Nr. 1 – 29. januar 2019
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Læs side 21.
Low-power LoRa til
IoT end-nodes
Microchip præsenterer
fuldt certificeret low-power
’System-in-Package, SiP’ LoRa
komponent, der inkluderer
en ultra-low-power 32-bit
microcontroller og en sub-GHz
RF LoRa transceiver.
Læs side 10.

Raspberry Pi baseret SBC
med industri-interfaces
Kontron har lanceret singleboard computer (SBC) udviklingsboard, der er baseret på et
Raspberry Pi computermodul,
men udvidet med vigtige industrielle interfaces.
Læs side 14.

Dansk version af vigtig
kabelstandard
I samarbejde med fem danske
virksomheder har HYTEK i Aalborg lavet en oversættelse af
IPC/WHMA-A-620C standarden,
som beskriver godkendelseskrav for kabler og for produkter
med wire harness.
Læs side 8.

I branchen er der kraftig fokus på design af evalueringsboards, der inkluderer en række nøgle- og
periferikomponenter i typiske embedded designs,
hvilket letter såvel udviklings- som prototypingprocessen.
Læs side 9.

Ny medico EMC-standard
trådt i kraft
Den nye EMC-standard for
medicinsk udstyr trådte i kraft
ved indgangen til 2019, og
overgangsperioden med den
gamle EMC-standard er ophørt.

Foto: Olena Golubova | Dreamstime.com

Samsung med ’stille’
procesrevolution
Samsung har nu færdiggjort al
procesteknologi-udvikling og
startet wafer-produktionen med
afsæt i den såkaldte 7LPP procesnode, der er helt unik ved
at benytte ekstrem ultraviolet
(EUV) litograf-teknologi.
Læs side 12.

Baggrund: Stepanenko Oksana / Dreamstime.com

Foto: Rommma | Dreamstime.com

Amazon AVS:

Fleksibel platform
til stemmestyring

Læs side 10.

Dual core i avanceret
digital controller
I stadig flere sammenhænge
giver det god mening at vælge en microcontroller eller en
digital signal controller med
to processorkerner, der hver
kan håndtere deres specifikke
opgave i en embedded systemløsning.
Læs side 14.
Læs side 4.

EOT: Fokus på forsvarsog ruminnovation
EOT - Electronics of Tomorrow
- messen, der afholdes i begyndelsen af maj i Messecenter
Herning, har etableret et
spændende samarbejde med
forsvarsklyngen CenSec.

Nr. 3 – 18. marts 2019

Foto: Inokos | Dreamstime.com

Ingen 'storskala' IoT
Stor interesse for sikker
uden energy harvesting
industriel Linux
Start-up firmaet e-peas har vakt
Cyber security er en af tidens
stor opmærksomhed med eksstore udfordringer inden for
tremt effektive power managehardware/software udvikling,
ment IC (PMIC'er) til brug i
og der i den forbindelse komenergy harvesting applikationer.
met fokus på implementering
af sikker industriel Linux.
Læs side14.
Læs side 10.

Energy-harvesting:

Controllere
opererer
uden batteri
Renesas præsenterer en ekstrem
low-power procesteknologi, der
gør det muligt at opbygge embedded controllere til IoT-devices, der
kan drives af energy-harvesting
baserede forsyningskilder.
Læs side 4.

Ekstremt præcise og
robuste timing-komponenter repræsenterer ’hjertet’ i alle 5G
infrastrukturer, og de
er en helt afgørende
forudsætning for, at
mange 5G services
kan implementeres
med succes.
Læs side 14.

100 mio. til ’grønt’ dansk
internet-projekt
Behovet for ny internet-infrastruktur med energirigtige
bredbåndsløsninger er stort,
og et nyt dansk projekt kaldet
INCOM skal med støtte fra
Innovationsfonden styrke Danmarks i forvejen stærke position på området.
Læs side 4.

Nr. 2 – 25. februar 2019

Medieplan 2020
Det handler
om timing...

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.

Nr. 13 – 17. december 2018

Nr. 12 – 26. november 2018

Nr. 11 – 31. oktober 2018

Komponentmangel
med udfordringer

Nr. 7 –
24. juni
2019

Maskinlæring
med kendt
teknologi

Intellig
ind i M ens bygges
CU'en

Brexit og elektronikindustrien
Storbritannien (UK) er som
bekendt på vej ud af EU og forlader efter en overgangsperiode
sandsynligvis også toldunionen
og det indre marked. Hvad bliver konsekvenserne for elektronikbranchen på både den korte
og længere bane?
Læs side 6.
Læs side 4.

Service skal integreres
i produkterne
Servitize.DK hedder et nyt initiativ, der skal hjælpe danske
virksomheder med at udvide
forretningen med produktrelaterede serviceydelser.

Nr. 4 – 8. april 2019

Foto: Nuthawut Somsuk / Dreamstime.com

Med allerede eksisterende hardware- og softwareløsninger er det nu muligt at komme langt med at
integrere avancerede maskinlærings-metoder i en
bred vifte af embedded produkter.
Læs side 19.

Printet
elektronik
er 'hot'
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Læs sid

Foto: The
kaikoro
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Foto: Shawn Hempel | Dreamstime.com

Teknologisk Institut står i spidsen for et internationalt innovationshub, der skal hjælpe produktionsvirksomheder med teknologier, der gør det muligt
at printe lederbaner og montere komponenter på
forskelige typer af materialer.
Læs side 4.
Automation fastholder
dansk LED-produktion
Tre virksomheder fra Odense
Robotics har opbygget en ekstrem fleksibel og højt automatiseret produktionslinje til den
danske LED-lys producent LED
iBond.
Læs side 14.
Læs side 8.

Danmark i front
med AI-standarder
Dansk Standard leder en ny
europæisk fokusgruppe, der
skal arbejde med standardisering inden for kunstig intelligens (AI).

Original eller
forfalsket?

Sensor i
centrum

Nr. 9 – 23. september 2019

Mill ELE
K

Unik dansk
visionchip

Udvikling som
en service

IoT Denmark, der driver
det danske Sigfox IoTnetværk, rundede i foråret 100.000 tilsluttede
enheder og inden årets
udgang forventes tallet at
være steget til 250.000.
Læs side 4
Nytænkning i
FPGA-branchen
Intel lancerer Agilex FPGA familien, der på en fleksibel måde
gør det muligt at kombinere
avanceret FPGA-logik med
andre systemfunktioner i en og
samme pakning.
Læs side 4

Microchip i markant
SiC-udrulning
Microchip annoncerer volumenproduktion af nye Silicon Carbide (SiC) produkter til high-voltage powerelektronik, hvor der
stilles krav om høj effektivitet
og dokumenteret pålidelighed.
Læs side 10

Konnektorer med
indbygget intelligens
ODU tilbyder konnektorer, hvor
der er integreret EEPROMhukommelse, hvilket kan udnyttes til bl.a. identifikation og
parring af udstyr i en lang række applikations-sammenhænge.
Læs side 12.
Læs side 10.

Stort projekt om klimatilpasset elektronik
Der er store forventninger til
nyt samarbejde, som, med
afsæt i ’big data’ om klimaforhold, skal nedbringe antallet af
fejl i elektronikprodukter.

Force Technology’s afdeling for
Mikroelektronik står bag en
visionchip, hvor billedsensoren
i kombination med en processor baner vejen for en visionløsning med konfigurerbar
on-chip billedbehandling.
Læs side 4.
Stor succes med audio
opstartsfirmaer
Den første gruppe af internationale opstartsvirksomheder
har afsluttet deres deltagelse i
verdens første SoundTech Accelerator program, der er startet
op af Sound Hub Denmark i
samarbejde med Accelerace.
Læs side 20.
Læs side 8.

Trådløs konnektivitet og
lavt strømforbrug
En lang række trådløse teknologier markedsføres som ultra
energi-effektive og i stand til at
køre på et enkelt batteri i flere
år. Men hvad er den realistiske
’real world’ ydelse?

www.elek-data.dk

Stadig flere virksomheder lægger elektronikudviklingsopgaver ud til eksterne samarbejdspartnere som f.eks. TekPartner, der netop har
holdt 10 års jubilæum i et marked med markante
teknologiskift.
Læs side 4.

Foto: Dzmitry Marhun | Dreamstime.com

Antennen spiller hovedrolle i IoT produkter
Der introduceres flere og flere
IoT produkter, hvor trådløs
kommunikation med en multiband-antenne er tilføjet for at
give brugeren nye funktioner
og en bedre oplevelse. Men det
kan være en kompleks opgave
at udvikle det mest optimale
antennedesign.
Læs side 12.

Sigfox i
kraftig vækst

15

Innovative sensorer er nøglekomponenter i den igangværende IoT-evolution inden for
industriel elektronik og ’smarte’
infrastrukturer.
Læs mere inde i bladet.

Foto: Bomboman | Dreamstime.com

Foto: Terhox / Dreamstime.com

Der er på verdensplan store
problemer med forfalskede
(counterfeit) komponenter, og
de lange leveringstider på visse
komponenttyper har bestemt
ikke gjort problemerne mindre.
Læs side 4.

EOT:
Elektronik og
teknologi i Herning
EOT - Electronics of Tomorrow
afholdes for anden gang den
7.-9. maj 2019 i MCH Messecenter Herning. Flere end 115
udstillere er på plads, og der er
sammensat et meget spændende og bredt dækkende konferenceprogram.
Læs side 10.

Nr. 8 – 27. august 2019

Nr. 6 – 28. maj 2019

Nr. 5 – 29. april 2019

Læs side

Trykt elektronik bag
intelligent ble
I samarbejde med blegiganten
Abena har Mekoprint udviklet
en trykt og strækbar sensor til
en intelligent ble. Potentialet
for teknologien er også stor i
andre sammenhænge.
Læs side 18.

Applikations- og realtimeprocessering i én chip
En ny generation af ultralow power single-chip HMP
(Heterogeneous Multicore
Processing) enheder kan både
bruges til realtime- og applikationsprocessering.
Læs side 19.

Nr. 10 – 14. oktober
oktober
be
er 2019
201
20
019
9

amstime
.com

e8

Dansk
pr
IoT-sikk ojekt om
er
Digital pro hed
Medico
-p
udfordri duktsikkerhed
med Ra rodukter
ng
er
spberry
virksomh for mange da en
Kontron
Pi
ns
Au
ed
de første er, fremgår de ke
bruger Ra stria Electronics
t
dansk pro resultater fra et af
til at hjæ spberry Pi hardw
sto
lpe
cybersikk jekt, der skal sty rt
i medico-i firmaets kund are
erheden
rke
IoT-prod
udvikle ndustrien med er
i danske
ukter.
de
at
af medic n næste generat
o-device
ion
s.
Læs side
4

Udgivelses- og
fokusplan for 2020
1.

31. januar (uge 5)
Annoncedeadline: 10. januar

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

2.

24. februar (uge 9)
Annoncedeadline: 3. februar

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

3.

20. marts (uge 12)
Annoncedeadline: 28. februar

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

4.

17. april (uge 16)
Annoncedeadline: 24. marts

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

5.

11. maj (uge 20)
Annoncedeadline: 20. april

● Robotteknologi
● Open source udviklingsboards
● Videoprocessering

6.

29. maj (uge 22)
Annoncedeadline: 7. maj

8.

24. august (uge 35)
Annoncedeadline: 4. august

● E-20, Odense Congress Center, 1.-3. september

9.

18. september (uge 38)
Annoncedeadline: 28. august

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

10.

12. oktober (uge 42)
Annoncedeadline: 22. september

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

11.

2. november (uge 45)
Annoncedeadline: 13. oktober

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

12.

20. november (uge 47)
Annoncedeadline: 30. oktober

● Sensorer
● Effektelektronik
● Trådløse kommunikationsmoduler

13.

14. december (uge 51)
Annoncedeadline: 24. november

● Komponentdistribution
● Electronica 2020, Messe München, 10.-13. november

● EMS – produktionsteknologi
● Sensorer
● Trådløse kommunikationsmoduler

7.

19. juni (uge 25)
Annoncedeadline: 27. 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 2020
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
122x260 mm

1/2 side
185x128 mm

1/3 side
122x128 mm
eller
58x260 mm

16.900 kr.

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: 19.800 kr.

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

Medieplan 2020
Nr. 6 – 28. maj
2019

Sensor i
centrum

Magasin
Foto: Bomboman

| Dreamstime.com

Innovative sens
komponenter orer er nøglei
rende IoT-evolu den igangvæindustriel elekt tion inden for
infrastrukturer ronik og ’smarte’
.
Læs mere inde
i bladet.

Nytænkning i
FPGA-branchen
Intel lancerer Agilex
lien, der på en fleksibFPGA famiel måde
gør det muligt at
kombinere
avanceret FPGA
-logik
andre systemfunkti med
oner i en og
samme pakning.
Læs side 4

Microchip i mark
ant
SiC-udrulning

Microchip annon
cerer volumenproduktion af nye
Silicon Carbide (SiC) produkter
til high-voltage powerelekt
ronik, hvor der
stilles krav om
høj effektivitet
og dokumentere
t pålidelighed.
Læs side 10

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

