Medieplan 2019
Ethernet rykker
ind i bilen

Sikkerhed er blevet et vigtigt nøgleord i selv de mest
simple IoT-devices, og nye
generationer af low-cost
’security’ chips baner vejen
for at opbygge effektive
hardware-baserede sikkerhedsløsninger. Læs side 12.

Boards bliver
til chips

IEEE ’power gruppe’
med dansk præsident
Professor Frede Blaabjerg fra
Aalborg Universitet overtager
i 2019 den prestigefyldte post
som præsident for IEEE Power
Electronic Society, hvilket er
med til at cementere den stærke danske position inden for
forskning i effektelektronik.
Læs side 4.

Banebrydende FIRsensorer i SMD-pakning
Melexis præsenterer unikke
SMD-baserede miniature FIR
(far infrared) temperatursensorer, der kan integreres i en bred
vifte af devices og applikationer.
Læs side 18.

Trådløs opladning i
industrielle IoT-devices
Trådløs opladning kan med fordel bruges i mange industrielle
applikationer, og med gennemprøvede ’off-the-shelf’ IC’er
bliver systemimplementeringen
meget lettere.

Foto: Videodoctor / Dreamstime.com

Foto: Lucadp / Dreamstime.com

Læs side 18.

Wi-SUN vil sikre trådløs
interoperatibilitet
Med sigte på ’smart city’,
’smart grid’ samt ’home area
networks (HANs)’ har den
såkaldte Wi-SUN Alliance specificeret sikre og leverandøruafhængige IoT-kommunikationssystemer med afsæt i åbne
standarder.
Læs side 4.

Læs side 18.

SMARC 2.0 med
konfigurerbar SoC
Med sigte på bl.a. industriel
automation har eCOUNT
embedded udviklet et unikt
SMARC 2.0 COM-modul, der
inkluderer en ARM Cortex-A9
baseret Intel Cyclone V systemchip (SoC), hvor der er integreret en konfigurerbar FPGA.
Læs side 6.

FPGA IP integreres
i systemchip
Achronix har stor succes med
firmaets embedded FPGA
(eFPGA) IP-byggeblokke, der
kan integreres direkte i ASICs/
SoCs, hvilket på flere niveauer
åbner for store nye perspektiLæs side 11.
Læs side 8. ver.

Rohde & Schwarz i
markant skop-oprustning
Med sigte på krav og ønsker i
forskellige markedssegmenter
har Rohde & Schwarz netop
lanceret tre nye oscilloskopfamilier.

MCU med on-chip
Bluetooth og
802.15.4
STMicroelectronics
lancerer slagkraftig microcontroller med separate processorkerner til henholdsvis applikationsprocessering og multiprotokol netværksprocessering.
Læs side 10.

Nr. 4 – 11. april 2018

Foto: Christian Lagereek / Dreamstime.com

Image-sensorer
driver til Industry 4.0
Embedded visionssystemer
kommer til at spille en hovedrolle i forbindelse med opbygningen af fremtidens ’smarte
fabrikker’.

Det irske firma S3 Semiconductors har lanceret SmartEdge platformen, der kan
bane vejen for at integrere
sensor-, kalibrerings-, controller- samt kommunikationsprocessering på én chip.
Læs side 12.

Ethernet-baseret datatransmission
kommer til at erstatte de mange forskellige kommunikations-protokoller,
der i øjeblikket bruges i de stadig mere
avancerede biler, vurderer chip-firmaet
Marvell. Læs om det meget markante
teknologiskifte på side 4.

I et projekt har Force Technology undersøgt en
række parametres betydning for pålideligheden
af almindeligt brugte industri-stik.
Læs side 10.

Nyt center tilbyder
IoT-support
FORCE Technology og Alexandra Instituttet etablerer
IoT-kompetencecenter kaldet
Nordic IoT Centre, der kan bistå
virksomheder i forbindelse
med multidisciplinære IoTudviklingsprojekter.
Læs side 8.

Nr. 3 – 21. marts 2018

Nr. 2 – 28. februar 2018

Stik med fokus
på pålidelighed

Sikkerhed skal
ind i chip’en

Digitale powerkonverterings-systemer bruges i stadig flere
sammenhænge. Men hvad dækker begrebet egentlig over, og
hvad er perspektiverne og de dominerende misforståelser?
Læs side 14.

Nr. 1 – 31. januar 2018

Nr. 13 – 15. december 2017

Nr. 12 – 24. november 2017

Hvad er
digital power?
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Distribution i en
brydningstid
Elektronikindustrien er under
stor forandring, og det samme
gælder i høj grad også komponentdistributørerne, der spiller
en hovedrolle i det komplekse
økosystem med producenter,
serviceudbydere og kunder.
Læs side 12.
Læs side 4.

Ny banebrydende programmerbar systemplatform
Xilinx har netop løftet sløret for
den revolutionerende ’Adaptive
Compute Acceleration Platform
(ACAP)’, som dynamisk kan
tilpasse sig forskellige typer af
applikationer og workloads.
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Nr. 5 – 2. maj 2018
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Banebrydende
sensor-platform
Tyske Fraunhofer-institutter
er gået sammen i et meget
ambitiøst projekt, hvor der er
fokus på at udvikle en ultra
low-power teknologiplatform til
opbygning af netværksopkoblede sensor- og IoT-devices.
Læs side 10.
Læs side 4.
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GPV med store ambitioner
Den danske EMS-leverandør
GPV har en ambition om i løbet
af de kommende fem år at
fordoble omsætningen fra det
nuværende niveau på 1,15 mia.
(2017) til 2,5 mia.
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Crowdfunding bag
unik stepmotorcontroller
Hvilket ’mesh’
er bedst ?
Silicon Labs har gennemført ’realworld’ tests af
de tre mesh netværksprotokoller, Zigbee, Thread
og Bluetooth mesh.
Læs side 4.

Robotsystem sorterer
elektronikaffald
Teknologisk Institut har i samarbejde med svenske Refind
Technologies udviklet et nyt
robotsorteringssystem, som ved
hjælp af kunstig intelligens kan
genkende og sortere batterier
og elektronikaffald.
Læs side 10.

Elektronik og robotteknologi fusionerer
E-18 og R-18 messerne afholdes under samme tag i Odense
Congress Center den 11.-13.
september. Der er flere nye
spændende tiltag på begge de
tæt tilknyttede messer.

Læs side 12.

Foto: Viet888456 / Dreamstime.com

Teracom har startet opbygningen af et dansk
IoT-netværk baseret på LoRaWAN-teknologien.
Læs side 4.

Konsulenthus
med nøglerolle
mpeople har specialiseret sig
i ’sourcing’ af konsulenter til
hardware/software udvikling
hos en bred vifte af danske
industrikunder. Firmaet er også
kendt for de meget velbesøgte
’master mind’ arrangementer.
Læs side 12.
Læs side 8.
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Nr. 9 – 22. september 2018

Nr. 7 – 20. juni 2018

Hove-sender med IoTgateway på toppen

Tigerspring med
Bluetooth 5
Bluetooth teknologi spiller i
mange sammenhænge en vigtig rolle i den igangværende
IoT-evolution, og rollen bliver
bestemt ikke mindre med introduktionen af Bluetooth 5.0.

Nr. 8 – 3. september 2018

Læs side

Nr. 6 – 30. maj 2018

Foto: Steve Allen | Dreamstime.com

Det globale chipmarked voksede med 21,7 procent i 2017, hvilket er den højeste år-til-år vækstrate i de seneste 14 år. Samtidig må Intel for første gang i 25 år se sig passeret på førstepladsen.
Læs side 8.

Unikt antennelab
i Aalborg

Komponentmangel
med udfordringer

Nyt stort antennelaboratorium i Aalborg er det første,
som kan skubbe tag og væg
til side, og dermed kombinerer det mulighederne ved et
lukket antennelaboratorium
og en udendørs målestation.
Læs side 10.

Der er massiv mangel på specielt passive
komponenter som MLCC’er samt tynd- og
tykfilms modstande. Thomas Rudel – der er
den øverste chef for Rutronik – giver inde
i bladet sin vurdering af situationen og
udsigterne for fremtiden.
Læs side 4.

To danske ingeniørstuderende
udviklede for tre år siden en
højt integreret stepmotorcontroller, som er blevet en
stor succes. Nu er en kraftigt
forbedret version på vej.
Læs side 4.
E-18 og R-18 med
stærkt udgangspunkt
Med omkring 130 udstillere på
plads og et særdeles omfattende konferenceprogram har
E-18 elektronikmessen – og
robotmessen R-18, der afholdes
på samme tid – alle muligheder
for at blive en stor succes.
Læs side 11.

MCU med fuld
’sikkerhedspakke’
Microchip lancerer 32-bit MCU
med ekstremt lavt effektforbrug, omfattende sikkerhedsfeatures og high-end touchkapabilitet.
Læs side 14

Mobilt chipsæt
med integreret AI
I forbindelse med årets
IFA-messe i Berlin lancerede
Huawei Kirin 980, som firmaet
betegner som verdens hidtil
mest kraftfulde og intelligente
chipsæt til mobile applikationer.
Læs side 6.

www.elek-data.dk

Styring af droner
via talekanaler
Tyske Fraunhofer HHI er kommet frem med en spændende
og overraskende ’enkel’ løsning
til præcisions-styring af droner
ved brug af de ekstremt robuste dedikerede talekanaler i
mobile netværk. Læs side 12.
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IC-markedet
slår alle rekorder

Foto: Inokos | Dreamstime.com

Foto: RS Components

Det nye Raspberry Pi 3 Model B+
board understøtter og inkluderer en
n
række features, der gør det særdeles
es velegnet til brug i professionelle
embedded applikationer.
Læs side 8.

Stor interesse for sikker
industriel Linux
Cyber security er en af tidens
store udfordringer inden for
hardware/software udvikling,
og der i den forbindelse kommet fokus på implementering
af sikker industriel Linux.
Læs side 10.

Ingen 'storskala' IoT
uden energy harvesting
Start-up firmaet e-peas har vakt
stor opmærksomhed med ekstremt effektive power management IC (PMIC'er) til brug i
energy harvesting applikationer.
Læs side14.

Udgivelses- og
fokusplan for 2019
1.

29. januar (uge 5)
Annoncedeadline: 9. januar

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed
● Trykte kredsløb og printudlægning
● Konnektorer, elmech og passiv

2.

25. februar (uge 9)
Annoncedeadline: 4. februar

● Embedded computerplatforme og boards
● FPGA, CPLD, SoC/ASIC, EDA-værktøjer
● Test- og måleudstyr

3.

18. marts (uge 12)
Annoncedeadline: 22. februar

● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer
● Strømforsyninger, effektelektronik, EMC/ESD
● Power LEDs og optoelektronik

4.

8. april (uge 15)
Annoncedeadline: 15. marts

● Displays
● Udviklingshuse – hardware- og softwareudvikling
til indlejrede applikationer
● Analoge og mixed-signal komponenter

5.

29. april (uge 18)
Annoncedeadline: 4. april

● EOT - Electronics of Tomorrow,
MCH Messecenter Herning, 7.-9. maj

6.

28. maj (uge 22)
Annoncedeadline: 6. maj

● EMS – produktionsteknologi
● Sensorer
● Trådløse kommunikationsmoduler til indlejrede
applikationer

7.

8.

27. august (uge 35)
Annoncedeadline: 7. august

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed
● Open source HW/SW
● Operativsystemer til indlejrede applikationer

9.

23. september (uge 39)
Annoncedeadline: 2. september

● FPGA, CPLD, SoC/ASIC – EDA-værktøjer
● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer
● Strømforsyning

10.

14. oktober (uge 42)
Annoncedeadline: 20. september

● Trykte kredsløb og printudlægning
● Embedded computerboards og moduler
● Konnektorer, elmech og passiv

11.

4. november (uge 45)
Annoncedeadline: 11. oktober

● Displays
● EMC/ESD – komponenter, systemer og designværktøjer
● Test- og måleudstyr

12.

25. november (uge 48)
Annoncedeadline: 1. november

● Sensorer
● Effektelektronik
● Trådløse kommunikationsmoduler

13.

16. december (uge 51)
Annoncedeadline: 22. november

● Komponentdistribution
● Productronica 2019

24. juni (uge 26)
Annoncedeadline: 29. maj

● Audio – komponenter, moduler og systemer
● Test- og måleudstyr
● Tele-, data- og radiokommunikation

Nyhedsmagasinet Elektronik & Data
c/o Odsgard A/S
Stationsparken 25, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4345 1063 · Telefax: +45 4343 1328
kimjensen@odsgard.dk · elek-data@odsgard.dk
www.elek-data.dk

Prisliste 2019
Annonceformater og priser (ekskl. moms, sort/hvid)
Format

Bredde x højde

Pris s/h

Dobbeltside
394x260 mm

29.990 kr.

Til kant format (skåret):
420x297 mm
+3 mm på alle fire sider
Bagside
19.900 kr.
210x237 mm
+3 mm på alle fire sider

Rabatter
4-7 annoncer eller min. 3 x 1/1 side . . . . . . . . . . . ÷ 10%
8-12 annoncer eller min. 6 x 1/1 side . . . . . . . . . . ÷ 12½%
13-25 annoncer eller min. 10 x 1/1 side . . . . . . . . ÷ 15%
26-38 annoncer eller min. 13 x 1/1 side . . . . . . . . ÷ 20%
39 annoncer og derover eller min. 26 x 1/1 side . . ÷ 25%
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for et år.
Der ydes ingen rabat på farvetillæg og indstik.

Farvetillæg
1 farve: 1.600 kr. · 2 farver: 3.200 kr. · 3 farver: 4.000 kr.
Alle farver skal CMYK-separeres (Europa-skalaen).

1/1 side
185x260 mm

19.900 kr.

Til kant format (skåret):
210x297 mm
+3 mm på alle fire sider
2/3 side
kr. 16.900 kr.
122x260 mm

1/2 side
185x128 mm

1/3 side
122x128 mm
eller
58x260 mm

13.500 kr.

9.300 kr.

Indstik
0-30 g.
30-50 g.
50-80 g.
80-100 g.
100-120 g.

33.710
37.585
39.485
40.900
43.615

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Forbehold for
prisændringer.

Specialformater
1/2 side
185x128 mm
1 indrykning
10.600 kr.
13 indrykninger 118.000 kr.
Inklusive 4 farver.

Elektronik-kontakten
90x46 mm
1-4 indrykninger 3.700 kr.
5-8 indrykninger 3.300 kr.
9-13 indrykninger 2.100 kr.
Inklusive 4 farver.
Der ydes ikke yderligere rabat på disse to specialformater.
Alt annoncemateriale skal leveres elektronisk som højtopløst
pdf-fil (i CMYK-farver) på mail: annoncer@odsgard.dk.

1/6 side
58x128 mm
eller
122x65 mm

5.200 kr.

Materialegodtgørelse: 5% – dog ikke af farvetillæg og indstik.
Elektronik & Data påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt
elektronisk annoncemateriale, ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører
erstatningsansvar for Elektronik & Data.
Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

www.elek
Priseksempler
Topbanner
5.200 kr./md. v/12 mdr.
5.600 kr./md. v/6 mdr.
6.500 kr./md. v/1 md.
Str:

930 x 180 pixels

Sidebanner
4.500 kr./md. v/12 mdr.
5.000 kr./md. v/6 mdr.
5.400 kr./md. v/1 md.
Str.:

300 x 250 pixels

Sidebanner
3.400 kr./md. v/12 mdr.
3.900 kr./md. v/6 mdr.
4.500 kr./md. v/1 md.
Str.:

300 x 150 pixels

Brochurer/White Papers
995 kr. pr. md.
Midterbanner
5.000 kr./md. v/12 mdr.
5.400 kr./md. v/6 mdr.
6.300 kr./md. v/1 md.
Str.:

460 x 200 pixels

Priseksempel

?

Produktlinks
Fra 2.900 kr. pr. år.
Super-effektive links til alle
dine produkter/services.

Produkt
links

k-data.dk
Priseksempler
Topbanner
6.900 kr./md. v/12 mdr.
7.600 kr./md. v/6 mdr.
7.900 kr./md. v/1 md.
Str.:

770 x 180 pixels

Midterbanner
6.700 kr./md. v/12 mdr.
7.100 kr./md. v/6 mdr.
7.500 kr./md. v/1 md.
Str.:

460 x 200 pixels

Sidebanner
5.300 kr./md. v/12 mdr.
5.900 kr./md. v/6 mdr.
6.900 kr./md. v/1 md.
Str.:

300 x 150 pixels

Priseksempel
Produktion af banner
790 kr.

Branchens bedste nyhedsbrev
– nu 5.200 modtagere.
Priserne er baseret på to ugentlige nyhedsbreve (ca. 85 udsendelser pr. år).

Customized Newsletter – ring og hør nærmere

Elektronik & Data er troværdigt

Læsere med indkøbskompetence...

Næsten samtlige læsere af Elektronik & Data betragter
bladet som troværdigt.

68 procent af læserne angiver, at de har stor, afgørende
indflydelse eller er endelige beslutningstagere, når det
gælder indkøb indenfor deres arbejdsområde.

93% troværdigt

19% har afgørende
indflydelse

21% endelig
beslutningstager

6% ved ikke

20% har
nogen
indflydelse

1% mindre troværdigt

28% har stor
indflydelse

7% har ingen
indflydelse

4% ved ikke

Job-/ledelsesniveau

Uddannelse

Når det gælder job-/ledelsesniveau, er svarfordelingen
denne:

89 procent af Elektronik & Datas læsere har en teknisk
baggrund (sammenlægningen overstiger 100 procent,
fordi flere angiver mere end én uddannelse).

5% indkøbschef
68% ingeniør

43% funktionær i udvikling,
produktion eller indkøb

14%
udviklingschef

3% uoplyst
6% andet

21% tekniker

35% andet

11% handelsuddannet

Brancheopdeling
Der er stor spredning i de segmenter af elektronikbranchen, som de enkelte respondenter opererer i.
(Sammenlægningen overstiger 100 procent, fordi flere
angiver tilhørsforhold til flere branchesegmenter).
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

31% Tele-/datakommunikation
15% Automation
14% Maskinindustrien
13% Måleudstyr
12% Underleverandør/produktion
11% Procesteknik
8%

Medicinsk teknik

8%

Konsument elektronik

6%

Uddannelse/forskning

6%

Militær

Kilde: Vilstrup Research.

Elektronik & Data giver respons
37% har søgt yderligere
information via internet

18% har kontaktet
ét eller flere firmaer
42% har diskuteret
information med
en kollega

22% ingen af delene

Informationerne i Elektronik & Data bruges i høj grad i det daglige arbejde
blandt vore læsere. 78 procent angiver ifølge Vilstrup Research, at de indenfor en periode på tre måneder har foretaget én eller flere ’handlinger’ på
baggrund af informationer, de har hentet i bladet. Der er ganske enkelt tale
om en fantastisk flot ’responsprocent’, som mere end noget andet fortæller,
hvorfor Elektronik & Data har så stærk en position på det danske marked.

Kilde: Vilstrup Research.

26% har gemt eller fotokopieret
en annonce/artikel

Veldefineret målgruppe
Elektronik & Datas primære målgruppe er svagstrøms-, data-, produktionsingeniører og teknikere samt virksomhedsledere, der til daglig arbejder i
virksomheder, som beskæftiger sig med
udvikling og/eller produktion af elektroniske apparater og systemer.

Målgruppen omfatter ikke alene
ingeniører/teknikere i den traditionelle
elektronikindustri. Den inkluderer
selvfølgelig også samtlige relevante
personer, der er beskæftiget i den ‘nye’
generation af elektronikvirksomheder, som vi betegner den stadig større

Svagstrøms-, data- og produktionsingeniører samt andre med en relevant teknisk uddannelse – ca. 1.962
(samtlige distribueret på privatadressen).

Militæret, teknologiske servicevirksomheder, læreanstalter,
forskningscentre etc. – ca. 140.
Indkøbsafdelinger
– ca. 260.
Systemintegratorer
samt rådgivende
ingeniørfirmaer
– ca. 62.

gruppe af bl.a. mekaniske og maskinindustrielle virksomheder, hvis produkter i stærkt stigende omfang også
inkluderer mikroelektronik.

Virksomheder med udvikling og/
eller produktion af elektronik
– med attention på en person
(ca. 80%) eller en afdeling
(ca. 20%) – ca. 2.535.

Komponentdistributører og leverandører af test- og måleudstyr, produktionsudstyr, EDA-værktøjer, print,
materialer, etc. – ca. 92.
Andre - herunder bl.a. softwarehuse,
elektromekaniske værksteder og
elinstallatører – ca. 71.

Oplag: 5.123 eksemplarer

Læsertal: 16.000

(Senest kontrollerede oplag – 1.7.2016 - 30.6.2017)

Kilde: Vilstrup Research
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Web-platform
Nyhedsbrev
Annoncering
Elektronik & Data og www.elek-data.dk

Redaktionel kontakt
Elektronik & Data og www.elek-data.dk

Kim Jensen
Annoncesalg
Tlf. 4345 1063
Mobil: 2282 0140

Lars Kristiansen
Chefredaktør
Tlf. 4345 1063
Mobil: 4074 2138

kimjensen@odsgard.dk

elek-data@odsgard.dk

