P O D Z E S P O Ł Y

Wielka
Jednym z†bardzo nag³oúnionych wydarzeÒ by³a premierowa prezentacja
oferty nowej na rynku
podzespo³Ûw pasywnych
firmy Phycomp, ktÛra jest
czÍúci¹ úwiatowego potentata - firmy Yageo - a†zosta³a utworzona z†dzia³u

W†grudniowym numerze opublikowaliúmy (we wstÍpniaku) skrÛtowe
sprawozdanie z†najwiÍkszych w†Europie targÛw elektronicznych monachijskich targÛw Electronica 2000, ktÛre odby³y siÍ w†dniach
21..24 listopada. Poniewaø producenci podzespo³Ûw pokazali tam wiele
bardzo interesuj¹cych nowoúci, postanowiliúmy je skrÛtowo omÛwiÊ.
Dzia³y siÍ tam czasami rzeczy wielkie i†zazwyczaj bardzo interesuj¹ce.
Niezwykle efektowne
prezentacje przygotowali
takøe producenci elementÛw aktywnych. Przedstawiciele Fujitsu przygotowali bogat¹ ofertÍ kolorowych wyúwietlaczy plazmowych i†ciek³okrystalicznych oraz specjalizowanych sterownikÛw do
nich. Nowe scalone sterowniki wyúwietlaczy graficznych opracowane przez
Fujitsu - uk³ady rodziny
Lavender (fot. 5) - maj¹
tak uniwersaln¹ budowÍ,
øe mog¹ wspÛ³pracowaÊ
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elementÛw pasywnych firmy Philips. Przedstawiciele firmy Phycomp prezentowali nowe rodziny podzespo³Ûw, ze szczegÛlnym
uwzglÍdnieniem rezystorÛw SMD dla aplikacji
wysokotemperaturowych,
z†wyprowadzeniami wykonanymi ze stopu niklu
i†z³ota (fot. 1).
Silnym konkurentem
Phycompa jest doskonale
znana wúrÛd elektronikÛw
na ca³ym úwiecie firma
BCcomponents, ktÛra takøe prezentowa³a szereg
nowych podzespo³Ûw dla
elektroniki i†elektrotechniki. Przedstawiciele BCc
uznali za szczegÛlnie interesuj¹ce zintegrowane
gasiki do domowego
sprzÍtu elektrycznego (fot.
2), ultraprecyzyjne rezystory do montaøu SMD
(miniMELF - fot. 3) oraz
rodzinÍ rezystorÛw wytrzymuj¹cych krÛtkotrwa³e

z†wiÍkszoúci¹ wyúwietlaczy
dostÍpnych na rynku.
DziÍki wbudowanej pamiÍci RAM o†pojemnoúci
8MB, uk³ad MB87J2120
moøe sterowaÊ takøe wyúwietlaczami warstwowymi
(do 16 warstw logicznych).

Popularnoúci¹ cieszy³o
siÍ stoisko firmy National
Semiconductor, na ktÛrym
prezentowano m.in. uk³ady do dwukierunkowych
interfejsÛw USB-Bluetooth
(fot. 6), nowe mikrokontrolery z†rodzin y COP8
z†wbudowan¹ pamiÍci¹
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obci¹øenia wysokopr¹dowe (fot. 4), szczegÛlnie
nadaj¹cych siÍ do ograniczania pr¹du roz³adowania lamp wy³adowczych.
Niezwykle reklamowano
takøe kondensatory elektrolityczne SMD serii
HiTMP175 przystosowane
do pracy w†temperaturze
otoczenia do 150o C, czyli
o ok. 30 o C † w i Í c e j n i ø
najlepsze dotychczas oferowane.
3
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Infineon skupi³ siÍ na
prezentacji uk³adÛw przeznaczonych dla telekomunikacji, a†szczegÛlnie telefonii komÛrkowej (fot. 11)
oraz nowych, znacznie
udoskonalonych 16-bitowych mikroprocesorach
C166 (fot. 12), ktÛrych

Targow¹ okazjÍ do
przedstawienia swoich nowych pomys³Ûw wykorzysta³ Microchip, na stoisku
ktÛrego krÛlowa³y 16-bitowe procesory sygna³owe
dsPIC oraz - druga nowoúÊ - cyfrowe potencjometry.

4

8

konstrukcjÍ zoptymalizowano pod k¹tem aplikacji
samochodowych.
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programu typu Flash (fot.
7), ultraminiaturowe scalone wzmacniacze audio
(LM7372 - fot. 8) oraz
nowe, subminiaturowe
obudowy dla uk³adÛw
scalonych, ktÛre wymownie nazwano SiliconDust
(fot. 9).
Dynamiczny rozwÛj
uk³adÛw programowalnych widoczny by³ podczas prezentacji organizowanych przez AlterÍ, Atmela, Xilinxa, Lattice'a,
Philipsa oraz firmÍ Cypress. Altera pokaza³a
m.in. nowe uk³ady programowalne Excalibur
(fot. 10), niemiecki SciWorx swoje najnowsze
osi¹gniÍcia w†technologii
IP, Philips prÛbowa³ zaszokowaÊ obserwatorÛw
prezentacjami nowych
opracowaÒ dla telekomunikacji bezprzewodowej
oraz multimedialnymi,
opartymi przede wszystkim na ich multimedial-

Tradycyjnie, na stoisku
firmy Agilent silnie zaakcentowano prezentacjÍ
nowoczesnych diod LED
i†laserowych, úwiat³owodowe interfejsy optyczne
oraz szybkie transoptory,
oferowane takøe dla systemÛw zasilanych napiÍciem 3,3V (fot. 13).
Motorola oraz ON Semiconductor przygotowa³y
bardzo sugestywne ekspozycje, na ktÛrych prezentowano podzespo³y wchodz¹ce w†sk³ad linii DigitalDNA (mikrokontrolery
i†procesory Motoroli - fot.

6
nej platformie Nexperia.
Lattice ci¹gle promuje
swoje ìszerokieî uk³ady
CPLD, ktÛre mog¹ byÊ
zasilane (takøe podczas
programowania w†systemie) napiÍciem o†wartoúci 3,3V. Za istotny prze³om naleøy uznaÊ takøe
wprowadzone do produkcji przez Cypressa pierwszych uk³adÛw programowalnych System-on-Chip
(szczegÛ³y na str. 47).
9
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rycznych (fot. 16) oraz
nowe øywice klej¹ce do
mocowania elementÛw

dis, ktÛry reprezentowali
takøe pracownicy polskich
biur tej firmy (fot. 18).
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13

elektronicznych do niemal
dowolnego materia³u (fot.
17).
OprÛcz producentÛw,
na Electronice 2000 wystawiali takøe dystrybutorzy podzespo³Ûw, wúrÛd
nich Future, Spoerle, Avnet, Rutronik oraz Euro11
14),
nowe
czujniki
w†obudowach MiniPAK
oraz nowe podzespo³y
z†linii przejÍtych od Motoroli przez ON Semiconductor, m.in. przetwornice DC-DC, uk³ady sterownikÛw do ³adowarek akumulatorÛw rÛønego typu
oraz nowe uk³ady steruj¹ce do wysokoczÍstotliwoúciowych przetwornic
AC/DC.
Sporo nowego moøna
by³o zauwaøyÊ takøe
wúrÛd uk³adÛw do sprzÍtu audio. Jednym z†najbardziej interesuj¹cych
by³y cyfrowe wzmacniacze audio opracowane (i
opatentowane) przez firmÍ
Cirrus
Logic.
Tym
wzmacniaczom poúwiÍcimy nieco wiÍcej miejsca
w†jednym z†najbliøszych
numerÛw.
Na Electronice 2000
pojawi³o siÍ takøe bardzo
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Electronica 2000
w†liczbach
W†roku 2000 targi
Electronica odby³y siÍ po
raz 18. Liczba wystawcÛw
bior¹cych udzia³ w†Targach przekroczy³a 3000,
przy czym blisko po³owa
z†nich (1408) pochodzi³a
z†Niemiec. Siln¹ reprezentacjÍ wystawi³y Tajwan
(289 wystawcÛw) i†Stany
Zjednoczone, sk¹d przyjecha³o 260 wystawcÛw.
Kolejne miejsca zajÍ³y:
Wielka Brytania (204 wystawcÛw), W³ochy i†Francja (po 104 wystawcÛw),
Chiny (92 wystawcÛw)
i†Szwajcaria (91 wystawcÛw). Polska na tym tle
wypad³a bardzo blado ze
swoimi szeúcioma firmami, zw³aszcza øe nie

wiele firm oferuj¹cych artyku³y pomocnicze dla
elektroniki, jak np. s³ynny producent tworzyw
sztucznych 3M. Bardzo
interesuj¹c¹ nowoúci¹
w†ofercie tej firmy by³o
m.in. przewodz¹ce ciep³o
tworzywo zastÍpuj¹ce pasty silikonowe pod radiatorami (fot. 15), ìsterowanyî promieniowaniem ultrafioletowym klej do mocowania przewodÛw elekt14
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wszystkie mia³y w³asne
stoiska. W†1998 roku Targi odwiedzi³o 85000 goúci, wúrÛd ktÛrych aø
62900 pochodzi³o z†Niemiec. W†roku 2000 spodziewano siÍ aø 90000
goúci, wúrÛd ktÛrych Niemcy mieli nadal stanowiÊ

sza o†ok. 20000m 2 o d
powierzchni na poprzednich Targach. NajwiÍcej
miejsca zajÍli producenci
i†dystrybutorzy podzespo³Ûw elektromechanicznych,
ktÛrych by³o 769. Producenci podzespo³Ûw pÛ³przewodnikowych byli re-
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uczestniczy³y teø firmy
ì³owcÛw g³Ûwî (m.in.
TMP Worldwide), ktÛrzy
poszukiwali pracownikÛw.
Przewidziano takøe miejsce dla publicznych dyskusji panelowych na ìgor¹ceî tematy.
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Podsumowanie
W†tej, z†koniecznoúci
krÛtkiej prezentacji nie
uda³o siÍ nam przedstawiÊ najciekawszych propozycji
wystÍpuj¹cych
w†ofertach wszystkich

firm. Kaødego dnia dzia³o
siÍ tam mnÛstwo interesuj¹cych rzeczy, a†liczba codziennych premier uniemoøliwia³a zapoznanie siÍ
ze wszystkimi. Z†tego powodu prosimy traktowaÊ
to sprawozdanie jako wynik subiektywnych zapatrywaÒ autora na to, co
moøe byÊ dla CzytelnikÛw
EP interesuj¹ce. Wszystkie
firmy, ktÛrych oferta zosta³a pominiÍta prosimy
o†wyrozumia³oúÊ.
Andrzej Gawryluk, AVT
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wiÍkszoúÊ - 66000. Firmy
prezentowa³y swoj¹ ofertÍ
w†15 duøych halach,
gdzie zgromadzono 11
podstawowych grup produktÛw. £¹czna powierzchnia wystawowa wynosi³a 160000m2 i†by³a wiÍk-
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prezentowani nieco mniej
licznie - by³o ich 417, co
wydaje siÍ niewielk¹ liczb¹, wzi¹wszy pod uwagÍ,
øe producentÛw podzespo³Ûw pasywnych by³o aø
481. Po raz pierwszy
w†tym roku w Electronice
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