power Modules – på ett
ganska folktomt kontor i Telefon-

plan. Många i personalen är på resa till
kunder och till andra delar av företaget i
Sverige och utomlands.

Tomheten är också lite symbolisk – att få
tag på strömförsörjningsspecialister i Sveri-
ge är inte det lättaste.

– Telekomvärlden är sexigare. Det får vi
sota för, säger Patrick le Fèvre.

Det finns i alla fall en som älskar ström-
försörjning – moderbolaget Ericsson som
sålt ut all sin komponentverksamhet utom
just Ericsson Power Modules.

– Det finns mycket att vinna på att kun-
na optimera strömförsörjningen i systemet,
och då är det en fördel att ha kunskapen
inom huset, är Patrick le Fèvres förklaring.

Ericsson Power Modules tillverkar
DCDC-omvandlare och -regulatorer i form
av kortkomponenter.

Säljer inte bara till Ericsson
Sedan år 2002 är företaget en fristående en-
het. Man har en egen forsknings- och ut-
vecklingsavdelning, separat från Ericsson.

Det juridiska kontraktsansvaret är separe-
rat. Sälj och marknadsföring likaså.

Det enda gemensamma är IT, webb och
informationsavdelning. Allt för att företa-
get utan intressekonflikter ska kunna göra
affärer med Ericssonkonkurrenter som Sie-
mens, Nokia, Cisco och Fujitsu.

Men Ericsson tar fortfarande 40 procent
av försäljningen. Och det är telekomkraven
som driver produktutvecklingen.

Färre fel än 100 ppm
Power Modules är berömd för att ha varit
först med ute med ytmonterade kraft-
moduler. Idag hävdar Patrick le
Fèvre att företaget utmärker sig
genom sin kvalitet.

– Vi har hög verkningsgrad i
alla effektklasser.

– Och dessutom hög pålitlig-
het. Vi har skeppat 38 miljoner
exemplar av PKF Macrodens se-
dan 1993 och antalet fel ligger
under 100 ppm.

När det gäller blyfritt har man också va-
rit tidigt ute. Företagets PKD-omvandlare
var blyfri redan 2001. Den har sina egna
fastlödda komponenter som inte får lossna
då modulen i sin tur löds fast. Lösningen
var blyfritt lödtenn med dess högre smält-
punkt.

Digital kraft på två sätt
Men när nu RoHS kräver blyfritt överallt
ändras spelreglerna. Ett exempel är om-
vandlaren PKF Macrodens, konstruerad i
keramik och ingjuten i epoxyplast. Nu
plockas plastinkapslingen bort. De högre

temperaturerna gör ingjutning
svårare. En öppen konstruktion
tillåter dessutom kunderna att se
innanmätet och kontrollera om-
lödningen i Ericssons modul.

Nästa utmaning på dagord-
ningen är Digital Power, digital
kraft. Omvandlarna ska bli intel-
ligenta.

På två olika sätt.
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TEMA: STRÖMFÖRSÖRJNING

...Spara utrymme
med en Analog ASIC

...Spara utrymme
med en Analog ASIC

Trångt?Trångt?
info@sga.se

www.sga.se
SVENSKA GRINDMATRISER

Ericsson Power Modules

Omvandling 
under omvandling
Hög verkningsgrad under
alla belastningar. Det
krävs av morgondagens
omvandlare. Dessutom
måste de kunna snacka 
kraft med processorer. 
Ericsson Power Modules
tar sig an den utmaning
som kallas digital kraft.

Patrick le Fèvre

Nästa
generation

dc-omvandlare
höjer sin prestanda

genom digital reglering
och blir mer anpassningsbar

genom att prata om kraftbehoven
med mikroprocessorer och signalkretsar.ER
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Dels handar det om digital reglering av
själva omvandlingen för att optimera om-
vandlarens verkningsgrad över ett brett
spänningsområde. Dagens omvandlare har
sin högsta verkningsgrad nära full last. I
standbyläge eller vid låg last är verknings-
graden lägre. Lösningen är digital styrning
av omvandlarens parametrar.

– Det är här den mest intressanta utveck-
lingen av omvandlartekniken sker, säger
Patrick le Fèvre.

Digital reglering ska användas i bland
annat nästa generations mobiltelefoner.

Den andra sortens digital kraft handlar
om kommunikation och reglering på sys-
temnivå. Mikroprocessorn ska kunna be-
rätta för omvandlaren vilken spänning den
för stunden behöver. Och omvandlaren ska
kanske till och med kunna ge återkoppling
om hur den mår, om den ser spänningen
öka på ett sätt som kanske tyder på att nå-
got har gått snett, om den själv kanske är
varm och behöver kylas.

Power One tidigt ute
Konkurrenten Power One satte digital po-
wer i den andra meningen på banan när fö-
retaget i februari 2004 lanserade Z One.

Patrick le Fèvre tycker att Power One var
lite väl tidigt ute.

– Power One har bra produkter. Men
marknaden för digitalt styrda polomvand-
lare är inte stor idag, säger han och lägger
handen på ett basstationskort fullt av sig-
nalprocessorer.

– Av ett enkel skäl: ett kort som detta har
visserligen många många spänningar, men
det är bara spänningen till mikroprocesso-
rerna som behöver skräddarsys. Och detta
är redan ordnat genom de VRM-moduler
som mikroprocesssortillverkaren specifice-
rat.

Det är Intel som driver utvecklingen.
Konsumenterna vill ha mer pc–prestanda
och mindre formfaktorer. Så strömförbruk-
ningen måste hållas nere. Parallellisering av
logiken är grunden. Men spänningsstyr-
ningen är en viktig pusselbit.

Intel och pc driver utvecklingen
Först kom spänningsomvandling i flera steg
där det första kan vara oreglerat och det sis-
ta ligger nära lasten. Härnäst i pc-världen
kommer digital styrning.

Signalprocessorerna har inte kommit li-
ka långt i utvecklingen som pc-processorer-
na. Inte än.

– Men vi ser idag att tekniken håller på
att flytta över till signalprocessorer och an-
nan logik. Exempelvis kommer nästa gene-
ration av signalprocessorer att få en mycket
aktiv energistyrning för att kunna optimera
prestanda, säger Patrick le Fèvre.

Patrick le Fèvre vill inte berätta hur långt
man självt kommit i utvecklingen av digital
power.

– Vi forskar på båda sorterna. Och vi är
mycket avancerade.

– Och nu är vi tillbaka där vi började!
Alltså till frågan varför Ericsson är intres-

serade av strömförsörjning. I utvecklingen
av digital strömförsörjning kan Ericsson
och Power Modules ge varandra återkopp-
ling.

– Genom att vara en del av Ericsson vet
vi tidigare än andra vad som är morgonda-
gens krav i telekomsystemen.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se
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TEMA: STRÖMFÖRSÖRJNING

Experter på kundanpassad 
strömförsörjning

Vi har kostnadseffektiva DC/DC och AC/DC lösningar för

både fristående enheter eller integrerat på ditt kretskort

Elektronikkonsult AB
Box 104

182 05 DJURSHOLM

Telefon: 08 - 446 56 00

Fax: 08 - 446 56 20

info@elektronikkonsult.com

www.elektronikkonsult.com

I början gjorde Power Modules i Kina
bara tillverkning. Men undan för undan
har kineserna också börjat göra forsk-
ning och konstruktion.

Ericsson Power Modules producerar i Kal-
mar och Shanghai. Kalmar gör förseriepro-
duktion i småvolymer av nya produkter.
Just nu 1⁄16–brickorna.

Massproduktionen sker i Shanghai. Med
undantag för de omvandlare som är basera-
de på keramiska substrat. De görs i Kalmar
idag och i överskådlig framtid.

– För det är mycket svårt att överföra
kunskaperna. Att flytta Kistatillverkningen
till Kalmar tog två år, säger Patrick le Fèvre.

Tiden gick åt till utbildning och till att
lära sig den skräddarsydda utrustningen för
bland annat laserlödning.

Tillverkning i Kina har Ericsson Power
Modules haft sedan 1996. Vilket uppmärk-
sammades i ett pressmeddelande nyligen.

– Det är tioårsjubileum! Och samtidigt
som vi firade det passade vi på att göra en
kick–off på vårt center of excellence.

Topologi i Sverige och magnetism i Kina
För Ericsson Power Modules har även ut-
veckling i Kina. Sedan flera år. Här görs
bland annat produktkonstruktion och kva-
litetsverifiering.

– Den verksamheten har utvecklats grad-
vis. Idag är forskningen och utvecklingen av
hög kvalitet, säger Patrick le Fèvre.

– I Sverige sitter experterna på topologi,
switching, digital styrning. I Kina sitter folk
som är bra på magnetism, transformatorer

och kompensationsloopar. Kombinationen
av Sverige och Kina ger en bra produkt, sä-
ger Patrick le Fèvre.

”Hög kvalitet och avancerad konstruk-
tion till konkurrenskraftig kostnad” kallar
han det.

– Vi har till exempel produkter med 95
procent verkningsgrad där de lokala kon-
kurrenterna erbjuder 89 procent.

Alla de anställda tas om hand enligt en
”etikkod” som innebär växande och ut-
veckling.

– Det funkar bra! Vi coachar dem och ger
dem det bästa vi har. Och vi får tillbaka det
bästa från dem. Alla tjänar på det. Jag har
sett andra företag genomföra utläggnings-
projekt som gjorts enbart för att spara in
arbetskostnaden. De har misslyckats, säger
Patrick le Fèvre.

”Vill stanna hos oss”
Risken finns förstås att Power Modules ut-
bildar personer som sedan hoppar av och
blir framtida konkurrenter.

– Men det är inget unikt problem för
Kina, säger Patrick le Fèvre.

– Visst är det svårare att hålla kvar folk i
Kina, som boomar, än i USA och Europa.
Men vi har låga avhoppssiffror jämfört med
andra företag. Personalen vill stanna hos
oss.

– Till en del handlar det säkert om statu-
sen i namnet Ericsson. Det är nog svårare
att behålla folk i ett litet okänt företag, säger
Patrick le Fèvre.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se

Både forskning 
och tillverkning i Kina
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B
ranschsällskapet IM-föreningen
har funnits nästan lika länge som
det sålts elektronik i Sverige. För-
eningen bildades för att organi-

sera branschens första mässa, i Kungliga
Tennishallen på hösten 1947, och har sedan
dess varit det naturliga navet för de flesta
som säljer produkter för elektronik och au-
tomation i Sverige. Och branschmässor har
genom åren varit föreningens viktigaste
samlingspunkt, även om det praktiska se-
dan länge sköts av mässproffsen på Stock-
holmsmässan i Älvsjö respektive Svenska
Mässan i Göteborg.

– Men dagens ordning är inte riktigt bra.
Ur branschens synvinkel vore det bäst om
mässorna hade samma namn och ägde rum
vid en fast återkommande tidpunkt. Det
vore en bättre plattform för att locka fler
besökare i de målgrupper vi vill nå, säger
Lena Norder, IM-föreningens vd.

Hon menar att i nuläget, där en mässa
går i Stockholm vart tredje år i februari och
en annan mässa går i Göteborg vart tredje
år i september, så går alldeles för mycket
energi åt till att tala om att mässan över hu-
vud taget äger rum. Att mässorna därtill
har olika namn – Elektronik/EP respektive
Electronix – gör inte saken bättre.

– Vi har försökt kommunicera vår vilja
med mässbolagen. Men vi märker att de är
två konkurrenter, och det är inte lätt att få
dem att samverka. Fast jag hoppas vi kan
sätta oss ned vid samma bord och lösa frå-
gan, för den här typen av splittrande kon-
kurrens gagnar inte branschen, säger hon.

Att mässverkligheten inte ser ut som hon
och IM vill har många skäl. Ett är att för-
eningen varken varit tydlig eller entydig i

sitt budskap. Vilket i sin tur beror förening-
ens sektioner historiskt varit starkare och
mer aktiva än moderorganisationer.

Föreningen i en brytningstid
Efter IT-bubblan gjorde föreningen dock en
del jobb centralt – man tog fram ett antal
framtidsscenarior för att inte stå lika hand-
fallet oförberedd vid nästa konjunkturänd-
ring, och stämde av dem mot industrin. Det
jobbet gav mersmak, och under det senaste
året har IM-föreningen engagerat sig i en
rad branschövergripande frågor, som EU-
direktiven RoHS och Weee samt Vinnovas
arbete med en strategi för elektronikområ-
det. Lena Norders ambition är att ännu mer
ska göras centralt, för att utnyttja förening-
ens totala styrka.

– Föreningen står i en brytningstid just
nu. Det finns flera områden där vi borde
skifta över, bli mer extroverta och gå åt
lobbyinghållet. Vi har precis skrivit en af-
färsplan – faktiskt första gången det görs i
föreningens nästan 60-åriga historia – med
en rad aktiviteter som kräver ökat centralt
engagemang, säger hon.

Förutom att driva en tydligare linje gen-
temot mässarrangörerna står det i affärs-
planen att IM ska arbeta för gemensamma
frågor, exempelvis produktion i Sverige. På
agendan finns även direktiv och lagar, samt
ägna sig åt ledarskapsfrågor och internatio-
nellt utbyte. Ökat samarbete med andra
föreningar, som Elektronikindustriför-
eningen, EIF, finns också med på agendan.

Samarbetet med EIF är inte okontro-
versiellt – traditionellt finns ju ett motsats-
förhållande mellan EIF som köpare och
IM-föreningen som säljare av produkter.

– Visst kan vi vara olika parter, men vi
har allt att vinna på att samarbeta. Kan vi
hjälpas åt att hjälpa slutkunden, sträva upp-
åt i värdekedjan och få 1+1 att bli 3, då vin-
ner vi alla på det.

Hon medger att det idag inte finns någon
strategi för EIF-samarbetet, och inte heller
någon ”best practice” eller liknande. Men
några gemensamma möten har genom-
förts, bland annat om produktion i Sverige.
Och viljan finns, och kontaktytorna är go-
da, inte minst eftersom föreningarnas kans-
li sitter i samma korridor.

Ett annat viktigt område för IM är affärs-
juridik där IM som exempel har goda erfa-
renheter av att hjälpa sina medlemmar med
att hävda 30 dagars betalningstid.

– Vi har ett färdigformulerat brev där vi
vänligt men tydligt argumenterar varför
parter vinner på att hålla sig till praxisen 30
dagar. Det brevet har haft god effekt i flera
fall. Och här har vi stöd av EU, som redan
2002 slog fast att det är 30 dagars betal-
ningstid som gäller om man inte kommit
fram till något annat, berättar hon.

Fler medlemmar ger mer resurser
Att omsätta den nyskrivna affärsplanen i
handling går förstås inte av sig självt.
Många av idéerna och ambitionerna kräver
mer resurser än vad föreningen disponerar
idag. Kansliet, föreningens styrelse och oli-
ka arbetsgrupper gör visserligen en hel del
jobb, men mer måste till. Och att öka resur-
serna genom att höja medlemsavgiften,
som idag ligger mellan 9 000 och 29 000
kronor beroende på företagsstorlek, är en-
ligt Lena ingen framkomlig väg.

– Vi måste helt klart bli fler. Jag tror att
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r branschens röst

■ Lena Norder
Född 1961Sedan maj 2000 vd 

för IM-föreningen, 

en branschförening med

cirka 100 medlemsföretag

inom elektronik och auto-

mation. Har tidigare job-

bat med affärsutveckling

av e-handel på Posten och

byggt upp EDI-föreningen 

i Sverige. Är utbildad systemvetare.

Bor i Stockholm.

IM-föreningen ska gå från introvert
förening som mest sysslar med sina
egna mässor och intern statistik 
till en utåtriktad lobbyorganisation
som för branschens talan gentemot
myndigheter, EU-organ och storföre-
tag. Den ambitionen har föreningens
vd Lena Norder, och den står också
nedtecknad i en splitter ny affärsplan. M
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150 medlemmar är fullt realistiskt. Då kan
vi få de resurser som behövs, och dit kan vi
nå med ”mun-mot-mun-metoden”, att folk
tar med sina kollegor på möten, och med
uppsökande verksamhet, säger hon.

Det uttalade målet är att ha medlemmar
som tillsammans står för 80 procent av om-
sättningen i varje segment. För att uppnå
det målet måste dock branschen kartläggas
bättre. Idag kan varken Lena Norder eller
någon annan inom IM-föreningen med sä-
kerhet säga hur stor branschen är, så 80-
procentsmålet är aningen abstrakt.

– Men vi saknar inget av de största före-
tagen i någon av sektionerna. Jag gissar att
sektionerna täcker 50 till 90 procent av sina
nischer – fastighetsautomation ligger nog
högst medan inbyggda system och kompo-
nentleverantörerna har flest nya att värva.

En hittills olöst fråga är hur IM-för-
eningen ska ställa sig till konsultföretag. I
affärsplanen står tydligt att medlemmarna
kan vara leverantörer av såväl produkter
som tjänster. Men om de rena tjänsteleve-
rantörerna ska insorteras i dagens sektioner
eller bilda eget är inget man har bestämt.

Vad föreningen inte ska ägna sig åt är in-
te heller definierat. Arbetsgivarfrågor ska
man inte ägna sig åt – där råder enighet –
men i övrigt är gränsen inte alls stringent
definierad. Varken utbildningsfrågor eller

industripolitik är främmande för Lena Nor-
der, tvärtom intensifieras hennes tonfall när
utbildningspolitiken kommer på tal.

– Branschen har många gånger sagt att
den saknar det 4-åriga tekniska gymnasiet.
Den utbildningen var på lagom hög nivå.
Alla kan inte vara civilingenjörer, och nå-
gon stor efterfrågan på högskoleingenjörer
har jag inte märkt, konstaterar hon.

Hon menar också att en utökad satsning
på praktik och lärlingsutbildningar borde
ha högre prioritet än att utveckla högskole-
ingenjörsutbildningen till att fylla tomrum-

met efter det tekniska gymnasiet.
– Alla ungdomar passar inte för högsko-

leförberedande studier. Och de som har
skickligheten mera i händerna behöver hö-
ra att det är fint att jobba, inte att forskning
och akademisk utbildning är det enda som
gäller. De behöver få reda på de möjligheter
som finns i industrin, och att arbetsmiljön
där är mycket bra. Teknikvärlden har fått en
så tokig image!

– Och när produktion flyttar ut från Sve-
rige utan att ministrarna blir oroliga – då
undrar jag hur i helsefyr det är fatt. Det
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IM-föreningen, grundad 1947, består av ett
hundratal företag i Sverige som säljer
produkter och i viss mån även tjänster inom
de sex områdena elektronikkomponenter,
test- och mätinstrument, inbyggda system,
utrustning för elektronikproduktion, indust-
riautomation samt fastighetsautomation.
Företagen inom vart och ett av dessa
områden bildar en sektion inom IM, vars
ordförande även sitter i föreningens styrel-
se. Föreningen deltar aktivt i planering och
genomförande av mässor och konferenser,
sammanställer marknadsdata för de med-
lemmar som ger ut data om sig själva samt

driver andra branschgemensamma frågor.
Medlemmarna betalar mellan 8000 och
24 000 kronor per år i medlemsavgift, och
får förutom medlemsskapet även rabatter
på en del mässor, försäkringar hotell och
biluthyrning. 

Större delen av det praktiska arbetet
sköts av ett kansli i Stockholm där Lena
Norder är vd. 

Förr var föreningens fullständiga namn
”Svenska Leverantörföreningen för Instru-
mentering, Mätteknik och Komponenter”.
Sedan hösten 2005 är dock IM-föreningen
även sällskapets officiella namn.                ■

IM-föreningen
FAKTA:

”När produktion flyttar ut 
från Sverige utan att ministrarna
blir oroliga – då undrar 
jag hur i helsefyr det är fatt”
Lena Norder
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RoHS
3 snabba steg till

1 Skriv in artikelnummer eller sök på specifi kationer

2

3

Klicka på     Alternativ

Jämför med den RoHS kompatibla produkten

I Farnell InOne’s databas fi nns
över 140.000 RoHS kompatibla produkter. 

www.farnellinone.se
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www.farnellinone.

Två leveranssätt

Sök bland 400 000 produkter

Amerikanskt lager
- fl era möjligheter

På vår hemsida kan du lägga till varor från vårt amerikanska
lager (Newark InOne) i din sökning, och därmed kan du söka
bland ytterligare 150 000 produkter på en och samma hemsida.

När du beställer Newark InOnes produkter, har du två möjligheter: 
Du kan antingen välja att beställa varorna direkt från USA på bara 3 
dagar (fraktkostnad 200 kr per försändelse), eller så kan du välja att 
få din beställning efter 7-12 dagar eller på ett särskilt utsatt datum, 
och betala Farnell InOnes standardfrakt på 60 kr.

3-dagar leverans är standard för Newark In3-dagar leverans är standard för Newark InOne produkterOne produkter

Leverans inom 3 dagar: beställ innan kl. 19 på webben, eller kl. 17 
på telefon eller fax. 
Leverans inom 7-12 dagar: Gör beställningen på ett specifi kt da-
tum via internet, genom en avropsorder. Du kan också beställa på 
telefon eller fax.
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Om Newark InOne

Så här beställer du

Teknisk Support

Om du vill söka i hela Newark InOnes sortiment kan du klicka på 
www.newarkinone.com. De av Newark InOnes produkter, som du 
inte hittar på Farnell InOnes hemsida, kan du beställa hos Farnell 
InOne via telefon, fax eller e-post. Kom ihåg att uppge leveranssätt.

Som på Farnell In One´s hemsidan kan du också ladda ner antin-
gen tekniska specifi kationer eller datablad på många av Newark 
InOne’s produkter på 
www.newarkinone.com. 
Kom ihåg att Farnell In One´s varunummer inte kan användas på 
Newark InOne’s hemsida. Kopiera istället tillverkarens artikelnum-
mer från Farnell InOne’s hemsida och sätt in detta i Newark InOne 
sökfunktionen.

Newark InOne är Farnell InOnes systerbolag på den amerikanska
kontinenten. Newark InOnes huvudkontor ligger i Chicago och 
företaget är marknadsledande inom elektronik på den amerikanska 
marknaden. Företaget grundades 1940 och distribuerar idag elek-
tronik från över 400 olika tillverkare.

Tel:   08 730 5000
Fax:  08 83 52 62
E-post: 
sweden-sales@
farnellinone.com

- beställ produkterna hos Farnell InOne i dag!

www.newarkinone.comwww.newarkinone.com
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www.farnellinone.se

Farnell InOne annonse

Bekymrad?

Lödstation till blyfri lödning.
Temp. från 50° till 450°, digitalt display 
och ESD. Inkl. 2 lödverktyg och 2 ställ.

Weller lödstation WSD161

 kr. 4 050:-
Art.nr: 35284636

Lödstation till blyfri lödning. 
Ergonomiskt design med LCD display, 
dynamisk temperatur stabilitet, ESD.

Weller lödstation WD1000

 kr. 2 850:-
Art.nr: 999399136

Art. nr Beskrivning Pris

509095736 Multicore, 0.7 mm, 250 g 95:-

509096936 Multicore, 0.9 mm, 250 g 90:-

507138036 Multicomp 0.7 mm, 250 g 85:-

507139236 Multicomp, 0.9 mm, 250 g 80:-

Lödtråd; Blyfritt “no clean” fl ussmedel

Se våra utvalda erbjudanden till din arbetsplats på www.farnellinone.se

Du får första hjälpen 
hos Farnell InOne

Se mer på www.rohs.info
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krävs större medvetenhet, kunskap och en-
gagemang säger hon med stark emfas.

Att företrädare för regering och myndig-
heter många gånger har en felaktig uppfatt-
ning om elektronikområdet inger knappast
optimism, menar hon. Vidden av bristerna
fick hon insyn i under arbetet med Vinno-
vas elektronikstrategi, där hon själv satt
med i en av arbetsgrupperna.

– Det märktes då att många i myndig-
hetssverige hade dragit likhetstecken mel-
lan elektronik och telekom. Och även om
de tack vare olika EU-program hade hört
talas om inbyggda system så hade de inte
fullt insett konsekvensen att så gott som all
industri berörs av elektronik idag.

Samtidigt berömmer hon myndigheten
för att den orkade genomföra strategipro-
jektet på det sätt man gjorde.

– Vinnovas upplägg var modigt. De lyck-
ades genomföra bra grupparbeten med
50‒60 personer och få ut ett vettigt resultat.
De hade lika gärna kunnat gå till de fem de
känner bäst och sen säga att ”alla tycker nog
som vi”, men det gjorde de inte.

– Och det var mycket glädjande attse hur
mycket engagemang som finns på många
håll för elektronikbranschen. Det var ett
värdefullt resultat i sig, säger hon.

Mässorna måste affärsutvecklas
Strategiarbeten, samarbeten och affärspla-
ner till trots – när allt kommer omkring är
det mässor som är och förblir kärnverk-
samheten för IM-föreningen. Och här
medger hon att det bland föreningens med-
lemmar finns olika åsikter huruvida Sverige
behöver en elektronikmässa varje eller vart-
annat år. Att alternera mellan Stockholm
och Göteborg är man dock överens om.
Liksom att mässan behöver affärsutvecklas.

– Som det nu är blir det lätt bara ”mer av
samma”, det är montrar, seminarier och kan-
ske någon paneldebatt. Det mässan är unik
på – det är mötena. Med alla dessa männi-
skor på samma ställe så måste man kunna
utveckla själva mötesplatserna och hitta fler
former för affärsmöten. Det ska bli spännan-
de att se hur initiativet med matchmaking
fungerar i Göteborg i höst, säger hon.

Det faktum att många medlemmar har
åkt hem missnöjda från de senaste mässor-
na tycker hon dock inte enbart mässarran-
görerna kan lastas för. Det handlar även om
dåligt förberedda utställare.

– Det går inte bara att ställa ut dojorna i
korridoren och hoppas att någon snubblar
in. Ska en mässa bli bra måste man som ut-
ställare vara taggad och ha tydliga mål, som
man sedan följer upp. Då slipper man dif-
fusa mått som att det var ”tunt i gångarna”
eller att det var ”bra tryck”. De som är nöj-
dast efter mässan är de som förberett sig
bäst, så enkelt är det, säger hon.

Se där en sanning att ta till sig inför
Electronix i september. ADAM EDSTRÖM

adam@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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Stabilt och   t
År 2005 bjöd på en febril aktivitet bland

komponentdistributörerna i Sverige. Konkurs,
uppköp, utköp, nystart, centralisering och

decentralisering är ord som rätt väl beskriver vad 
som engagerat dem. De 30 största distributörerna 

sålde däremot komponenter för nästan 
exakt samma summa under 2005 som 2004.
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N
edåt första halvan. Klart uppåt
andra halvan. Och i år går det
riktigt bra. Så beskriver ett fler-
tal distributörer sin kompo-

nentförsäljning under år 2005 och början
på detta år.

Stämningen är faktiskt riktigt positiv
inom distributörsskrået just nu. Svensk
elektronikindustri går bra på en bred front.
Det inger trygghet till skillnad från tidigare
då enbart telekom drev affärerna.

Att däremot rakt av jämföra de 30 största
distributörernas försäljningssiffror mellan
år 2004 och 2005 är vanskligt. Uppköp och

konkurs gör lätt att äpplen jämförs med
päron.

Dött lopp mellan 2004 och 2005
Efter lite tankegymnastik kan man dock
konstatera att de 30 största distributörerna
sålde komponenter till ett värde av cirka
4 800 miljoner kronor i Sverige i fjol. Mot-
svarande summa för år 2004 var cirka 4 850
miljoner.

Då har hänsyn tagits till att konkursade
Eurodis sålde komponenter för upp-
skattningsvis 120 miljoner kronor under
första delen av 2005 samt att både Eurodis

och Memec fanns på banan år 2004.
Fast egentligen borde siffrorna för 2005

saltas lite extra, eftersom Memec stod på
egna ben några månader i början på året
och Rutronik sannolikt sålde komponenter
för runt 30‒40 miljoner mot slutet av året.
Skillnaden i omsättning mellan de två åren
hamnar alltså inom felmarginalen, vilket
kan tolkas som att den totala komponent-
försäljningen via distributörerna låg relativt
stabil under perioden.

Betydligt mindre stabilt var det på
företagsnivå under fjolåret. Framförallt
färgades året av att Eurodis tvingades kasta
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h   turbulent på toppen

Mars 2005
De tre bolagen OEM Component, Egevo
Elektronik och Pronesto går samman och
bildar OEM Electronics.

April 2005
Komponentdistributören Avnet köper
Memec för 676 miljoner dollar, motsvarande
knappt 30 procent av Memecs totala
omsättning för 2004. 

Augusti 2005
Eurodis verksamhet i Sverige försattes 
i konkurs den 3 augusti, efter att det
brittiska moderbolaget Eurodis Electron 
plc gått i konkurs. Den tyska distributören
Rutronik tar över information om order-
stocken och kundregistret i Sverige, Finland,
Danmark och Norge.

September 2005
Acte delas upp i tre bolag: Acte Supply för
passivt och elmekanik, Acte Embedded 
Technology för inbyggda system och Acte
Wireless för trådlös teknik. Förändringen 
träder i kraft den första oktober 2005.

September 2005
Katalogdistributören Farnell In One öppnar
säljkontor i Malmö, Stockholm och Göte-
borg. Under två och ett halvt år har Farnell
försökt sköta försäljningen från Danmark,
med några fältsäljare i Sverige.

Oktober 2005
Den brittiska komponentdistributören
Abacus Group Plc köper Deltron Electronics
Plc för 28,4 miljoner pund. Hittills har
Abacus arbetat under namnet Promax i Sve-
rige. När köpet är genomfört kommer även
Deltron-Freber att ingå i företagsgruppen. 

November 2005
Verksamheten hos den nya distributören
Avnet Memec startar formellt. Avnet Memec
är en av konsekvenserna efter Avnets köp av
Memec under våren. Avnet-Nortecs verk-
samhet har under sommaren delats upp i
fem affärsområden: Silica, Avnet Memec,
Avnet Time, Avnet SCS och BFI Optilas 
(sedermera fristående). 

December 2005
Elektronikgruppen bildar affärsenheten 

EG Display & System som fokuserar på 
displayer och inbyggnadsdatorer. EG Display
& System består av gamla Miko Components
samt displayenheten från EG Components.
Verksamheten drar igång från och med års-
skiftet.

Januari 2006
TMS Electronics öppnar säljkontor 
i Stockholm.

Januari 2006
Deltron-Freber inlemmas i Abacus Group. 

April 2006
Ledningen för BFI Optilas köper ut företaget
från distributörsjätten Avnet. BFI Optilas mål
är att bli Europas största specialist-
distributör inom rf- och mikrovågsområdet
samt optronik.

Juni 2006
Efter midsommar tar Thomas Säwensten
över som vd för Abacus Promax. Därefter
kommer Abacus Promax och Deltron-Freber
att gå samman till ett gemensamt bolag,
kallat Abacus Sweden. Thomas Säwensten
kommer närmast från Elektronikgruppen.

DETTA HAR HÄNT:
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in handduken i augusti, efter upprepade
säljförsök.

Det tog nästan exakt fem år från det att
brittiska Eurodis köpte Sveriges näst största
komponentdistributör – Ericsson Micro-
electronics Europe – tills den svenska verk-
samheten gick i konkurs. Året innan kon-
kursen var Eurodis Sveriges sjätte största
distributör med en omsättning på drygt 220
miljoner kronor. Elektroniktidningen har
valt att ta bort Eurodis från årets kompo-
nentopp då företaget inte längre existerar.

Rutronik satsar mot toppen
Eurodis fall har å andra sida öppnat dörren
åt tyska Rutronik till den skandinaviska
marknaden.

– Ja, vi tog över orderstock och kundre-
gistret från Eurodis, men inte konkursboet,
säger Joakim Jarstad, chef för Rutroniks
svenska kontor.

Några siffror på hur det har gått sedan
starten vill han inte ge, varken i form av
pengar eller procentuell tillväxt.

– Vi startade ett helt nytt företag här i

höstas och det tar tid. Men vi tar marknads-
andelar hela tiden och visst tror jag att vi
kan bli Sveriges tredje största komponent-
distributör på sikt, säger Joakim Jarstad.

Den andra riktigt stora händelsen under
förra året var att Avnet köpte Memec i april.
För svensk del innebar det en rejäl omstuv-
ning i organisationen. Inom Avnet-Nortec
skapades fem affärsområden: Silica, Avnet
Memec, Avnet Time, Avnet SCS och BFI
Optilas. Här bör dock poängteras att led-
ningen för BFI Optilas köpt ut sig från Av-
net under våren (se sidan 24). I Sverige be-
står Avnet av två juridiska enheter, förutom
Avnet-Nortec även EBV.

Målet för Avnet här i Sverige är självklart
att ta upp jakten på ärkerivalen Arrow. Vis-
serligen är det en lång bit kvar men Me-
mecköpet kan ändå ses som ett kliv i rätt
riktning. I ett slag växte Avnets svenska om-
sättning med cirka 76 procent. Då är Me-
mecs försäljning under andra halvan av för-
ra året medräknade, samt EBVs siffror.

Roar man sig med att jämföra Arrow och
Avnets svenska försäljning visar det sig att

Avnets omsättning är en tredjedel av Ar-
rows. Innan köpet var den en femtedel. Yt-
terligare en förklaring till det minskade ga-
pet är att svenska Arrow tappade 100 miljo-
ner i omsättning i fjol på grund av en om-
strukturering. Affärer som tidigare fakture-
rades i Sverige faktureras nu från andra Ar-
rowbolag på andra håll i världen. På global
nivå är Arrow och Avnet jämbördiga.

Abacus Sweden tar form i sommar
Den brittiska distributören Abacus Group
köp av Deltron Electronics i höstas är en
annan affär som kommer att visa tydliga
spår i den svenska verksamheten framöver.
Redan har Deltrons svenska ledning lämnat
över till Abacus Promax. Men så snart Tho-
mas Säwensten, kommen från Elektronik-
gruppen, tar över det svenska rodret under
sommaren så kommer Abacus Promax och
Deltron-Freber att smältas samman till
Abacus Sweden.

Om nu några utländska jättar har stått
för uppköp, utköp, nystart och fall, så har
de tre stora svenskägda komponentdistri-
butörerna Elektronikgruppen, OEM
Electronics och Acte istället passat på att
göra en rejäl ommöblering i sina organisa-
tioner under fjolåret.

Det intressanta är att komponenttoppens
5:a, OEM, och 6:a, Acte, tar helt olika strate-
gibeslut inför framtiden. I mars förra året
deklarerade OEM att de tre bolagen OEM
Components, Egevo och Pronesto slås sam-
man till ett bolag, OEM Electronics. Med
sammanslagningen vill företaget få det sto-
ra bolagets resurser och tillräckliga muskler
för att kunna följa sina kunder utomlands.

Olika strategi: isär och ihop
Även Acte gjorde en helomvändning i sin
strategi i fjol. Fast den går stick i stäv med
OEMs. Tidigare var Actes ledord centralise-
ring, synergier och skalfördelar. I september
förra året delade dock företaget upp sin
verksamhet i de tre bolagen Acte Supply,
Acte Embedded Technology och Acte Wire-
less. Nu är det specialisering och anpass-
ning till den lokala marknaden som gäller.

Elektronikgruppen tar däremot parti för
OEMs strategi. Så sent som i december bil-
dade Elektronikgruppen en ny affärsenhet,
EG Display & Systems. Orsaken till föränd-
ringen är att företaget vill centralisera verk-
samheten och samtidigt förbättra logistiken
över hela Norden.

Inalles kan man konstatera att fem före-
tag åkt ut från årets komponenttopp medan
fyra klivit in. Konstigt? Njae, fjolårets topp-
lista bjöd faktiskt på 31 företag då de minsta
inte gick att särskilja.

Borta från topplistan är Eurodis, Memec,
Memstore, Empcomp och Addtech, där de
tre sistnämnda har åkt ut för att de inte vill
vara med. Nykomlingarna är Compomill,
AAAAA Nordic, P-A Emilsson och RS
Components. ■

36 ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/06

TEMA: KOMPONENTDISTRIBUTION

ETN06-06 s34-37 Komponent.qxp  06-06-01  11.48  Sida 36



AAAAA Nordic har gått från noll
till 35 miljoner kronor i omsätt-
ning på åtta år. Och framtiden ser
mer än skaplig ut. 

– Ja, vi ser en kraftig tillväxt. Vi har en or-
deringång för maj på 7,2 miljoner kronor
och i nuläget en orderstock framför oss på
17 miljoner kronor. Vi kommer att hamna
på en omsättning mellan 45 och 50 miljoner
för nästa kalenderår, säger Bo Nilsson, vd
och ägare av AAAAA Nordic (5A).

Bo Nilsson hoppade av Promax när Aba-
cus tog över för åtta år sedan. Istället starta-
de han sitt fjärde elektronikföretag, 5A. Fast
denna gång valde han att både ta
vd- och ägarrollen för att ha kon-
troll över företaget även framöver.

Redan andra året var företaget
finansiellt oberoende och idag
jobbar nio personer här.

– Fem av oss är tekniker med
många år i branschen. Vi vet var
kunderna finns och vi plockar
över dem till oss en efter en, säger

Bo Nilsson nöjt.
Den kraftiga tillväxten gör att företaget

måste nyanställa i år.
– Ja, men det måste vara rätt person. För

oss är det inget självändamål att bli jätte-
stor. Vi vill trivas under arbetstid.

Företagets framgångsrecept är att idka
”gammeldags teknisk försälj-
ning”. Med andra ord handlar det
om att kunna sina produkter och
lösa problem åt kunderna, men
också kundernas kunder.

– Vi vill inte lova logistik, utan
teknik. Logistiken bjuder vi på,
säger Bo Nilsson och skrattar.

Specialiteterna är framförallt
opto, rf och sensorer. Det inbe-

griper allt från laserdrivkretsar till kundan-
passade lasermoduler, ett brett sortiment
rf-produkter samt tryck-, hall- och ljussen-
sorer.

– Men det är viktigt att de vi represente-
rar har det lilla extra.

Bo Nilsson pekar ut tyska IC-Haus som
ett typexempel. Företaget startade som ett
asic-hus, men idag är runt halva sortimen-
tet standardkretsar.

– Det handlar om väldigt finurliga analo-
ga kretsar, utan att vara dyra. Bland annat
har företaget optiska sensorer med förstär-
kardelen integrerad på samma kisel.

5A har huvudkontor i Vellinge och sälj-
kontor i Göteborg samt Stockholm.

ANNA WENNBERG
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Spikrakt uppåt för fem A:n

Bo Nilsson
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I
sommar – närmare bestämt den första
juli – träder RoHS-direktivet i kraft.
Stundtals har känslorna inför händel-
sen varit väldigt upprörda i den svens-

ka elektronikindustrin.
Men var står vi egentligen nu? Blir det

kaos efter sommaren när alla ska ha blyfritt
eller har kunder och distributörerna allt

under kontroll? Vi bjöd in fyra svenska dis-
tributörer till ett rundabordssamtal för att
pejla läget. Anders Waernulf (Elfa), Owe
Westerberg (Arrow), Georg Svensson (Mar-
tinsson Elektronik) och Peder Olausson
(Rotakorn) ger sin syn på saken.

Är era kunder medvetna
om RoHS?
– Jag tror inte att det blir några problem vid
övergången. Det blir lite som år 2000. Först
är det stor uppståndelse, men när man skaf-
fat sig kunskap är det ingen fara.

Det säger Owe Westerberg på Arrow, och
han får medhåll från de övriga runt bordet.

– Det var mycket mer frågor för ett år
sedan. De berörda är medvetna och det
kommer att rulla på som vanligt, säger An-
ders Waernulf på Elfa.

Även om det fortfarande finns en del
oklarheter, som till exempel hur kemikalie-
inspektionen ska kontrollera hur ett företag
följer direktivet, så verkar alla närvarande
överens om att kunderna har läget under
kontroll. De som måste har redan börjat
konverterat.

Däremot är det svårt att säga hur stor del
av leveranserna som idag är RoHS-kompa-
tibla.

– Den ena dagen är det stor efterfrågan
på blyat, den andra på oblyat. Det varierar
väldigt mycket, säger Peder Olausson på
komponentmäklaren Rotakorn.

Peder Olaussons uppfattning är att de
flesta distributörer i Sverige numera nästan
enbart har blyfria komponenter i lagret.

– Sedan januari, februari står det på näs-
tan varenda order att det måste vara RoHS.
Det kommer in som en extra rad på varje
artikel, mest för säkerhets skull, säger Georg
Svensson på Martinsson Elektronik.

Han uppskattar att Martinsson enbart le-
vererar två till tre procent blyat idag. Situa-
tionen är däremot lite annorlunda för kata-
logdistributören Elfa som har många leve-
rantörer och många småkunder.

– Många av våra kunder är inte berörda
av direktivet än. De av våra kunder som
ställer frågor är de som producerar, säger
Anders Waernulf.

De kunder som jobbar med service och
reparation är ännu inte berörda av direkti-
vet eftersom reservdelar är undantaget från
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De svenska komponent-
distributörerna är
överens. För ett år sedan
skapade RoHS-direktivet
stor uppståndelse 
bland oroade kunder.
Men nu är ingen speciellt
bekymrad längre. Och
distributörerna står redo
med blyfria komponenter. 

”Våra kunder har Ro H
Owe Westerberg, vd Arrow Sweden Peder Olausson, delägare i Rotakorn
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RoHS. Så småningom kommer de att tving-
as välja blyfria alternativ och då kommer
övergången per automatik.

– Oftast är det inga problem att ersätta
blyat med oblyat när man reparerar efter-
som de flesta handlöder, säger Anders
Waernulf.

Kommer de kunder som
vill ha blyat att få det efter
sommaren?
– De flesta välkända tillverkarna är redan
klara med att konvertera till RoHS. Sen kan
det finnas vissa produktlinjer som inte är
konverterade än, säger Anders Waernulf.

Det är ett fåtal leverantörer som Elfa
tvingats ta bort ur sortimentet. Men de
finns. Speciellt företag som har USA som
hemmamarknad.

– Vissa amerikanska tillverkare som vi
talat med säger ”vad är RoHS?” även en del
taiwaneser och kineser är inte på banan än-
nu, säger Anders Waernulf.

Elektronrör är ett exempel på produkt
som Elfa har haft problem med. Det är vis-
serligen ingen av företagets storsäljare men

går som reservdel och till, bland annat,
audiofiler.

Distributörernas lager har alltså blivit så
gott som blyfria under det senaste halvåret.
De kunder som kommer att stöta på patrull
framöver är istället de som behöver blyat
och inte redan köpt upp sig på ett lager.

– Det är svårt att hitta blyat numera, sä-
ger Peder Olausson, som i egenskap av
komponentmäklare ligger på ett lager

sprängfyllt med just blyade komponenter.
Han menar att efterfrågan på standard-

komponenter lever kvar väldigt länge, då de
används för reparationer. Rotakorn säljer
fortfarande komponenter som är produce-
rade på 1980-talet.

– Vi har också fått en hel del förfrågning-
ar på att konvertera blyade komponenter
till blyfritt.

Det är en dyr procedur som främst gäller

ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/06 39

TEMA: KOMPONENTDISTRIBUTION

o HS under kontroll”
Anders Waernulf, inköpsdirektör Elfa Georg Svensson, vd Martinsson Elektronik

EU-parlamentet antog RoHS-direktivet i
februari år 2003. Direktivet är tänkt att
driva fram miljövänligare elektronik-
produkter genom att minska sex miljöfarliga
ämnen i framförallt konsumentelektronik.
Ett antal produkter är undantagna tills
vidare, bland annat medicintekniska
produkter liksom övervaknings- och
kontrollinstrument. Dessutom får servrar,
datalagringssystem och produkter för
nätinfrastruktur innehålla blyhaltigt lod. 

De sex ämnen som specificeras i RoHS-
direktivet är inte helt förbjudna men har

betydligt lägre gränsvärden än tidigare. 
För homogent material av bly, kvicksilver,
sexvärt krom, och flamskyddsmedlen PBB
och PBDE ligger gränsvärdet på 0,1 procent
av vikten, medan gränsen för kadmium dras
vid 0,01 procent.

RoHS-direktivet gäller bara företag som
säljer produkter inom EU och EES-området
men det har ändå fått efterföljare i andra
länder, bland annat Sydkorea, Kina och
Japan liksom USA:s största delstat
Kalifornien.                                                    ■

Med RoHS värnar EU om miljön
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komponenter där kunden gjort en sista be-
ställning men där produkten de sitter i
kommer att tillverkas efter den 1 juli.

Hur påverkas leveranstider
och priser av övergången?
– Generellt har leveranstiderna dragit iväg,
men det beror nog mycket på högkonjunk-
turen, inte så mycket på RoHS, säger Georg
Svensson.

– Det är säkert många som köper på sig
komponenter, jag ser volymökningar som
inte motsvarar produktionen, tillägger han.

I praktiken innebär det att leveranstider-
na med stor sannolikhet kommer att öka
från normala åtta veckor till uppåt 20 veck-
or framöver.

– Ja, och är det 19‒20 veckor på blyfritt så
kan det bli 30‒40 på blyat, säger Peder
Olausson.

När det gäller priset på blyat respektive
oblyat så är det idag inte någon större skill-
nad. För runt ett år sedan fanns det en liten
prisuppgång på oblyat, men nu är priserna
tillbaka på normala nivåer igen.

– Det gällde särskilt japanerna som ini-

tialt höjde priset för att de ville ha tillbaka
sina kostnader för konverteringen på en
gång, säger Georg Svensson.

Framöver lär dock en prisskillnad uppstå
– fast till de blyfria produkternas fördel.

– Blyade komponenterna blir säkert allt
dyrare framöver eftersom de inte görs i så
stora volymer längre, säger Owe Wester-
berg.

Går det att skilja blyfria
komponenter från blyade
på ett enkelt sätt?
– Det är inte lätt. Det finns ungefär lika
många standarder på märkning som tillver-
kare, säger Peder Olausson.

Vissa tillverkare ändrar inte artikelnum-
mer när de övergår till blyfritt. Då är det en-
bart datumet som ger information om vil-
ken typ av komponent det rör sig om.

– Men det är inte alltid lätt. Vissa tillver-
kare har flera fabriker som ställt om sin
produktion vid olika tidpunkter, säger Pe-
der Olausson.

Kräver era kunder 
dokumentation som visar
att komponenterna 
uppfyller RoHS-direktivet? 
– Kunderna frågar om komponenterna är
godkända eller inte och på varje dokument
från oss, som offerter, ordererkännanden
och fakturor skriver vi om komponenterna
är RoHS-godkända, säger Owe Westerberg.

– Men vi skickar inte med någon doku-
mentation. Den finns på nätet, varje fabri-
kat har informationen på sin hemsida för
nedladdning, tillägger han.

Elfa har dock tagit fram en speciell tjänst
för att hjälpa kunder som behöver ytterliga-
re information.

– Vi erbjuder en form av certifikat, men
det är rätt få som vill ha det. I certifikatet

utgår vi från våra leverantörers information
att produkterna uppfyller RoHS-direktivet,
säger Anders Waernulf.

Han tillägger att en del kunder har för-
sökt att föra över ansvaret på Elfa, men att
det inte går att göra så. Här får Anders
Waernulf direkt medhåll av de övriga och
Owe Westerberg förtydligar:

– Vi kan bara garantera det våra huvud-
män säger. Vi kan inte träda in i någon an-
nan roll. Är det något fel behandlar vi det
som en reklamation.

Vad har då övergången 
till RoHS inneburit för er? 
Alla runt bordet har spenderat många man-
timmar på att bygga om de administrativa
systemen och att gå igenom sina lager.

– Vi har hållit på i två år nu. Det handlar
om anpassning av rutinerna på lagret, ut-
veckling av hemsidan och rätt mycket arbe-
te med leverantörer som inte alltid svarat
på våra frågor, säger Anders Waernulf.

Samtidigt har det gedigna arbete som
lagts ner under de senaste ett och halvt till
två åren också utmynnat i något gott för
distributörerna.

– Resultatet av jobbet är att vi nu slipper
sitta med ett gammalt lager och vi slipper
kassera komponenter vid övergången. En
fördel är också att vi nu har järnkoll på vad
som finns i lager. Vi har fått en friskare si-
tuation, säger Georg Svensson.

Ingen av deltagarna vill kännas vid att de
kasserat komponenter på grund av RoHS.

– Det handlar om enormt mycket pengar
om man inte har styr rätt och måste kasse-
ra sitt lager, säger Owe Westerberg.

– Fast man ska komma ihåg att efterfrå-
gan på blyade komponenter inte upphör
helt den första juli, säger Anders Waernulf.

PER HENRICSSON
per@etn.se

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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– Det är svårt att hitta blyat
numera, säger Peder Olausson
på Rotakorn.

– De flesta välkända tillverkarna 
är redan klara med att
konvertera till RoHS, säger
Anders Waernulf på Elfa.

– Sedan januari, februari står
det på nästan varenda order att 
det måste vara RoHS, säger
Georg Svensson på Martinsson.

– Jag tror inte det blir några
stora problem vid övergången, 
säger Owe Westerberg på Arrow.
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Lagerstyrning utgör en speciell
utmaning inom supply chain
management. Alla deltagare i en
försörjningskedja (supply chain)

vill ha en så hög försörjningssäkerhet
som möjligt samtidigt som de vill opti-
mera lagret för att reducera kapitalbind-
ningen. Detta gör emellertid att målet
ser ut att vara omöjligt att uppnå efter-
som man inte accepterar stora lager,
beställningarna sker i allt mindre avrops-
antal samtidigt som man begär allt kor-
tare leveranstider. 

Anledningen till detta ligger i hög grad
inom försörjningsnätverkens dynamik
som framför allt återspeglas av den så
kallade piskeffekten (Bullwhip). Brist på
transparens i leveranskedjan och varje
enskilt företags jakt på delmål får till
följd att orderfluktuationerna påverkar
leverantörerna allt starkare.

Orsaken till denna upptrappning är för-
utom den generella bristen på koordine-
ring hos de berörda företagen, tids-
åtgången för orderbearbetningen samt
trögheten i de olika lagermomenten.
Slutligen leder denna företagsspecifika
målsättning för uppnående av skaleffek-
ter till sammanslagning av beställningar
vilket i sin tur leder till förseningar. Re-
sultatet blir överdimensionerade säker-
hetsförråd som återigen sväller upp allt
mer bakåt i försörjningskedjan.

Nyckeln till optimering av förråden
längs försörjningskedjan ligger alltså i
att bryta upp de juridiska gränserna mel-
lan företagen och göra vägen fri för en
gemensam lagerstyrning. Det gäller allt-
så att inte bara optimera varje enskilt
företag utan att åstadkomma en lösning
där processerna griper in i varandra hos
de inblandade företagen. Överför man
detta mål till lagerproblematiken så re-
sulterar detta i kravet på att kunna styra
hela försörjningskedjans lager. Detta in-
begriper såväl den fysiska layouten på
lagret längs försörjningskedjan som lag-
rens storlek i de olika produktionsmo-
menten. De väsentliga faktorer som på-
verkar lagerkostnaderna är artikelstruk-
turen, inköpskostnaderna samt säker-
hetslagren.

Indelningen av totallagret i sina be-
ståndsdelar har till följd att förrådens
transparens ökas i allra högsta grad. En in-
delning är ABC-analysen där komponen-
terna delas in i A-, B- samt C-artiklar. ABC-
analysen bygger på antagandet att materi-
el är av olika betydelse för ett företag.

Förutom ABC-analysen erbjuder även
XYZ-analysen ett alternativ för nedbryt-
ning av lagret. Den rättar sig efter för-
brukningsprocessen. Liksom vid ABC-
analysen, kan varorna sammanfattas i
grupper. ABC-analysen och XYZ-analysen
skall kombineras med rutinerna för ma-
terialanskaffningen. På detta sätt skiljer

man på möjligheterna till inköp för fall-
till-fall-, lager- samt behovsanpassat via
prognos (Just In Time).

Analysen av artikelstrukturen avrundas
genom att fastställa riskgrupper för de
olika materialslagen. Denna risk-
klassificering kan eventuellt avvika från
ABC-analysens utvärdering och prioritera
artikelgrupper olika och på det viset
direkt påverka anskaffningsprocessen.

En processkostnadsanalys görs som
underlag för att undersöka de fullständi-
ga affärsprocesserna och deras tillhöran-
de huvudprocesser. Detta har till följd att
alla affärsprocesser och deras huvudpro-
cesser bryts ner till minsta delprocess
och att en klar och översiktlig process-
struktur skapas. På detta sätt delas först
huvudprocessen upp i de olika process-
grupperna. Därefter tilldelas respektive
delprocesser (och där förekommande
aktiviteter) till processgrupperna. Dess-
utom skall samtliga kostnadsdrivare för
processerna identifieras och vara mät-
bara.

Ur processkostnaderna och kostnads-
drivarna räknar man fram de proportio-
nella processkostnaderna. Processkost-
nadssatserna definieras av tilldelningen
av de proportionella processkostnaderna
och deras mätbarhet. Inom försörjnings-
kedjan skall enligt denna metod såväl
det egna företagets beställningskostna-
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Av Thomas Rolle, Rutronik

Thomas Rolle började sin karriär hos Rutronik som assistent 
till företagsledningen. Senare utsågs han till chef för orderhantering 
innan han avancerade till chef för det självständiga affärsområdet logistik.
Han är också docent för Supply Chain management 
vid den yrkesinriktade högskolan i Pforzheim.

Kapar kostnaderna och minskar reklamationerna
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der som anskaffningens transaktions-
kostnader beräknas. Inköpets transak-
tionskostnader omfattar alla ingående
kostnader för alla transaktionsspecifika
aktiviteter.

Beställningskostnaderna är fasta kost-
nader för anskaffning av artiklar och de
är oberoende av ordervärdet ur ett la-
gerstyrningsperspektiv. De beror alltså
inte på anskaffningsmängden, utan alltid
på antalet beställningar eller utförda
transaktioner. Så beror ungefär hälften
av lagerhållningskostnaderna hos ett
traditionellt handelslager av varuhante-
ringsprocesser (godsmottagning, utleve-
rans, samt intern in-, ut- och omlagring).
Dessa kostnader skall räknas av propor-
tionellt för respektive anskaffningspro-
cess, det vill säga de fasta kostnaderna
skall omvandlas i variabla kostnader.

En företagsövergripande optimering
av beställningskostnaderna leder sålun-
da både till en reducering av gemensam-
ma kostnader som till en optimering av
avropsstorlekar och lager.

Då säkerhetslagret har en väsentligt
lägre omsättningshastighet än medellag-
ret kan dess minskning leda till en tydlig
sänkning av lagerhållningskostnaderna.
Vid planering av säkerhetslagren måste
framför allt hänsyn tas till återanskaff-
ningstiden, den förväntade felaktiga pro-
gnosen och leveransberedskapen. Det är
viktigt att säkerhetslagrets inflytande på
leveransberedskapen inte löper linjärt.

Det visar sig att för att nå höga värden
i leveransberedskapen växer lagerhåll-
ningskostnaderna till följd av höga

säkerhetslager mycket snabbare än leve-
ransberedskapen själv. Detta leder till att
en svag förbättring av en redan hög leve-
ransberedskap utmynnar i en opropor-
tionerlig ökning av säkerhetslagren och
därför också i ökade förråds- och lager-
hållningskostnader. En leveransbered-
skap på 100 procent kan teoretiskt
endast uppnås med ett oändligt stort
säkerhetsförråd.

Man antar att det ur historiska värden
går att räkna fram det genomsnittliga
behovet som kan förväntas under åter-
anskaffningstiden. I detta fall måste
säkerhetslagret vara så högt att skillna-
den mellan det genomsnittliga behovet
och det maximala behovet är täckt. Ju
kortare återanskaffningstiden är desto
lägre kan säkerhetslagret vara.

Med en felaktig prognos menas skillna-
den mellan det förutspådda och verkli-
gen inträffade värdet – alltså ett fel som
gjordes vid behovsprognosen. Man kan
utgå ifrån att de felaktiga prognosernas
frekvensfördelning framstår som en
normalfördelning. Enligt denna kan man
förutspå sannolikheten för en felaktig
prognos i en viss storleksordning. Ju
exaktare prognosen för efterfrågan är,
desto mindre är standardavvikelsen och
desto mindre kan säkerhetslagret vara
för att kunna täcka behovet med en viss
sannolikhet. 

Målet för ett samarbete med Vendor
Managed Inventory (VMI) är att uppnå
maximalt värdeskapande baserat på ett
förtroendefullt och öppet samarbete
mellan producent och leverantör i för-

sörjningskedjan. Grundprincipen för VMI
är att överföra väsentliga delar av be-
ställningsprocessen till leverantören som
självständigt beslutar angående leve-
ransintervall och kvantiteter. Ett sådant
integrerat samarbete innehåller en avse-
värd potential för optimering av lagren
längs försörjningskedjan.

Först analyserar parterna gemensamt
de aktuella beställnings- och leverans-
processerna. Detta skapar transparens ,
tydlighet och förståelse för processerna
hos alla inblandade. Denna transparens
och den därpå byggande VMI-lösningen
möjliggör i hög grad att man kan undvika
piskeffekten då respektive data alltid
kan inhämtas och är aktuella. Överdrivet
säkerhetstänkande på grund av misstro
och tidsförluster genom batchtillverk-
ning har därmed eliminerats. 

Med hjälp av dessa transparenta pro-
cesskedjor kan gemensamma plane-
ringsprocesser inledas vilket leder till av-
sevärt förbättrad kvalitet på prognoser-
na. Baserat på denna processanalys tar
man fram en företagsövergripande pro-
cesskostnadsanalys för identifiering av
kostnadsdrivarna och värdering av de
olika arbetsmomenten. Denna process-
kostnadsanalys möjliggör nu en bench-
mark av arbetsmomenten och arbets-
kostnaderna och därefter design av en
ny kostnadsoptimerad process.

De framräknade totalkostnaderna
flyter även in i dispositionsräkningarna.
Härigenom blir det möjligt för leverantö-
ren att realisera optimala avropsstor-
lekar och leveransintervall baserat på
totalkostnaderna. Den av leverantören
optimerade lagerhållningen leder till en
reduktion av återanskaffningstiderna och
tillsammans med ökningen av prognos-
kvaliteten till en reduktion av säkerhets-
lagren.

Ytterligare potential för optimering
finns genom den gemensamma artikel-
definitionen enligt de klassiska ABC/
XYZ-kriterierna samt en riskklassifice-
ring. Baserat på denna klassificering kan
artikelgruppsspecifika riskstrategier de-
finieras gemensamt och regleras, vilket
återigen speciellt vid riskartiklar leder till
en reduktion av lagerkostnaderna.

En ömsesidig optimering av försörj-
ningskedjan med Vendor Managed In-
ventory är alltså en väsentlig bestånds-
del för att skapa värden. Den möjliggör
förutom en reduktion av de gemensam-
ma kostnaderna även en företagsövergri-
pande optimering av lagerkostnaderna.
Som en positiv bieffekt kan man även få
kvalitativa förbättringar längs försörj-
ningskedjan varigenom situationer med
felaktiga delar, snabbeställningar och
reklamationer tydligt avtar och de kan
bemästras avsevärt snabbare.               ■
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En leveransberedskap på 100 procent kan bara uppnås med ett oändligt stort säkerhetsförråd.

A
N

D
ER

S 
W

IK
LU

N
D

/S
C

A
N

PI
X

ETN06-06 s42-43 Expert1 Rutronik.qxp  06-05-30  12.27  Sida 43



Dagens bärbara elektronik
ställer konstruktören inför tre
huvudutmaningar: mer funk-
tionalitet, mindre storlek och

längre driftstid. Eftersom uppladdnings-
bara litiumjonbatterier är det enda alter-
nativet för exempelvis mobiltelefoner,
digitalkameror och PDAer så måste lad-
daren konstrueras så att den minimera
laddningstiden samtidigt som den

maximerar batterilivslängden. 
Normalt består ett sådant system av

en AC-adapter som ger reglerad lik-
spänning samt en inbyggd laddare som
är inställd för den bärbara utrustningens
batterispecifikation. Ur effektförbruk-
nings- och övergripande konstruktions-
hänseende är laddarens mest kritiska
del ofta den halvledare som levererar
ström till batteriet.

Eftersom linjära regulatorer är små
och relativt enkla utnyttjas de ofta i
laddare. Deras pass-element, alltså den
komponent som styr utspänningen genom
att ändra resistansen, måste dels tillhan-
dahålla omvänd blockering för att undvika
att laddaren laddar ur cellen då extern
kraft saknas dels motstå de spännings-
variationer som följer med drift från en AC-
adapter. Denna modell tjänar att illustrera
några av de viktigaste kriterierna som
ställs på konstruktionen av en laddare för
litiumjonbatterier som ju har fyra faser att
styra: förladdning, konstant ström, kon-
stant spänning och fulladdning.

Maximal effektförbrukning uppstår un-
der konstantströmfasen, eftersom pass-
komponenten har full laddningsspänning
över sig då den överför maximal ström.
Trots att effektnivån sjunker till några
hundra milliampere under konstant-
spänningsfasen är denna fas den längsta
under vilken pass-komponenten fort-
farande kan förbruka betydande effekt.

Pass-komponenten kan vara en bi-
polär PNP-transistor eller en P-kanals-
MOSFET. När storlek och pris är kritiska
parametrar klarar sig ofta transistorer
med hög strömförstärkning bättre än
MOSFETar. Detta är särskilt sant vid låga
spänningar, som är typiska vid batteri-
drift, eftersom den låga grindspänningen
alltid påverkar prestanda för en MOS-
FETs på-resistans. 

Eftersom pass-komponenten aldrig
går i mättat läge vid normal drift med en
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Av Simon Ramsdale, Zetex Semiconductors
Simon Ramsdale började på Zetex Semiconductors år 2003
och ingår i företagets produktteam för diskreta och standardkretsar.
Idag arbetar han med utveckling av företagets strömövervakare,
spänningsreferenser och kraftkällsrelaterade ASSPer. Tidigare har han arbetat 
som strategisk marknadschef hos Texas Instruments i Dallas, USA,
och som applikationsingenjör hos såväl Texas Instruments som Avnet 
inom linjära och kraftprodukter. Han har en BSc-examen i ”Electronic 
and Electrical Engineering” från universitetet i Manchester i Storbritannien.

Bipolär transistor utmanar MOSFET 
i litiumladdare

Ladda mobilen
effektivt
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linjär regulator kan man inte dra nytta av
en MOSFET optimalt. Bipolära transisto-
rer har däremot naturligt omvänd
blockering. De kräver inte heller externa
Schottkydioder eller andra kretsar i
”back-to-back”-konfigurering, vilket
sparar effekt, kortutrymme och pengar. 

I praktiken måste kraftkällan ge åtmin-
stone 4,7 V för att ladda en litiumjoncell
från 3 V till 4,2 V. Överskottet tar hänsyn
till förluster i pass-komponenten och det
strömavkännande motståndet. Eftersom
en typisk AC-adapter har en spänningsto-
lerans på ±5 procent kan spänningen över
pass-komponenten överstiga 1,9 V vid ex-
empelvis 0,6 A för en cell som ger 0,6 A
per timme. Effektförbrukningen på över
1 W är lika för MOSFETar och bipolära
transistorer. En bipolär krets såsom
ZXT13P12DE6 kan förbruka 1,1 W vid 25 °C
i en SOT23-6-kapsel. En MOSFETs krav på
en separat Schottkydiod ökar emellertid
effektförbrukningen med 240 mW. 

I switchade konstruktioner fungerar
pass-komponenterna som switchar. De
är på, av eller i ett mellanläge. Arkitek-
turen minskar effektförbrukningen i 
transistorerna och kan öka effektiviteten
med över 90 procent men ökar även
komplexiteten, storleken och kostnaden.
Switchad drift minskar väsentligt ladda-
rens förlustvariation med förändringar i
källspänning, cellspänning och ladd-
ningsström. Det är då möjligt att öka
källspänningen till mer än 10 V för att
minimera på-resistansen i MOSFET-swit-
char till följd av bättre grindförstärkning.
De flesta kretsar för switchade laddare är
tänkta att driva MOSFETar och en del ut-
nyttjar synkrona switchningstekniker för
att öka effektiviteten ytterligare. En sepa-
rat omvänt blockerande Schottkydiod är
fortfarande nödvändig för MOSFETen.

Pulsladdare ersätter en AC-adapter
med fast utström. Under laddningsfasen

med konstant ström lägger pass-kompo-
nenten hela strömmen på cellen. Efter-
som adaptern justerar sin utspänning för
att motsvara laddningsströmmen, och
transistorn är mättad under denna topp-
effektfas, förbrukar den minimal effekt.
Detta gör att pulsladdare kan leverera
mer ström till en cell, ladda celler av
högre kapacitet eller minska pass-kom-
ponentens storlek. Med den inneboende
möjligheten till omvänd blockering och
låg kollektor-emitter-(VCE)-mättnad är en
bipolär transistor optimal för denna till-
lämpning. Här har ZXT13P12DE6 ett ty-
piskt VCE på 50 mV vid 600 mA, vilket in-
skränker toppeffektförlusten till 30 mW.
En MOSFET-konstruktion skulle förlora
ytterligare 200 mW i den omvänt block-
erande Schottkydioden. 

Laddningsströmmens noggrannhet är
betydligt mindre väsentlig för cellens
livslängd än noggrannheten för den slut-
liga laddningsspänningen under kon-
stantströmfasen. Kretsen känner av
cellspänning och temperatur under den-
na fas och när cellspänningen når 4,2 V
växlar laddaren till att utnyttja pulser.

Under fasen med konstant spänning till-
lämpar kretsen strömpulser som resulte-
rar i en exponentiell minskning av den
genomsnittliga ström som cellen mottar.
Pass-komponenten är antingen på eller
av, vilket kraftigt minskar dess effekt-
förbrukning. Det är nödvändigt att över-
vaka cellspänningen under och efter
strömpulserna för att se till att det slut-
liga värdet ligger inom en procent av
målvärdet. Denna fas fortsätter tills ladd-
ningsströmmen når en förbestämd nivå,
eller att en viss tid gått. Därefter kommer
laddningen att antingen upphöra eller
switcha till ett cykelöverhoppande läge.

Den främsta utmaningen som linjära
laddare medför är att hantera toppef-
fektförbrukningen i pass-komponeneten
samtidigt som konstruktionens storlek
minimeras. Bipolära transistorer, med
sina inneboende möjligheter till omvänd
blockering, ger här kostnads- och effekt-
besparingar jämfört med MOSFET-base-
rade lösningar. 

Switchade laddare minskar kraftigt den
totala effektförbrukningen, men är dyra-
re och tar större plats. Drivkretsar speci-
ficerar normalt MOSFETar som pass-
komponenter. Switchade konstruktioner
passar för mindre kostnadskänsliga hög-
effektstillämpningar.

Pulsladdare begränsar också den tota-
la effektförbrukningen, men är inte lika
komplicerade som switchade konstruk-
tioner. Denna karakteristik passar i bär-
bar elektronik, som måste kunna hantera
betydande strömnivåer på allt mindre
kortutrymmen. Förluster till följd av
mättnad i pass-komponenten dominerar
effektförbrukningen, men den överskug-
gas av förlusten i Schottkydioden som ju
krävs i en MOSFET-baserad lösning. Där-
med är bipolära transistorer det klart
bästa alternativet för denna tillämpning.    

■
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Maximal effektförbrukning uppstår under
konstantströmfasen, eftersom pass-kompo-
nenten har full laddningsspänning över sig
när den överför maximal ström.
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De flesta inbyggda system
drivs via 48 V-bakplan.
Spänningen konverteras nor-
malt till en lägre spänning på

antingen 12 V eller 5 V för att driva kor-
ten i systemet. De flesta subsystem eller
integrerade kretsar kräver dock spän-
ningar på mellan 0,8 V och 3,3 V vid
strömstyrkor från några tiotals milli-
ampere till tiotals ampere. Det gör att en
POL-(point-of-load)-baserad DC/DC-
omvandlare behövs för att konvertera 
12 V eller 5 V till den spännings- och
strömnivå som behövs.

Det är mycket viktigt att en POL-om-
vandlare både är kompakt och effektiv
eftersom utrymme och kylning är viktigt i
dessa system. Många mikroprocessorer
och digitala signalprocessorer (DSPer)
behöver dessutom spänningsmatning till
kärnan och matning till in- och utgångar-
na som måste sekvensbestämmas vid
start. 

Konstruktören måste tänka på den
relativa spänningen och timingen för

matningen av kärnan och in- och utgång-
ar under ”power-up”- och ”power-down”
så att tillverkarnas specifikationer upp-
fylls. Utan ordentlig sekvensbestämning
av matningen kan låsning eller för högt
strömintag uppkomma, vilket kan ge
skador på mikroprocessorns in- och ut-
gångar eller in- och utgångarna hos
stödkretsar, exempelvis minnen, pro-
grammerbara logikkretsar, FPGAer eller
dataomvandlare.

Det krävs tracking av både kärnans
och in- och utgångarnas matning för att
se till att in- och utgångar inte lastas
förrän kärnan är ordentligt förspänd.

Även om ”start-up”- och ”shutdown”-
tracking kan skapas externt för vilken
DC/DC-omvandlare som helst kommer
sekvenskraven för matningen att variera
från ett system till ett annat. Dålig track-
ing eller sekvensbestämning ger ofta
oreparabel skada på kretsar i ett inbyggt
system. FPGAer, PLDer, asicar, DSPer och
mikroprocessorer har normalt dioder
placerade mellan kärna och IO som en

del av ESD-skyddet. Om effekterna avvi-
ker från trackingkraven och förspänner
skyddsdioderna kan kretsen skadas.

Sekvensbestämning, tracking och mar-
ginalsättning av spänningen har blivit
allt mer populära funktioner i DC/DC-mo-
duler. Men funktionerna är mindre vanli-
ga i DC/DC-styrkretsar. Linear Technolo-
gy har dock nyligen lanserat en synkron
nedkonverterande styrkrets som inklu-
derar alla tre av dessa effektstyrande
funktioner. Kretsen, LTC3770, har även
snabba transientsvar, en faslåst slinga
som kan ge synkronisering till en sys-
temklocka samt en mycket noggrann re-
ferens. Strömstyrkretsen, som kan matas
med 4 V till 32 V, kan nedkonvertra vid
strömmar upp till cirka 25A.

LTC3770 kan utföra RDS(on)-ström-
avkänning genom att mäta spännings-
förlusten över den synkrona MOSFETen.
Eller, för system som kräver mer exakt
styrning av utströmmen, kan ett konven-
tionellt avkänningsmotstånd användas i
den undre MOSFETens source. I båda
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Av Tony Armstrong, Linear Technology

Tony Armstrong är marknadschef för kraftkomponenter 
hos Linear Technology sedan 2000. Han ansvarar för helheten 
inom spänningsomvandling, från idé till genomförande.
Tidigare har Tony Armstrong arbetat på Siliconix, Semtech,
Fairchild Semiconductors samt Intel.
Han har en BSc-examen från 1981 i ”Applied Mathematics”
från universitetet i Manchester i Storbritannien.

Konstruktörer av POL-baserade 
spänningsomvandlare måste kunna navigera 
rätt, trots en mängd restriktioner.

Linear lovar 
listig lågspänd
lösning
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fallen kan strömgränsen programmeras
av användaren.

Styrkretsen kan fungera vid mycket
korta pulslängder. I extremfallet går det
att få en utspänning på 0,6 V från in-
spänningen 32 V, även utan last. I till-
lämpningar med så låg utspänning blir
precisionen för kretsens spänningsrefe-
rens väsentlig. LTC3770 specificerar en
noggrannhet för utspänningen på ± 0,5
procent vid rumstemperatur och ± 0,67
procent från 0ºC till 85ºC. Över kretsens
hela arbetstemperaturområde, –40ºC till
85ºC, är utspänningens sammanlagda
fel ± 1 procent.

Styrkretsens driftsfrekvens kan väljas
med ett enda externt motstånd. För till-
lämpningar som kräver konstant fre-
kvens gör en faslåst slinga att LTC3770
kan synkroniseras med en extern klocka,
vilket hjälper till att minska EMI.

Marginalsättning är en programmerbar
funktion hos LTC3770. Ett motstånd mel-

lan ingångsbenet för den programmer-
bara marginalsättningen och jord avgör
marginalsättningsströmmen. Strömmen
multiplicerad med motståndet mellan
benparet VREFUT och VREFIN bestäm-
mer marginalsättningens spänningsoff-
set. Till detta hör att MSB- och LSB-logik-
ingångarna tillsammans bestämmer om
kretsen är i tillståndet hög, låg eller
ingen marginal. Funktionen är särskilt
användbar för dem som behöver stressa
sina system genom att variera spänning-
en vid testning.

Linears nylanserade LTC3418 är en
4 MHz, monolitisk synkron nedkonverte-
rande DC/DC-omvandlare som utnyttjar
en strömarkitektur med konstant fre-
kvens. Den matas med mellan 2,25 V och
5,5 V och ger en reglerad utspänning
mellan 0,8 V och 5 V, medan den ger upp
till 8 A ut. Switchfrekvensen bestäms av
ett externt motstånd eller synkroniseras
till en extern klocka.

Linear kommer också att introducera
kretsar som passar bussomvandlartill-
lämpningar, exempelvis LTC3706 som är
en PolyPhase-baserad styrkrets för
sekundärsidan för synkrona forward-om-
vandlare. 

I kombination med grinddriv- och
primärsidesstyrkretsen LTC3705 bildar
LTC3706 en, självstartande omvandlare
som tar bort behovet av den separata
belastningsregulatorn som vanligtvis
utnyttjas i styrtillämpningar på sekun-
därsidan. 

En intressant krets för POL-systemtill-
lämpningar är LTC3736-1, en nedkonver-
terande dubbelt synkron switchad 
tvåfas-styrkrets med tracking som driver
externa komplementära kraft-MOSFETar.
Dess strömarkitektur med konstant fre-
kvens och MOSFET-baserad VDS-avkän-
ning tar bort behovet av strömavkän-
ningsmotstånd, vilket sänker kostnaden
och ger bättre verkningsgrad. Genom att
driva de två styrkretsarna ur fas mini-
meras effektförlusten och störningar till
följd av den ingående kondensatorns
ESR.

LTC3736-1:s spread spectrum-arkitek-
tur varierar slumpvis switchfrekvensen
mellan 450 kHz och 580 kHz, vilket mins-
kar de strålade och ledningsburna stör-
ningarna på in- och utgångarna. Detta
gör det lättare att uppfylla internationel-
la EMI-standarder. 

Pulshoppande drift förbättrar verk-
ningsgraden vid lätt last och möjlighet
till 100 procentig pulslängd ger låg drop-
out.                                                            ■
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LTC3770 är en synkron nedkonverterande styrkrets som konverterar 12 V till 2,5 V vid 10 A.

INNOVATION                     SOLUTIONS                     SUPPORT                     RELIABILITY

New 2U 3.3kW Model of Genesys™ Programmable Power Supplies

• Single and Three phase input options

• Active Power Factor Correction

• Output Voltage up to 600V

• Auto-Re-Start/Safe-Start

• Global Commands for RS-232/RS-485 Interface

• Last Setting Memory

• Master/slave parallel function

One of the highest power densities is now available in a compact 2U unit. The Genesys range continues to set

the standard for flexible, reliable, AC/DC power systems.

www.lambda-scandanavia.com/gen

RoHS Compliant
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Hur vet man att en produkt
verkligen är RoHS-kompati-
bel? Det är nog en fråga som
många tillverkare och köpare

ställer sig nu när RoHS-direktivet snart
träder i kraft. På Lambda UK i Storbritan-
nien tar man frågan på stort allvar. Här
ger företaget en inblick i hur avdelning
för komponenttillverkning vidtagit åtgär-
der för verifiering av sina produkter. 

För det första har företaget skapat en
databas över huvudkomponenter. Den
innehåller artikelnumren för alla RoHS-
kompatibla komponenter, information
från tillverkaren samt resultaten av före-
tagets egna verifikationer. Dessutom har
man granskat analysrapporter från tredje
part som vanligtvis finns att få från kom-
ponenttillverkaren. De regelbundna kon-
trollerna av leverantörerna har också
ändrats och omfattar numera även kom-
patibilitetsprocedurer för RoHS. Till sist
använder företaget sig av en EDXF-
spektrometer (Energy Dispersive X-ray
Fluorescence), FTIR (Fouriertransform-
spektroskopi) och ett mindre UV-system

för att på plats verifiera att komponen-
terna är förenliga med RoHS-direktivet.

När Lambda UK väl hade dragit upp
riktlinjerna för inspektionsutrustningen

återstod några mycket viktiga frågor:
Vilka komponenter behöver testas? 
Hur ofta? Och vilken testutrustning ska
köpas för att man ska kunna säkerställa
kompatibiliteten?
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Av Richard Kenshole, Lambda UK
Richard Kenshole ansvarar för utvecklingsavdelningen på Lambda UK 
i Storbritannien. Han började på Lambda UK år 1998, efter att ha jobbat i det brittiska
flygvapnet (RAF) under femton år. Till en början arbetade han på företagets 
forsknings- och utvecklingslabb, men när företagets startade en utvecklingsavdelning 
år 2002 fick han tjänsten som kvalitetsansvarig för både komponenter och leverantörer.
Richard Kenshole kunskap om RoHS-direktivet har varit till stor nytta 
för komponent- och kontraktstillverkare i främst Asien som jobbat med att uppfylla 
direktivets krav.

Komponenter som påstås vara RoHS-
kompatibla kan mycket väl vara högriskalternativ,
menar brittiska Lambda UK.

Sätt risknivån på
RoHS-kompatibla
komponenter

Spektrometern EDX700HS analyserar fast material, pulver och vätskor. 
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ELFA AB, 175 80 Järfälla   020-75 80 00   www.elfa.se

Vi tar dig till 
next level
Efter 60 år i elektronikbranschen 
vet vi vad du behöver. Katalogen 
är till för dig som kan elektronik. 
Vi talar ditt språk, och vi kan 
leverera allt från enstaka artiklar 
till produktionsvolymer.
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För att avgöra vad som måste kontrol-
leras gick Lambda UK igenom sin data-
bas med komponenter och kategorisera-
de dem efter risknivå. Risk kan föreligga
antingen på grund av att komponenten i
sig eller tillverkaren inte uppfyller vissa
givna krav.

Hög risk: En komponent som påstås
vara kompatibel, men saknar bevis för
sin kompatibilitet från både tredje part
och tillverkaren. En leverantör eller till-
verkare av delmonteringar som antingen
har mycket liten kunskap om RoHS-
direktivet eller saknar den helt och dess-
utom saknar bekräftad tidsskala för
kompatibla komponenter.

Medelstor risk: En komponent som
har klassificerats som RoHS-kompatibel

med stöd från tillverkaren men
som inte har kontrollerats

av tredje part.
Låg risk: En kompo-

nent som har analyse-
rats av tredje part som
bekräftat att den är

fullständigt kompatibel
med RoHS-direktivet.

Precis som många andra europeiska
företag i elektronikbranschen har
Lambda UK många leverantörer i Asien,
framför allt Kina. Kina planerar visser-
ligen liknande åtgärder för kontroll av
blyfria produkter, men implementerings-
datumet blir 2007 eller senare. Kompo-
nenter från den delen av världen måste
alltid sorteras in under hög risk om ing-
en dokumentation från tredje part med-
följer. Tillverkarnas RoHS-procedurer
måste regelbundet kontrolleras och
granskas så att man kan vara säker på
att den tillverkade produkten är helt
kompatibel med direktivet.

När risknivån på en komponent väl är
satt gäller det att besluta sig för när den
måste kontrolleras. Lambdas policy i
Storbritannien är:

Hög risk: Kontroll på plats av högrisk-
produkter måste genomföras med ut-
gångspunkt i leveransomfånget. Mäng-
den produkter som kontrolleras måste
motsvara den rekommenderade accepte-
rade kvalitetsnivån (AQL, Acceptable
Quality Level) som angetts för RoHS. Hur
länge leveranser med hög risk kontinuer-
ligt måste kontrolleras beror på resulta-
ten från tidigare leveranstester samt hur
ofta man köper in produkten. I regel ska
produkter som införskaffas varje månad
kontrolleras i fråga om kompatibilitet i
sex till nio månader. Om alla leveranser
klarar kontrollen så kan komponenten
sänkas från kategorin hög risk till kate-
gorin för medelstor risk eller låg risk.

Medelstor risk: Produkten måste kon-
trolleras regelbundet i minst sex måna-

der och uppvisa fullständig kompatibili-
tet så att informationen från leverantö-
ren kan verifieras. Varje leverans måste
inte kontrolleras. Allt beror på hur stort
förtroende Lambda UK har för tillverka-
ren.

Låg risk: Produkter med fullständig
dokumentation som har kompatibilitets-
kontrollerats av en erkänd tredjeparts-
testare kommer endast att testas på
Lambda UK om tillverkaren råder företa-
get till detta, exempelvis om produkten
har förorenats och skickats till Lambda
UK av misstag. 

När det kommer till testutrustning så
har Lambda UK haft ett nära samarbete
med Shimadzu under några månader för
att utveckla en icke-förstörande (i möjli-
gaste mån) lösning för verifiering.

EDX700HS är en EDXF-spektrometer
(Energy Dispersive X-ray Fluorescence)
som kan genomföra kvalitativ och kvanti-
tativ analys. Utrustningen kan användas
för att kontrollera både fasta material,
pulver och vätskor. Det går till på så sätt
att man bestrålar ett testobjekt med
röntgen och sedan analyserar den emit-
terade röntgenstrålningens karaktär. 

Med en enkel knapptryckning kan man
smidigt analysera alla slags ämnen, från
natrium till uran. Dessutom tillåter pro-
gramvaran att mätvillkoren anpassas till
testobjektets egenskaper. Systemet
arbetar i vakuum för att lättare ämne ska
kunna analyseras exakt. Det inbyggda
arrangemanget med fem filter (zirko-
nium, aluminium, titan, nickel och
molybden) leder till minskad interferens
och ökad signalkvalitet. Därmed får man
betydligt bättre gränsvärden för att upp-
täcka exempelvis bly, kadmium, klor och
krom.

Den stora testkammaren har plats för

testobjekt som har en diameter på upp
till 300 mm och en höjd på upp till 150
mm. Provkarusellen har plats för upp till
16 testobjekt. Detektionssystemet kräver
flytande kväve. Då man mäter små 
testobjekt är det lätt att minska röntgen-
strålen med hjälp av kollimatortillsatser
(tillval) som har storleken 1, 3, 5, eller 10
mm. 

Den exakta positioneringen av små tes-
tobjekt är lätt att övervaka med en CCD-
kamera. Med EDX-systemet kan man
analysera halten kvicksilver, kadmium
och bly i polymerkomponenter som
mantlar och kabelisoleringar ända ned
på ppm-nivå. Vid EDX-analysen syns sex-
värdigt krom, PBB (polybromerad bife-
nyl) och PBDE (polybromerad difenyle-
ter) som krom och brom. Men för att av-
göra om en förbjuden förening är inblan-
dad måste man göra ytterligare tester.

Föreningarna pentabromdifenyleter
(PentaBDE) och oktabromdifenyleter
(OctaBDE) anses farliga enligt RoHS-
direktivet. Idag används DecaBDE ofta
som brandskyddsmaterial i exempelvis
polyester. DecaBDE ingår ännu inte i
RoHS-direktivet. DecaBDE för kommersi-
ellt bruk består dock av en blandning av
97–98 procent decaBDE och upp till tre
procent andra BDE-föreningar. När en
polymer innehåller 10 procent decaBDE
(vilket innehåller 0,3 procent förorening-
ar från andra bromerade BDE-föreningar)
kommer mängden PBDE att överstiga
RoHS-direktivets gränsvärde på 1 000
ppm.

För att tillgodose kraven i RoHS-direk-
tivet undersöks först den totala mäng-
den brom i ett testobjekt. Om mängden
överstiger 5 procent efter en första un-
dersökning med EDX-systemet så använ-
der Lambda UK infraröd spektroskopi för
att identifiera föreningarna.

Detta är en enkel och ickeförstörande
metod som snabbt ger användbara
resultat. Identifiering av föreningar är
möjlig eftersom de brandskyddande
materialen hittills har funnits i polymerer
i koncentrationer över 5 procent. Denna
nivå kan fortfarande upptäckas i poly-
merblandningar med hjälp av FTIR-
spektroskopi. Genom att använda den
här analysmetoden upptäcker man den
totala koncentrationen av brom i ett test-
objekt, men det går inte att urskilja
vilken förening som faktiskt innehåller
brom. Om bromhalter däremot överstiger 
5 procent kan FTIR användas för ytter-
ligare identifiering av bromföreningar. 
Mätningarna använder ATR-systemet
DuraSamplIR-II från Shimadzu med
enkel reflektion.                                       ■
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Systemet Dura SamplIR-II från Shimadzu
kan användas för att indentifiera bromför-
eningar i ett testobjekt.
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■ PROGRAMMERBART
Om ett halvår kommer
Alteras första FPGA-kretsar
tillverkade i 65 nm. Den nya
processen lovar bättre pre-
standa, fler logikblock och
sänkt energiförbrukning.

– Alteras strategi är inte att vara
först med att släppa sampel. Vi
vill vara först med volymproduk-
tion, säger Pat Mead på Altera.

Uttalandet ska ses mot bak-
grund av att ärkerivalen Xilinx
börjat leverera sina första pro-
dukter i 65 nm. För Altera drö-
jer det till mitten av tredje kvar-
talet innan företaget kan förse
kunderna med kretsar.

– Vi har hållit på med 65 nm
i tre år, har kört åtta vändor och
nu håller vi på med de sista
finjusteringarna. Prestanda
ökar med cirka 20 procent och
det maximala antalet logikblock
dubbleras.

Varje block optimeras
Det blir inga stora förändringar
i arkitekturen den här gången.
De tog Altera vid 130 nm när fö-

retaget bland annat ändrade
minnesarkitektur, metod för
routing, DSP-block, införde re-
dundans i logiken och
modifierade designflödet. Men
helt utan förändringar klarar
man sig inte, då skulle ef-
fektförbrukningen slå i taket.

Altera lanserar därför be-
greppet ”just enough perfor-
mance” som innebär att pro-
gramvaran optimerar varje
block i FPGA:n med avseende
på prestanda och därmed ef-
fektförbrukning.

– Det görs automatiskt av
verktygen genom att man sätter
tidsvillkor. Normalt klarar sig
80 procent av blocken med låg
prestanda, säger Pat Mead.

Halva effekten av 90 nm
Varje block kan köras i tre
lägen: snabbt, mellan och lång-
samt. Dessutom går det att
stänga av block som inte an-
vänds. I snabbläget sjunker ef-
fektförbrukningen med 30 pro-
cent jämfört med den tidigare
90 nm-processen. I mellanläge
och långsamt läge minskar den
med 50 respektive 70 procent.

Matningsspänningen sänks
från 1,2 V till 1,0 V och med den
både dynamisk och statisk
energiförbrukning. Enligt Altera
halveras effekten i en konstruk-
tion för Stratix II.

PER HENRICSSON
per@etn.se

52 ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/06

NYA PRODUKTER

Val av foundry avgör
Valet av foundry ser ut att spela Xilinx i händerna. 
Företaget leder över ärkerivalen Altera i loppet mot 65 nm.

När Xilinx i början av maj börjar leverera provkretsar av 
Virtex-5 blir företaget samtidigt först av FPGA-tillverkarna med
en 65 nm-process. Altera får nöja sig med att prata om vad som
komma skall, och att spela ner betydelsen av provkretsar. Det
avgörande enligt Altera är när volymproduktionen startar.

I den här kampen ser valet av fondry ut att ha varit avgöran-
de. Xilinx har kontrakterat både UMC och Toshiba för tillverk-
ningen. De har utvecklat var sin var sin 65 nm-process och enligt
Xilinx levererade de fungerande kretsar med mindre än en veck-
as mellanrum.

Xilinx har därmed en bättre position än Altera som lutar sig
tungt mot TSMC. Foundryt är visserligen världens största och 
Altera är säkert en viktig kund. Men CMOS kommer i flera
smaker och Altera är uppenbarligen inte en tillräckligt stor kund
för att TSMC ska prioritera högprestandavarianten av 65 nm-
processen.

Istället har TSMC valt att börja med en energisnål, långsam-
mare variant avsedd för kretsar till konsumentprodukter som
MP3-spelare, kameror, DVD-spelare och spelkonsoller. Först om
ett halvår kommer CMOS-varianter för vanlig logik och snabb
logik. Då kan Altera börja sampla sina FPGA-kretsar.

Både Xilinx och Altera börjar med att släppa sina största och
mest avancerade kretsar i den nya processen. Nämligen Virtex-5
respektive Stratix III som används i bland annat basstationer
och telekominfrastruktur. Utvecklingstiden för den typen av pro-
jekt ligger på nio månader till ett år. Eller mer. I praktiken inne-
bär det att nyckelkunderna redan är igång med utvecklingen.

Om foundryna följer tidsplanen ser alltså Xilinx kunder ut att få
ett halvårs försprång. Företaget har dessutom två leverantörer
att spela ut mot varandra.

Steget från 90 nm till 65 nm har varit betydligt enklare för
foundryna än från 130 nm till 90 nm så risken för bakslag är
mindre den här gången. Händer det inget oförutsett lär Xilinx
därför behålla ledningen in i mål.

Om företaget fortfarande innehar ledartröjan när hela Virtex-
5-familjen finns att köpa är osäkert. De sista familjemedlemmar-
na kommer inte att finnas till försäljning förrän första kvartalet
nästa år, så det ger Altera goda chanser att komma ikapp.

Sen är det dags för nästa race – mot 45 nm. Xilinx har redan
börjat prata om det, men än är det för tidigt att avgöra vem som
vinner det loppet.

PER HENRICSSON
per@etn.se

Altera laddar 
för 65 nm . . .

Transistor i 65 nm-processen.
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■ PROGRAMMERBART
Xilinx rycker åt sig ledar-
tröjan när företaget börjar
sampla FPGA:er i 65 nm.
Först ut är tre modeller i den
nya Virtex-5 familjen.
Om ett halvår startar volym-
produktionen.

– 65 nm-processen ger 30 pro-
cent bättre prestanda, 35 pro-
cent lägre dynamisk effekt och
65 procent större kapacitet om
man jämför med en Virtex-4
tillverkad i 90 nm, säger svens-
ken Per Holmberg som är inter-
nationell marknadschef för Vir-
texfamiljen.

Siffrorna är genomsnittliga
och beror på tillämpning men
de visar ändå varför Xilinx job-
bat så hårt på att ta steget till en
ny process. Arbetet har skett i
samarbete med UMC och Tosh-
iba som har var sitt recept vilket
ger större leveranssäkerhet.

Extra oxid sänker läckström
Men att prestanda ökar samti-
digt som effektförbrukningen
går ned är ingen självklarhet
längre och något som Xilinx
därför gärna framhäver.

– Att den dynamiska ef-
fektförbrukningen sjunker be-
ror på att matningsspänningen
sänks från 1,2 V till 1,0 V plus att
det har tillkommit en del hårda
IP-block.

Företaget har lyckats bibehål-

la den statiska effektförbruk-
ningen, det vill säga läckström-
marna, genom att införa ett
tredje oxidskikt i gaten.

Hur mycket effekt man spar i
en verklig konstruktion beror
på vilka arbetsuppgifter kretsen
har, hur hårt packad den är och
hur mycket in- och utgångar
som används.

Men även arkitekturen har
fått en översyn.

– Den största innovationen
är Express Fabric som har två
komponenter, diagonal routing
och en LUT-tabell med sex obe-
roende ingångar, säger Per
Holmberg.

330 000 LUT i värstingen
Standard för LUT-tabeller har
länge varit fyra oberoende in-
gångar men Xilinx hävdar att
sex ingångar är optimalt både
vad gäller arean och effektför-
brukningen. Den diagonala
routingen gör att man når fler
CLB:er (ett block med två
LUT:er) per hopp vilket ger en
kortare fördröjning.

– En annan förbättring är
DSP-blocken som är utökade
till 25 gånger 18 bitar.

Den nya processen medför
att det går att klämma in 65
procent fler logikblock i värs-
tingmodellen som därmed in-
nehåller 330 000 LUT:er. Min-
nesblocken har dubblerats till
36 kbit. Det maximala antalet

in- och utgångar har ökats med
25 procent till 1200 stycken.

För att markera processbytet
får de nya flaggskeppsproduk-
terna i Virtexfamiljen fyran ut-
bytt mot en femma. Virtex-5
kommer i fyra smaker. Först ut
är LX som är en traditionell
FPGA om än i brottarklass. Un-
der andra halvan av året kom-
mer LXT som förutom logik-
blocken även innehåller snabba
seriegränssnitt. Samtidigt med
LXT blir även SXT-modellen
tillgänglig med sina hårda DSP-
funktioner. I början av nästa år
kommer slutligen FXT som in-
nehåller PowerPC-block och se-
riella gränssnitt.

Vmetro släpper kort
Xilinx har också en betryggande
uppbackning från EDA-värl-
den. Mentor Graphics, Magma
och Synplicity har alla tagit
fram verktyg som stödjer Vir-
tex-5 och som gör att pilotkun-
derna redan är i full färd med
att konstruera. Provkretsar i
LX-familjen finns med 50 000,
85 000 och 110 000 grindar.

Dessutom släpper den nors-
ka kortleverantören Vmetro
PCI- och PMC-kort med Vir-
tex-5 för utveckling och integ-
ration i inbyggda system.

PER HENRICSSON
per@etn.se

NYA PRODUKTER

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

branschledande kopplingar. 

Vi levererar lösningar inom 
kontaktdon, kabel och kablage.

www.tesch.se   |   08 - 441 56 00

Kontaktdon

Kabel

Kablage

TESCH SYSTEM
- din kontaktskapande partner 

. . . men Xilinx
ligger före

Mjuk
Ethernet 
i hård 
realtid
■ NÄTVERK 
Mjukvara för AFDX – realtid
över Ethernethårdvara. Det
har tyska Sysgo implemente-
rat. Produkten kommer att
genomgå korrekthets-
verifiering enligt standarden
DO178B.

Det här är den första mjuka im-
plementeringen av AFDX, en-
ligt Sysgo. Här behövs ingen ex-
trahårdvara i asicar som andra
lösningar använder. Vilket är
bra eftersom poängen med
AFDX är att i så stor utsträck-
ning som möjligt utnyttja stan-
dardhårdvara för Ethernet och
IP-protokollen.

Drivrutinerna och övrig
mjukvara finns för Linux, Lynx-
OS-178 och för Sysgos egen
mikrokärna PikeOS. Men det
går, enligt Sysgo, bra att portera
mjukvaran även till andra ope-
rativsystem.

Idag finns en referenskon-
struktion på en PowerQuicc II-
modul.

Avionic Full-Duplex Swit-
ched Ethernet (AFDX), även
kallad Arinc-664, är en ameri-
kansk flygstandard för realtids-
kommunikation. Protokollet
kan boka bandbredd och garan-
tera maxfördröjning.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se

Virtex 5 tillverkas i 65 nm.
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■ MJUKVARA
En 3G-mobil som kör tillämp-
ningar och basband på
samma processorkärna.
Amerikanska FSM Labs blev
först ut med en färdig enkär-
nesmobil – tekniken som ska
sänka priset på pc-mobiler.

Hårdvaran är en Arm9-platt-
form från Infineon. Utveck-
lingsarbetet skedde under 2005.
I dag fungerar prototyperna.

FSM Labs bjuder nu ut sin
lösning till licensering. Företa-
gets realtidskärna RT Linux kör
standard-Linux som ett pro-
gram i en lågprioriterad tråd.
Basbandsbearbetningen sker i
en högprioriterad tråd i en del
av kärnan som kallas RT Core.

Programkoden för WCDMA,
och EDGE levereras av Infine-
ons dotterbolag Comneon.

En komplikation i samman-
hanget var att Comneons pro-

gramkod inte fick ändras, trots
att den ursprungligen konstrue-
rats för realtidsoperativsyste-
met Nucleus från Mentor Gra-
phics. Lösningen blev att imple-
mentera ett Nucleusgränssnitt
inuti RT Core.

Dagens pc-mobiler kör bas-
bands- och användarprogram i
separata processorer. Eller i se-
parata kärnor i systemkretsar
som TI:s Omap. Med en kärna
sänker man materialnotan och
gör avancerad funktionalitet
tillgänglig i fler prisklasser.

Dessutom slipper man, påpe-
kar FSM Labs, långsam seriell
kommunikation mellan två se-
parata kärnor. Hela systemet
blir integrerat i ren mjukvara.

Det pågår fler enkärnemobil-
projekt. Bland annat försöker
Nokia bygga en i Symbian på
Freescales krets MXC300-30.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se
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Box 64 • 123 22 Farsta
Tel. 08- 683 33 00
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Hel 3G-mobil
på en Arm9-kärna

■ MJUKVARA
Eneas mellanvara Element
får nu konkurrens av Open
Clovis, som är öppen källkod.
Support säljs av företaget
med samma namn.

Open Clovis är mjukvara för
administration av system som
exempelvis ATCA-rack och
bladserverfarmar. Tekniken ad-
derar funktioner som högtill-
gänglighet, loggning och sys-
temkommunikation.

Utvecklarens tillämpnings-
program skrivs i termer av mel-
lanvaran och blir därmed i
princip oberoende av den un-
derliggande hårdvaran och ope-
rativsystemet.

Systembygget sker grafiskt i
modelleringsspråket UML.

Kommunikationen i Open
Clovis sker varken i Eneas pro-
tokoll Linx eller i standarden
Tipc, utan med ett protokoll

som heter IOC (Intelligent Ob-
ject Communications).

Idag finns Open Clovis por-
terat till x86 och PowerPC. IA64
och AMD64 ligger i röret.
Mjukvaran har testats tillsam-
mans med flera olika Carrier
Grade Linuxdistributioner.

Utvecklingsmiljön körs i Ec-
lipse och är också den öppen
källkod.

Open Clovis grundades 2002
av V. K. Budhraja efter att han
sålt sitt tidigare bolag Fibex Sys-
tems till Cisco.

Företaget har 100 anställda
varav två tredjedelar är utveck-
lare. De flesta av dem sitter i
Bangalore i Indien. Huvudkon-
toret ligger i San Francisco.

Den 15 maj i år bestämde sig
Open Clovis för att förvandla
sina  500 000 rader programkod
till öppen källkod.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se

Gratisprogram 
utmanar Enea
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■ MJUKVARUVERKTYG 
Avlusa systemet utan att 
ta det ur drift. Det kan 
du göra med Wind Rivers
administrationsverktyg Field
Diagnostics.

Verktyget adderar instruktioner
till (instrumenterar) din mjuk-
vara så att felhändelser rappor-
teras. Därefter byggs en liten
serverinfrastruktur som  sam-
manställer rapporterna från
noderna i ditt system.

I verktygspaketet ingår pro-
gramvara för infrastrukturen,
algoritmer för sammanställning
och analys plus diverse stöd för
instrumenteringen.

Ericsson sägs intresserad
Tekniken gör det även möjligt
att korrigera fel i fält. Det kallas

dynamic patching (dynamisk
rättning) och tillåter dig att by-
ta ut enskilda programfunktio-
ner på distans, utan att pro-
grammet stoppas.

Poängen är dels att du slipper
stanna systemet. Och dels att du
kan avlusa systemet där det fak-
tiskt körs – du slipper besväret
att rekonstruera programfelen i
en labbkopia av systemet.

Ytterligare en möjlighet som

tekniken stöder är felinjicering
under systemutvecklingen.

Infrastrukturen byggs upp i
XML, Soap, Java och RDBMS,
vilket är standardteknik inom
servervärlden. Kommunikatio-
nen är krypterad.

Enligt nättidningen Linuxde-
vices håller Ericsson på att ut-
värdera produkten.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se
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Reparera mjukvaran
på distans

Instrumenteringen består i att utvecklaren lägger till något som
kallas sensorpunkter till sin källkod för det inbyggda systemet.

Sensorpunkten kommunicerar över TCP/IP och tar upp mellan
50 och 100 kbyte. Den kan ta olika mycket processortid i anspråk;
från några få till några dussin klockcykler. Kommunikationen med
infrastrukturen är smalbandig.

Tekniken stöds i både VX Works och Linux.

KLOCKSNÅLA SENSORPUNKTER ÖVERVAKAR:

Apparaten rapporterar misstag över nätet

Accelererar
nättrafiken

■ NÄTVERK 
Du får högre prestanda på IP-
trafiken om du accelererar den
med en TCP/IP-processor.

Koreanska Wiznet säljer sin
TOP (TCP/IP Offload Plat-
form) både som IP-kärna,
ASSP, modul och utvecklings-
kort.

Plattformen fungerar till-
sammans med alla CPU:er och
används idag världen över i bå-
de OS-baserade och -lösa till-
lämpningar. Den finns i fjärr-
kontroller, digitalteveapparater
och settoppboxar.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se
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■ KOMMUNIKATION 
Analogföretaget National
Semiconductor lanserar två
multiplexrar och två buffert-
kretsar. Datafarten är upp till
4,25 Gbit/s och de har både
lägre jitter och effektförbruk-
ning än konkurrenterna.

Buffertkretsarna finns i två
varianter, DS42- och DS25-
BR400. De sänder i upp till 4,25
eller 2,5 Gbit/s och kan konfigu-
reras som fyra transceivrar eller
åtta buffertkanaler.

Även multiplexrarna kom-
mer i två varianter – DS42- och
DS25MB400. De skickar data i
4,25 respektive 2,5 Gbit/s och
fungerar dels som dubbla 2:1
muliplexrar och dels som 1:2
buffrar. De är tänkta att använ-

das i konstruktioner som kräver
redundans.

Alla fyra nysläpp har ett jitter
på 25 ps, vilket är runt 10 ps
bättre än närmaste konkurrent.

– Buffertkretsen DS42MB400
gör att man kan öka kabelläng-
den för PCI Express från dagens
fem meter till 15 meter, säger Jeff
Waters, produktansvarig på
National Semiconductor.

Potential på 100 GHz
Även kretsarnas effektför-
brukning på 140 mW per kanal
är marknadsledande.

– Vi ligger 20 till 30 procent
lägre i effektförbrukning än
närmaste konkurrent, säger Jeff
Waters.

Det är den egenutvecklade
kiselgermaniumprocessen BiC-

MOS8
som
levere-
rar låg effekt och
lågt jitter. Processen innebär att
bor och kol med mycket god
precision jonimplanteras i tran-
sistorernas bas, varvid kapaci-
tansen minskar.

– Det ger transistorer med en
övergångsfrekvens (fT) som är
bättre än 50 GHz. Vi skulle kun-
na göra transistorer med 100
GHz övergångsfrekvens, men vi
har optimerat processen efter
vad dagens tillämpningar behö-
ver, säger Jeff Waters.

National har omkring tio
procent av marknaden för
gränssnittskretsar.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se
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Prenumera billigt på branschtidningar. 
Kom med i SER. www.ser.se

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

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

National flyttar
gränssnittsgräns 

■ KORTDATORER
Ett CPCI-kort på Intel Core
Duo. Det säger sig Curtiss-
Wright vara först med att
sätta på marknaden.

Intels nya Core-ariktektur har
blivit ett alternativ för Swap-
tillämpningar (Swap = Size We-
ight And Power). Först ut med
att placera en Core Duo i ett
Compact PCI-kort är ameri-
kanska VME- och CPCI-leve-
rantören Curtiss-Wright.

Kortet heter S/DCP3-1201

och är 3U högt. Det kan konfi-
gureras med en 1,67 GHz
Core Duo eller Solo.
Det förstnämnda
drar 15W TDP.

Kortet kan fås
robustifierat och
rekommenderas för
flyg och för militära till-
lämpningar.

En PMC-plats tillhör stan-
dardutrustningen. Dessutom
kan du välja till en 1x8 PCIe
XMC-plats på baksidan av kor-
tet – vilket enligt Curtiss-

Wright är en unik
kombination.

Kortet har
två Gigabit Et-

hernet-, tre USB-,
sex RS232-, två SATA-

och åtta GPIO-portar.
Idag stöds Windows, Solaris

och Linux. Stöd för VxWorks
kommer snart.

Volympriserna börjar under
4 000 dollar. Kortet finns till-
gängligt från och med i sommar.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se

Dubbelkärna i ruggad CPCI

Buffrar i
2,5 och 4,25
Gbit/s 
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■ SENSORER
En CMOS-sensor på åtta
megapixlar för nästa gene-
ration digitalkameror. Det 
har Micron Technology ut-
vecklat. Den är den till ytan 
minsta sensorn i sitt slag.

Störst och minst på samma
gång. Så kan man sammanfatta
Microns senaste lansering: en
CMOS-sensor med åtta miljo-
ner pixlar i 1⁄2,5-tums optiskt
format, alltså standardformatet
för dagens digitalkameror.

Förutom stillbilder klarar
sensorn att ta rörliga bilder.
Bland annat kan den leverera 10
bilder per sekund vid full upp-
lösning. Alternativt kan man
välja att knäppa 30 bilder i se-
kunden med en upplösning på
2 miljoner pixlar.

– Med den bildhastigheten är
det fullt möjligt att fånga sitt
barns första fotbollsmål med
kameran, säger August Will
som är produktspecialist på
Micron.

Micron har tidigare använt
en pixelstorlek på 2,2 µm2 i sina
sensorer, vilket varit mindre än
vad de flesta konkurrenter er-
bjuder.

Ska krympa till 1,4 mm2

Den nya prototypen bygger på
en ännu mindre pixelkonstruk-
tion, bara 1,7 mm2 stor, och är
tillverkad i en 150 nm-process.

– Fast vi har ännu finare pro-
cesser i huset. Vi tillverkar
DRAM i 90 nm och inom kort
kommer vi att tillverka i än fina-
re geometrier och då följer
CMOS-sensorerna med nedåt i

processtorlek, säger August Will.
Företaget har konstruerat ett

testchip med en pixel på 1,4
mm2.

Teoretiskt kan det ge sensorer
som rymmer 10‒12 miljoner
pixlar på samma yta som da-
gens nysläpp.

– Planen är att vi ska ha pro-
totyper framme av dessa senso-
rer i slutet av detta år eller un-
der början av nästa. Volymer lär
vänta till år 2008, säger August
Will.

Prover av åttamegapixelsen-
sorn finns däremot redan hos
några utvalda kunder.

Mer generella prover kom-
mer under hösten. Volympro-
duktionen väntas vara igång
under första halvan av nästa år.

ANNA WENNBERG
anna@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

Ytmontering
Hålmontering

Apparatmontering
Skåpsmontering

08/444 39 80
www.oweba.se

08/444 39 70
www.ornatus.se

Kontaktdon
Bakplan

Kapslingar
Magasin/System

Kundanpassningar

All inclusive

Hudenevägen 20
Telefon 0513-223 30
info@blomdahls.com

Skräddarsydda chassin/
kapslingar utifrån era behov 

och specifi kationer. 
Från konstruktionsstöd till 

färdig produkt.

524 91 Herrljunga
Telefax 0513-103 56
www.blomdahls.com

Världens största 
och minsta CMOS-sensor

■ NÄTVERK 
Skrota inte ditt gamla bak-
plan när du byter till växlat
Ethernet. Tyska Elma har en
mekanisk uppgradering.

”Enkel och kostnadseffektiv”,
beskriver Elma sin produkt Ex-
pand Overlay Kit. Den uppgra-
derar mekaniskt ditt bakplan
till Gigabit Ethernet från Com-
pact PCI eller VME 64X.

Uppg r ader ingsmodulen
pluggas in i det gamla bakpla-

net. Därefter ansluter du en
adapter för Compact PCI re-
spektive VME 64X.

Modulen mäter 161,6 ✕ 44,0 ✕

2,2 mm och adaptern 262,1 ✕

39,6 ✕ 4,3 mm.
Därefter har du ett växlat Et-

hernet i dubbelstjärnetopologi
med plats för sex noder, plus två
anslutningar för redundans.

Nätet har kapacitet för 1 gi-
gabit/s via 4 differentiella par
mellan anslutningarna och no-
derna, sammanlagt upp till 2
Gbit/s full-duplex.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se

Spara bakplanet när du växlar upp

Uppgraderingen stöder
PICMG 2.16 och VITA 31.1. 

4,25
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■ HÅRDVARUVERKTYG 
Tyska Onespin Solutions
släpper ett verktyg för for-
mell verifiering som påstås
lösa många av de problem
tekniken förknippas med,
utan att kompromissa om
resultatet.

Riskfri återanvändning av IP-
block – det är ett av de viktigas-
te målen för tyska Onespin So-
lutions, en avknoppning från
Infineon och Siemens.

Ska processorkärnor och lik-
nande kunna användas i system
på kisel, måste man kunna ve-
rifiera att de verkligen fungerar
som tänkt. Att hitta buggar och
tvingas göra om kislet är helt
enkelt för dyrt – bara maskerna
kan kosta miljoner dollar.

Dagens metoder, som simu-
lering, testbänksgenerering och
regressionstester, kan inte ge
denna garanti, trots att
verifiering står för 50‒70 pro-

cent av tiden och kostnaden för
ett konstruktionsprojekt.

Formella matematiska meto-
der har länge pekats ut som sva-
ret, men verktygen har ofta an-
setts svåra att använda och de
har inte klarat särskilt stora
konstruktioner.

Undantaget är enklare så kal-
lade ekvivalenskontroller, som
formellt visar att en konstruk-
tion på grindnivå har samma
funktion som beskrivningen på
registernivå (RTL).

Bevisar RTL = transaktion
Onespin tar ekvivalenskontrol-
len till en högre abstraktionsni-
vå. Det statiska formella verifie-
ringsverktyget 360 MV (Modu-
le Verifier) kan garantera att en
beskrivning på transaktionsnivå
överensstämmer funktionellt
med en beskrivning på RTL-ni-
vå.

Konsekvensen blir att kon-
struktörer kan ta beskrivningar

av IP-block, para ihop dem och
deras funktioner, och få en
hundraprocentig garanti att de i
praktiken fungerar på samma
sätt som beskrivet på transak-
tionsnivån. Man kan också ga-
rantera att varje modul i ett IP-
block är funktionellt buggfritt.

Siemens och Infineon kunder
En stor poäng är att användaren
får veta att varje del av kon-
struktionen verkligen är ge-
nomsökt, och att det inte ens i
teorin kan finnas buggar kvar.
”Verktyget avgör bortom allt
tvivel att verifieringen är kom-
plett”, skriver Onespin i ett
pressmeddelande.

Verktyget har använts i skar-
pa projekt. På Infineon har man
verifierat en protokollprocessor
kallad PPv2, med gott resultat.
På 40 procent mindre tid än
man tidigare använt i liknande,
simuleringsbaserade verifie-
ringar så hade man hittat alla

teoretiskt tänkbara buggar.
På företaget Dice använde

man verktyget på en basbands-
processor efter simuleringspro-
cessen. Man hittade ytterligare
15 buggar.

Siemens har använt verktyget
på två komplexa asicar med fy-
ra miljoner grindar vardera,
och hävdar att metoden var bil-
ligare och gav högre kvalitet än
alla andra verifieringsmetoder
man testat.

Verktyget klarar konstruktio-
ner på upp till ett par hundra
tusen rader kod på RTL-nivå.
Det kan användas med markna-
dens befintliga verktyg och krä-
ver enligt företaget ingen änd-
ring i konstruktionsflödet.

Produktiviteten som One-
spin anger ligger mellan 2 000
och 4 000 fullt verifierade rader
kod på registernivå per ingen-
jörsmånad.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se

58 ELEKTRONIKTIDNINGEN 6/06

NYA PRODUKTER

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).

Formella tyskar verifierar IP-block
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Microchip väljer
ACAL

som distributör i Sverige,
Finland och Norge

Microchip Technology, www.microchip.com,
tillverkare av högprestanda microcontrollers,

minnen och analoga halvledare har valt ACAL
som distributör i Sverige från 1 juni 2006.

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

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

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

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

■ KOMMUNIKATION 
Qualcomm lanserar en krets
som ska klara mottagning av så-
väl den egna mobil-tv-tekniken
Flo som standarderna DVB-H
och DAB. Kretsen kan användas
i WCDMA- och CDMA2000-
mobiler.

Kretsen UBM, Universal Bro-
adcast Modem är i första hand
framtagen för att passa Qual-
comms basbandskretsar MSM
(Mobile Station Modem). Men
den kan också användas med
andra kretsar.

De första provexemplaren
väntas till hösten 2007.

Kretsen finns i olika versio-
ner för hela UHF-bandet, från
570 till 862 MHz. De är avstäm-
bara för bandbredd mellan 5
och 8 MHz, och stöd finns för
nät som använder flera frekven-
ser. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se

En krets för
tre mobil-tv-
standarder

■ ANALOGT
Videoförstärkare är ett
produktområde som växer
starkt. Nu gör Fairchild mark-
nadsentré med fem avance-
rade operationsförstärkare
baserade på en ny process. 

– För de flesta är vi ett rent po-
wer-företag, men numera satsar
vi även på kretsar som gör sig-
nalvägen för effekthanteringen
bättre, säger Olav Lindquist, af-
färsutvecklare på Fairchild.

Som ett led i den strategin
släpper företaget sina första vi-
deoförstärkare med etiketten
high-end.

FHP3130, -3230 och -3430
har en, två respektive fyra in-
byggda förstärkare med 170
MHz bandbredd vid enhetsför-
stärkning. Varje förstärkare drar
2,5 mA.

Företaget släpper även två
ännu mer avancerade videoför-
stärkare, FHP3350 och -3450,
med tre respektive fyra inbygg-
da förstärkare. Dessa har 170
MHz fulleffektsbandbredd
(G=2) och drar 3,4 mA per för-
stärkare. Förstärkarna klarar
HD-format.

Till grund för alla fem för-
stärkarna ligger en ny komple-
mentär bipolär process, BCP6T.
Processen kommer ursprungli-
gen från Samsung.

– Framöver kommer vi att
slipa processen ytterligare. Idag
är kärnspänningen 12 V, men vi
kommer att höja den till 36 V
för kretsar tänkta att användas
för processtyrning och instru-
ment, säger Olav Lindquist.

Planen är att inom ett till två
år erbjuda CMOS-block som
tillägg till processen. Ett kon-

cept som liknar det som Natio-
nal Semiconductor erbjuder i
sin VIP50-process som lansera-
des förra året.

De fem nylanserade kretsar-
na är bara början på Fairchilds
insteg på videoförstärkarmark-
naden. Innan årets slut ska yt-
terligare nio liknande kretsar
släppas, och under nästa år
kommer ännu fler varianter.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Fairchild förstärker
med videoförstärkare
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■ PROCESSORER
Världens snabbaste DSP. 
Så beskriver Freescale sin
MSC8144. Fyra Starcore-
kärnor ger den  prestanda
som motsvarar en 4 GHz
konventionell DSP.

MSC8144 klockas i 1 GHz. Den
presterar 16 miljoner MAC/s –
dubbelt så många som den bi-
närkompatibla föregångaren
MSC8120X.

Nykomligen dubblerar ka-
naltätheten vid IP-samtal och
tredubblar kanaltätheten för IP-
video. I båda fallen hävdar Free-
scale att man slår konkurrenter-
na rejält.

På ett eget chip i kapseln sitter
10,5 Mbyte minne. Hela chipet
drar max 5 W. Oftast mindre.

Bland referenskonstruktio-
nerna finns ett VoIP- och ett

Wimax-kort för formaten AMC
och ATCA. Enligt Mats Kell-
qvist på Freescales Sverigekon-
tor, är referenskonstruktioner
vad kunderna frågar efter först
– det ger en betydligt effektivare
utveckling än att börja från
noll.

Till kretsarna hör Freescales
eget C-verktyg Code Warrior,
inklusive operativsystem, driv-
rutiner och simulator. Därtill
ingår Eneas realtidskärna OSE.

DSP:n är gjord i Freescales 90
nm kisel-på-isolatorteknik och
finns i provexemplar hos utval-
da kunder. I tredje kvartalet ska
provexemplar finnas allmänt
tillgängliga, och volymproduk-
tion kommer kvartalet därpå.
Priset är satt till 180 dollar per
styck vid kvantiteter om 10 000.

ADAM EDSTRÖM
adam@etn.se
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1201 Skattungbyn  •  SE-794 91 Orsa
Tel. +46 250 55 10 07  •  Fax +46 250 59 43 55

he.west@rehm-anlagenbau.de  •  www.rehm-anlagenbau.de

Rehm lödning
Vi erbjuder ett komplett program av
lödugnar och kondensationslödare.

www.stigab.se
Tel: 08-97 09 90       E-post: info@stigab.se

Högintensiv LED
12mm byggdjup
Max 5A / 250 VAC

Strömställare
för krävande applikationer

08/444 39 70
www.ornatus.se

Kontaktdon
Bakplan

Kapslingar
Magasin/System

Kundanpassningar

Muskulös strömsnål DSP
med fyra kärnor

■ PROCESSORER 
Arm släpper sin första kärna i
den Cortexvariant som kallas
”R”. Broadcom har redan teck-
nat licens.

Arm pushar för några heta
tillämpningar för Cortex R4:
hårddiskar, skrivare, fordon och
3G-mobilmodem.

Ytan är 1 mm2 i 90 nm, och
kretsen drar 0,27 mW/MHz.
Storleken på cache och TCM-
minne är konfigurerbart.

Minnesskydd i form av en
MMU är ett tillval. Prestanda är
600 Dhrystone MIPS när kär-

nan implementeras i 90 nm
med hjälp av Arms bibliotek
Artisan Advantage. Arm har in-
te publicerat siffror på EEMBC-
prestanda.

Cortex finns i tre varianter
med olika prestandanivåer. Sto-
rebror ”A” används i TI:s nästa
mobilapplikationsprocessor
Omap. Lillebror ”M” används i
Luminary Micros endollarspro-
cessor Stellaris.

Alla licenseras av Arm för in-
tegrering i systemkretsar.

JAN TÅNGRING
jan@etn.se

Arms Cortextrio nu komplett
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■ PROCESSORER 
Utveckla i flash och byt till
ROM i skarp produktion. Det
kan du göra när Microchip nu
släpper ROM-varianter av någ-
ra Pic16- och Pic18-flashstyr-
kretsar.

Pic16CR7X är de första kret-
sarna i den nya ROM-serien. De

är benkompatibla med flash-
kretsarna Pic16F7X.

Medan man utvecklar är en
flashkrets ett flexibelt alternativ
med korta leveranstider. En
ROM-krets är billigare och enk-
lare både att tillverka och han-
tera.

JAN TÅNGRING
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• Produktutveckling
• Formtillverkning
• Produktion
• Tryckning
• Vi är kvalitets- och miljö-

certifierade

Nya produkter av PLAST
Vi gör hela jobbet

Tel: 016-142126 • www.polymerdon.se

Annonsör: Sida

Acal 59
Actel 27
Agilent 25
Analog Devices 15
Avnet Memec 41
Awilco/Friwo 61

Blomdahls Mekaniska 57

CellTech 55

Dectron 54

EBV Elektronik 2–3
Electronix 37
Elektronikkonsult 29
Elfa 49
Elprint 22

FöretagsFakta 58

Instrumentcenter 56

KVE Kvartselektronik 57

Lambda 47
Linear Technology 7
Lintron 56

Maxim 64
MBG Elektronik 60
Microchip 21
Miltronic 59

National Instruments 9
National Semiconductor 51

Annonsör: Sida

Ornatus 57, 60
Oweba 57

Polymerdon 61

Rehm 60
Rohde & Schwarz 13
RS Components 11

Samsung 17
Scapro 52
SER 56
Shortlink 56
Silica 19
Stig Wahlström 54
Stigab 60
Svenska Grindmatriser 28
Syntronic 6

Terco 60
Tesch System 53
The MathWorks 4
Toshiba 45

Vactek 57

Xilinx 23

Bilaga: Farnell in one
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Germany 
FRIWO Gerätebau GmbH
P.O. Box 11 64 · D�48342 Ostbevern
Tel +49 (0) 25 32 / 81�0
Fax +49 (0) 25 32 / 81�112
sales@friwo.de · www.friwo.de

Member of CEAG AG · www.ceag�ag.com

Nordic countries
Denmark: +45 56 56 55 00
Finland: +358 (0) 98 59 62 20
Norway: +47 69 16 03 20
Sweden: +46 (0) 80 19 97 86
mail@awilco.dk · www.awilco.dk

Standard and 
customised solutions

Power unlimited

Switchmode plug�in 
power supplies*
Ultra light weight and compact size

Switchmode desktop units*
High performance, compact unit

*Input 100�240 V AC
EMC conformity, IEC STD 60950
Minimum standby power, 
constant voltage, current limited

RoHS and WEEE conform products 
available from stock

■ PROCESSORER 
Nu kommer syskon till en-
dollars-32-bitaren Stellaris.
De har fler funktioner 
och kostar 2,50–4,60 dollar.

Luminary lanserade i mars
LM3S101 – en Armkrets för en
dollar. Nu släpps fyra syskon.
Det som lagts till är 10-bitars

AD-omvandlare, PWM-genera-
torer och minne – upp till 16
kbyte Flash och 4 kbyte SRAM.

Luminarys processorer an-
vänder Arms kärna Cortex M3.
Det ska släppas fler innan nyår.

Företaget har kontrakt på al-
la sina hittills annonserade kret-
sar. JAN TÅNGRING

jan@etn.se

Nya 32-bitare 
från billiga Luminary

Modell LM3S301 LM3S310 LM3S315 LM3S316
MHz 20 25 25 25
Flash/SRAM 16k/2k 16k/4k 16k/4k 16k/4k
Komparatorer 2 3 1 1
PWM 1 x 2 3 x 6 1 x 2 2 x 4
Timrar 2 3 3 3
UART 1 2 2 2
GPIO 12 3 7 3
ADC 3 – 4 4
I2C – – – √
Watchdog √ √ √ √
SSI √ √ √ √
Sleep √ √ √ √
Deep Sleep √ √ √ √
Brownout √ √ √ √
Tempsensor √ √ √ √
JTAG √ √ √ √
pris $2,53 $3,84 $4,37 $4,62

NYTT FRÅN LUMINARY:

Fyra Arm Cortex M3-styrkretsar

ROM-variant av flashstyrkrets
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F
otboll är aldrig så populärt som i
VM-tider. Plötsligt blir vi ett land
av experter på allt från mittfälts-
strategi till landslagsdräktsdesign,

huliganism och historiska kommenta-
torsgrodor. Det är bara då (och när sport-
serieblaskan Buster lades ner förra året)
som kulturredaktionerna dammar av härli-
ga gamla analogier som ”det gröna fältets
schack” och använder uttryck som ”studier
i fredlig nationalism i globalt perspektiv”
som ursäkt för att få gå på en sportbar, se en
match och ta en öl.

Man kan fråga sig varför schack aldrig
beskrivs som ”det rutiga fältets fotboll”.

När det gäller idrottarnas fotbekläd-
nader, förr kallade skor, har dock kultur-
skribenterna hittills missat några uppenba-
ra möjligheter till studier av nationalkarak-
täristika. Kampen mellan Nike och Adidas
är inte bara en våt dröm för varumärkes-
experter – den speglar också tydligt skillna-
derna mellan tysk och amerikansk ingen-
jörsmentalitet.

Tyskarna först med intelligent sko
Tyska Adidas lanserade redan i maj förra
året vad man kallade ”världens första intel-
ligenta sko”, på tyskmodernistiskt vis betit-
lad ”adidas_1” med genomgående gemener
och understreck. Bara det! 

Dojan hade utvecklats i tre år, och för-
setts med ett gäng sensorer runt hälen, en
mikroprocessor i hålfoten och en liten mo-
tor som spände skosnörena.

Poängen? Jo – med adidas_1 hade idrot-

taren garanterat alltid optimalt spända
skor, genom hela löpsteget. Skon ska vara li-
te lösare spänd när hälen sätts i, för att se-
dan spännas åt aningen mer genom själva
steget, maximera spänningen när tårna
skjuter ifrån och sedan spännas av tills näs-
ta gång hälen sätts i.

Då uppnås inte bara högsta möjliga
löpprestanda, utan även minimerad risk för
skavsår och annat otrevligt. Åtminstone så
länge batterierna räckte, det vill säga 100
timmars användning. Tyskland – USA, 1-0.

Därmed hade sportskobranschen inträtt
i IT-åldern. Mycket riktigt lanserade Adidas
i november en uppgradering, ”adidas_1.1”,
med en 153 procents starkare motor.

Än så länge var kampen ett spel på en
planhalva. Tyskland – USA, 2-0.

Hela Adidas satsning kändes så tysk att
den kunde vara direkt hämtad från BMW
eller Mercedes. Innovativ god ingenjörs-
konst som löser både verkliga och påhittade
problem. Uppgradering med starkare mo-
tor efter ett halvår. Alltihop sobert färgsatt.

Fast när nyhetens behag lagt sig blev det he-
la ganska tråkigt. Tyskland – USA, 2-1 efter
tysk försvarstabbe.

Och amerikanerna kom igen med besked
härom veckan, när Nike lanserade sitt elek-
tronikfyllda svar. Bara namnet, Nike Air
Zoom Moire, signalerar att här är det käns-
la och upplevelse som gäller. Tekniken spe-
lar andrafiolen. Poängen här är minsann
inte att skorna ska sitta skönt, utan att de
ska kommunicera med idrottarens Ipod,
denna Applepryl till MP3-spelare som blivit
obligatorisk för alla som över huvud taget
bryr sig om sin egen coolhetsfaktor.

Helt plötsligt kvitterat, 2‒2.

Kalorisiffror i hörlurarna
Nikes funktion är ganska enkel – i dojan sit-
ter en stegräknare som via en trådlös länk
(Nike Ipod Sports Kit!) visar utdata på
Ipodden. På dess display kan man då se hur
länge man sprungit, hur långt, hur fort och
hur många kalorier man förbränt. Budska-
pet kan förstås också höras – en syntetisk
röst kan mixa in kalorisiffrorna i rapmusi-
ken genom de vita högtalartrådarna.

En enkel sensor, en enkel radiolänk och
lite elementär aritmetik. Plus lite talsyntes.
Ingen jätteinnovation – alla ingående delar
har funnits länge. Men coolt. 3‒2 till USA.

Och ett försäljningspris på 29 dollar, för
den som kan hitta en Applebutik där de in-
te är slut. Jämför det med adidas_1 som går
lös på 250 dollar. Spiken i kistan, matchen
slutade 4‒2 till USA. ADAM EDSTRÖM

adam@etn.se
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nationalkulturen

När tyskarna använder elektronik 
i löparskorna är målet ökad funktion och
bättre prestanda. När amerikanerna gör
sammalunda gäller upplevelse och känsla. 
Sällan kommer ingenjörernas 
nationalkaraktärer fram så tydligt 
som i kampen mellan Adidas och Nike.
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Skriv!
ÄR DU EXPERT PÅ DITT OMRÅDE?
VILL DU SPRIDA DIN EXPERTIS? 
GÖR DET I ELEKTRONIKTIDNINGEN!

ELEKTRONIK
TIDNINGEN

I varje nummer publicerar vi 3–4 artiklar skrivna av teknikexperter från industrin
eller högskolan. Artiklarnas innehåll bestäms av det aktuella temat i ett 
visst nummer. De ska beskriva tekniktrender inom temat och samtidigt belysa 
för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Artikeln ska vara nyskriven, på svenska, och får inte tidigare ha varit publicerad
här i landet. Texten ska vara mellan 8 000 och 10 000 tecken lång och ha 2–4 
illustrationer med förklarande text, samt bild och presentation av författaren.

Om du har förslag på en lämplig artikel – skicka text eller ett kort synopsis 
till Anna Wennberg, anna@etn.se, eller ring 0734-17 13 11. Vi behöver ditt utkast
senast fem veckor före publicering. 

När en artikel skickats in för påseende får Elektroniktidningen rätten att publicera
den i såväl tryckt som elektronisk form. Elektroniktidningen förbehåller sig rätten
att välja ut och refusera texter och att förtydliga och utrymmesanpassa texterna.

Elektroniktidningen översätter inte artiklar. Däremot hjälper vi gärna till med att
förmedla kontakt med översättare som har erfarenhet av att översätta texter om
elektronik från engelska till svenska.

KOMMANDE TEMAN: Sista dag för 
Nr Utgivning Tema förslag till expertartiklar

7/06 29 augusti Konstruktion & EDA 12 juni

8/06 26 september Programmerbar logik 14 augusti

9/06 17 oktober Produktion 4 september

10/06 14 november Test & Mät 2 oktober

11/06 12 december Fordonselektronik 1 november
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INDUSTRY’S HIGHEST PERFORMING
SiGe MIXER PORTFOLIO

♦ Up to 10dB of Gain and 35dBm of 
OIP3 Linearity

♦ Noise-Figure Values as Low as 9.5dB
♦ Excellent 2 x 2 Performance Eases Receiver 

Filtering Requirements, Allows Use of 
Lower IF Frequencies

♦ Up to 36dBm of IIP3 and 27dBm of 
IP1dB Linearity

♦ Only 7dB to 7.5dB of Loss
♦ Unparalleled 2 x 2 Performance
♦ Up to 67dBc LO ± 2IF Spurious Suppression
♦ Lowest LO Leakage of -52dBm (MAX2043)

DOWNCONVERTER WITH GAIN TOPOLOGY

LO
SELECT

RF
DIVERSITY

RF
MAIN

LO 1

LO 2

IF AMP

IF AMP

MIXER

BALUN

IF +

IF -

IF +
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LO
DRIVER
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DRIVER

LO
SPLITTER

SPDT
SWITCH

BALUN

MIXER
BALUN

FULLY INTEGRATED MONOLITHIC MIXER DESIGNS WITH
IF AMPS, LO BUFFERS, SWITCHES, AND BALUNS

COMPLETE PORTFOLIO OF SINGLE-/DUAL-CHANNEL SOLUTIONS
FOR ALL 400MHz TO 3000MHz WIRELESS STANDARDS
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MAX2039

MAX2040*
MAX2040A*

MAX9986
MAX9986A

MAX9985*
MAX9985A*

MAX9993

MAX9996

MAX2041
MAX2043

MAX9994

MAX9995
MAX9995A*

MAX9982
MAX9981

MAX9984

MAX2029*
MAX2031

MAX2030*
MAX2030A*

NMT
LAND MOBILE

GSM/EDGE
CDMA/WCDMA

DCS/PCS
EDGE/UMTS

SUPER 3G
WiMAX

DUAL CHANNEL

SINGLE CHANNEL

UP-/DOWNCONVERTER

DOWNCONVERTER

MAX9995

*Future product—contact factory for samples.

Downconverters with Gain—Best All-Around 
OIP3, NF, and 2RF-2LO Spurious Performance

Passive Up-/Downconverters—Unmatched 
LO Leakage and IP1dB Performance

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/wi-infra

FREE Wireless Infrastructure Design Guide—Sent Within 24 Hours!
CALL 08 444 54 30 or FAX 08 444 54 39

For a Design Guide or Free Sample

POSTTIDNING B
Returadress: Elektroniktidningen, 
Box 3263, 103 65 Stockholm

ETN06-06 s62-64 Avledare.qxp  06-05-29  18.56  Sida 64


