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God fornøjelse med læsningen, pas godt på dig selv, og tøv ikke med at kontakte os,
hvis du har spørgsmål eller gode idéer til fremtidige aktiviteter i PE-Region Platformregi. Du vil også kunne finde nyttig information på vores hjemmeside www.peregionplatform.eu.
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Medarbejdernyt

Tag godt imod vores nye kolleger i PE-Region Platform teamet:
Birthe Ritz

Birthe Ritz assisterer Nils Nagler på FhK. Birthe har siden sommeren 2019 været
ansat som forsknings- og udviklingsingeniør i effektelektronik på Fachhochschule Kiel
(FhK). Herfra er hun også dimitteret som ingeniør i mekatronik. Inden Birthe Ritz
begyndte sin ingeniøruddannelse, arbejdede hun med kommunikationsdesign. Hun
ser frem til et spændende og udbytterigt samarbejde i PE-Region Platform.
Claus Skærsholm Kjeldsen

Claus Skærsholm Kjeldsen har siden 1. september været ansat som Ph.d. studerende
på SDU under Morten Nymands vejledning og er financieret af Interreg-midlerne i PERegion Platform. Han blev færdig som civilingeniør i elektronik fra Syddansk
Universitet (SDU) i 2018.
Claus' primære bidrag til PE-Region Platform-projektet vil være inden for udvikling af
højeffektive, kompakte magnetkomponenter til 'high frequency high power isolated DC/
DC' omformere. I de seneste to år har han arbejdet som videnskabelig assistent på
SDU i Odense, hvor han hovedsageligt har arbejdet med udvikling af magnetiske
komponenter. Ellers ligger Claus' forskningsinteresser i design, modellering samt
udregning af effekttab i DC/DC omformere med særligt fokus på magnetiske
komponenter og SiC og GaN halvledere.

Karthik Debbadi

Karthik Debbadi er ansat som Ph.d. studerende ved Chair of Power Electronics på
Christian Albrechts Universitet i Kiel under Marco Liserres vejledning. Han er
finansieret af PE-Region Platform-projektet og skal arbejde på demonstrator#2
elementet 'Innovative Electrical Drive systems'. Karthik blev færdig som kandidat ved
RWTH i Aachen i 2016, hvorefter han i ca. tre år arbejdede som forsker for Raytheon
Technologies Research Centre i Irland inden for effektelektroniske systemer til
luftfartsindustrien.
Der er også tilknyttet to italienske kandidatstuderende til projektet (Riccardo Sancio
and Francesco Mastrangelo) fra Polytechnic of Bari, der i et 3 måneders praktikforløb
skal hjælpe CAU med arbejdet på en testbænk. De får således værdifuld erfaring i
laboratoriearbejde under en pandemi og i en dermed særligt krævende tid.
Milad Moradpour

Milad Moradpour har siden 1. juli været ansat som Postdoc ved Center for Industriel
Elektronik (CIE) på SDU i Sønderborg. Milad dimitterede som kandidat fra K. N. Toosi
University of Technology i Tehran, Iran, i 2010, og blev uddannet Ph.d. fra University
of Cagliari i Italien i januar 2019, hvor han var ansat som Postdoc inden sin ankomst
til Danmark.
Milads forskning omfatter følgende: Effektelektronik, DC-DC omformere, wide band
gap (WBG) devices (GaN and SiC), gate driver design, PCB design, elektriske
køretøjer og systemer til energilagring fra batterier.
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Kommende arrangementer
Danish-German PE-Region Platform Demonstrator Seminar (Online)
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 12.00-14.00
For further information and registration
Materials and Devices in Power Electronics (Online)
Tirsdag den 8. december 2020 kl. 10.30 - 13.30
For further information and registration
EMC Competence Group Meeting (Online)
Tirsdag den 15. december 2020 kl. 12.30 - 14.30
For further information and registration
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Konferencer/Seminarer/Workshops

Interreg EC-Days 2020 (European Cooperation Days)
21. - 25. september 2020 på Alsion i Sønderborg

PE-Region Platform var vært ved dette års EC-Days på Alsion i Sønderborg i
september.

I perioden 21. - 25. september kunne Alsions besøgende se en flot plakatudstilling for 20 forskellige Interregprojekter med fokus på projekternes individuelle succeshistorier.

SDU Industry Days
Torsdag den 5. november 2020 kl. 14.00 - 16.00 (Online)
Electronics - Mechanics - Automation
Den 5. november slog SDU dørene op for interesserede virksomheder til “SDU Industry
Day in Sønderborg 2020”. Deltagere fra lokale og udenlandske virksomheder deltog i
arrangementet, der fandt sted online og havde fokus på elektronik, mekanik og
automatisering.

Philip Baxter fra Banke ApS, Ole Rasmussen fra Eegholm A/S og Steffen Thrane Vindt
fra Innocell ApS præsenterede spændende succeshistorier over emnet 'Industrial
Electronics projects'. Her delte de ud af deres erfaringer med at få teknologi og
produktudvikling til at gå op i en højere enhed i samarbejde med forskere fra SDU.
Deres oplæg efterfulgtes af en introduktion til industriel mekanik og elektronik på SDU i
Sønderborg ved Thomas Buhl og hovedtalen ved Martin Høgsbjerg fra Danfoss Drives,
der handlede om tendenser inden for digitalisering og automatisering. Sidst men ikke
mindst kom deltagerne med på en virtuel rundvisning i SDU's nyeste laboratorier og
hørte om konkrete anvendelsesmuligheder for industrien.
Du kan læse mere her.
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Sidste nyt
EMC Tests

Virksomheden Bankes motor og transmissionsudstyr omfatter et batterisæt med høj
ydeevne (200kWh), en højeffektiv elmotor (250kW/2300Nm) samt dertilhørende
nødvendigt effektelektronik. Udstyret kan for eksempel omdanne en skraldebil med
forbrændingsmotor til et fuldt elektrisk køretøj. Kombinationen af kraftig
effektelektronik med betydelige frekvenser og lange kabler er formlen til EMIproblemer. Banke og SDU har for at undgå den slags problemer haft et tæt
samarbejde i hele projektperioden. For nyligt gennemførte elektronikingeniører fra
Banke en tidlig risikovurdering og EMC-evaluering på modulniveau under kyndig
vejledning af SDU's EMC eksperter.
Efterfølgende fortsatte teamet med korrekt EMC-arkitektur, ligesom de indledende
systemtests for feltbåret emission blev udført på en fuldvoksen lastbil i en garage.
Ved at Banke meget tidligt og konsekvent igennem et helt projektforløb har haft
fokus på EMC, er det lykkedes at bestå EMC-tests i første forsøg.

Lastbilen var for stor til SDU’s EMC-kammer, hvorfor de indledende systemtests blev foretaget i en garage.

Der er yderligere information at hente på CIE's hjemmeside samt i denne artikel, der
var i de danske medier den 6. november.

Markedsnyheder
Bodo
Elektroniknet
Elektronik Praxis
Passive Components
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Publikationer

Current Source Gate Driver for GaN E-HEMT in Hard-Switched High Power Applications

Moradpour, M., Franke, T., Pirino, P. & Gatto, G., 7 Aug. 2020, 2020 International
Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion
(SPEEDAM). IEEE, pp. 408-413
Design of E-mode GaN HEMTs by the Polarization Super Junction (PSJ) technology

Sharbati, S., Ebel, T., & Franke, T., 1 Nov. 2020, I : Microelectronics Reliability. p 4.
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Glædelig jul!

Dette nyhedsbrev er også tilgængeligt på engelsk og tysk på projekets hjemmeside.
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