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Kære Læser

Velkommen til vores december-nyhedsbrev. Efteråret fløj afsted, og snart er det jul...

Siden sidst har vi afholdt et online batteriteknologiseminar og et heldags EMC-arrangement 
med  fysisk fremmøde på SDU i Sønderborg. 

God fornøjelse med at læse om de seneste nyheder i forbindelse med dette Interreg-projekt 
og hold øje med kommende arrangementer. Tøv endeligt ikke med at kontakte os, hvis du 
har spørgsmål eller gode idéer til nye initiativer. - Yderligere information om PE-Region 
Platform er tilgængeligt på projektets hjemmeside. 

Personalenyt

Tag rigtig godt imod vores seneste projektmedarbejder:

Christian Hennnig 



Christian Hennig samarbejder med Nils Nageler og Birthe Ritz på FhK. I august, 
dimitterede han som civilingeniør i elektroteknologi fra Fachhochschule Kiel med fokus 
på mekatronik. Christians startede sin ansættlse på FhK i oktober i år. 

Kommende arrangementer
Dansk-tysk PE-Region Platform Demonstrator-seminar
Tirsdag den 7. december 2021 kl. 12.30 - 14.00 
Online via Zoom 

Vi glæder os over at kunne invitere projektpartnere og -interessenter til det 4. halvårlige PE-
Region Platform demonstrator-seminar. - På grund af den aktuelle Covid-19 situation i 
både Danmark og Tyskland er vi imidlertid nødt til endnu en gang at afholde arrangementet 
online. 

Der er heldigvis god fremdrift i projektet, og vi glæder os til at vise, hvor langt 
vi er nået med de individuelle demonstrator-elementer. Kom og vær med til en 
udbytterig dag med vidensdeling og spændende præsentationer over den seneste udvikling 
inden for effektelektronik. 

For yderligere information og tilmelding 

EMC Competence Group Meeting 

Tirsdag den 14. december 2021 kl. 10.00 - 11.00 
Online via Zoom 
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Nærmere information følger her

PowerConversion NorthForum 
Opstartsmødet følger i starten af 2022. 

Nærmere information følger her 

Seneste konferencer/Seminarer/Workshops 

EMC Competence Group Meeting 
Mandag den 30. august 2021 kl. 10.00 -16.00 
Center for lndustriel Elektronik på SDU Sønderborg 

Nummer 4 i rækken af EMC Kompetencemøder blev afholdt som et heldagsmøde med 
fysisk fremmøde den 30. august på Center for Industriel Elektronik på SDU i Sønderborg. 
Tredive ingeniører deltog i arrangementet, hvor CIE præsenterede den nyeste forskning 
og udvikling inden for EMC, efterfulgt af erfaringsudveksling med industrien. Hovedparten 
af deltagerne kom fra industrivirksomheder på begge sider af den dansk-tyske grænse. 
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Deltagerne blev enige om på sigt at reducere mødefrekvensen en anelse. Der vil således 
blive afholdt online møder af en times varighed i december, marts og juni, mens 
der i september afholdes et heldagsarrangement fra kl. 10.00-16.00 hos CIE 
på SDU Sønderborg. 

Det næste online møde finder sted tirsdag den 14. december kl. 10.00 - 11.00. En officiel 
invitation er på vej.  

Batteriseminar (Online)
Onsdag den 28. september 2021 kl. 12.30 - 16.00 

Opstartsmødet for Forum for Batteriteknologi blev vel modtaget af 85 deltagere, der 
omfattede såvel danske som tyske medarbejdere fra den akademiske og 
industrielle verden. Dette viser endnu en gang, at batterilagringssystemer har et bredt 
anvendelsesområde - både når det gælder stationære og mobile anvendelser.  
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Kilde: Dr. Andreas Wi.irsig (Fraunhofer ISIT) 

Dr Andreas Wursig fra Fraunhofer ISIT indledte mødet med en generel præsentation af 
aktuelle trends inden for batteriteknologi og et indblik i fremtidige tendenser. Benno 
Leuthner (Custom Cells ltzehoe GmbH) og Dr. Stefan Permien (UniverCell GmbH) fortsatte 
med at fortælle om udfordringer og muligheder, når det gælder materialeoptimering af 
battericellers anoder og katoder samt konstruktion af batterisæt. 

I anden halvdel af programmet blev deltagerne præsenteret for forskellige eksempler på 
batterilagring. Rasmus Banke fra  Banke ApS delte sine erfaringer omkring anvendelsen af 
batterisæt i tunge køretøjer, mens Kresten Kjær Sørensen (Bitzer Electronics A/S) viste, 
hvordan man med held kan elektrificere kølelastbiler. 

Martin Heins fra Eneco fortalte deltagerne om, hvordan man i EnspireMe-projektet har 
implementeret store batterilagringssystemer, der er tilsluttet el-nettet. Fremadrettet bliver 
det vigtigt at kigge nærmere på fejlsøgning i batterisæt. Prof. Christoph Weber fra FhK delte 
sin viden om nye aspekter og aktiviteter. 

På kommende arrangementer i Batteriforum vil vi gå i dybden med særlige fokusområder 
inden for batteriteknologi. Invitationer vil blive sendt til medlemmer og andre interesserede, 
ligesom seminarer og workshops bliver annonceret i vores nyhedsbreve. 

Projektpartner workshop 

CAU i Kiel

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 12.30 -16.00 

Det var en dejlig dag, da COVID-19 for første gang i dette projektsamarbejde tillod, at 
vi mødtes fysisk ved en intern partner-workshop ved CAU Kiel i starten af november. 
The high speed test bench was successfully demonstrated to the current capabilities during 
the partner visit.
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Samarbejde med projektpartnere og eksterne universiteter

University of Modena and Reggio Emilia, Reggio Emilia (UniMore)

Studerende Emilio Carfagna fra Department of Science and Methods for 
Engineering havde et udvekslingsophold på CAU fra juni-oktober 2021. Under sit 
ophold blev 'model predictive control'-metoderne for permanent magnet synkron 
højhastighedsmotoren (PMSM) med Hybrid Active Neutral Point Clamped (HANPC) 
inverteren udforsket, og en lovende metode blev implementeret på testbænken. 
Samarbejdet resulterede i en ECCE 2021 publikation med titlen 'lron Losses lmpad on 
High-Speed Drives', som blev accepteret og præsenteret i oktober 2021. Vi 
konstaterede også, at for den lave impedanskarakteristik for højhastigheds-PMSM 
er det en udfordring at eliminere modulationen med 'model predictive control'- 
metoden (MPC), da det skaber høje strømspidser i udgangsstrømmene (Figur 1 ). 
Med den modulerede MPC er det muligt at reducere strømvariationen samt opnå 
hurtigere dynamik for en lavimpedans højhastigheds-PMSM (Figur 2). Maskinens 
jerntab op til 4000 RPM blev fundet eksperimentelt på testbænken. 
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Figur 1: MPC a) IGBT, MOSFET, fasestrøm under nominel hastighed og belastning. Moment på 3 Nm. ThD = 26%, b) Constfunktion og 
udspænding Ug med MPC 
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Figur 2: M2MPC a) IGBT, MOSFET, fasestrøm under nominel hastighed og belastning. Moment på 3 Nm. ThD = 3%, b) Constfunktion og 
udgangsspændning Ug med M2MPC 

Syddansk Universitet (SDU):

Ph.d.-studerende Giorgo Kapino fra CIE på SDU havde i november 2021 et 3-ugers 
udvekslingsophold på CAU for at færdiggøre sine studier. I den periode arbejdede Giorgo 
på kontrolmetoden og pressede testbænken til at køre PMSM-motoren op til 6000 omdr./
min. og øgede systemets indgangsspænding til 220Vdc.  

Markedsnyheder

Bodo 
Elektroniknet 
Elektronik Praxis 
Passive Components 

Forskningsudgivelser

A Way to High Voltage Polymer Aluminium Electrolytic Capacitors 

Buhrkal-Donau, S., Bordo, V. & Ebel, T., 10. sep. 2021, PCNS Passive Components Networking 

Symposium 2021. 5 s. 

Comparative investigation of body diode reliability of 1,2-kV SiC power switches for the temperature 

measurement 

Fu, J., Kapino, G., Ebel, T. & Franke, T., 2021, APEC. 
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New Aspects in the Understanding of High Voltage Aluminium Electrolytic Capacitors 

Ebel, T., Bordo, V., Bordo, K., Greenbank, W. & Buhrkal-Donau, S., 2. jul. 2021, PCIM Europe digital 

days 2021; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, 

Renewable Energy and Energy Management. IEEE, s. 332-336 

Optimal gapped boost inductor design for power factor correction applications 

Mo, W. K., Paasch, K. & Ebel, T., okt. 2021, 2021 23rd European Conference on Power Electronics 

and Applications (EPE'21 ECCE Europe). IEEE, 11 s. 

Study of geometrical effects on high frequency winding loss of air-gapped power inductor design with 

DC current impact. 

Mo, W. K., Paasch, K. & Ebel, T., 15. jul. 2021, 2021 IEEE 15th International Conference on 

Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG). IEEE, 8 s. 

Comparison of Finite Element Modelling Methods for Power Magnetic Components 

Dinev, B., Franke, T. & Ebel, T., 2021, 2021 IEEE Applied Power Electronics Conference and 

Exposition (APEC). IEEE, s. 2412-2419 (IEEE Applied Power Electronics Conference and 

Exposition). 

Comparative investigation of body diode reliability of 1, 2-kV SiC power switches for the temperature 

measurement 

Fu, J., Mansour, W., Kapino, G., Ebel, T. & Franke, W. T., 14. jun. 2021, 2021 IEEE Applied Power 

Electronics Conference and Exposition, APEC 2021. IEEE, s. 2224-2228 5 s. (Conference 

Proceedings - IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition - APEC). 

Vi ønsker alle en glædelig jul!

Nyhedsbrevet er også tilgængeligt på dansk og tysk på vores hjemmeside. 
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