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Kære Læser

Vi er nu halvvejs i gennem 2022, sommeren er nået til både Danmark og 
Tyskland, og de fleste af os ser frem til en velfortjent sommerferie i juli og august. 
Tak for jeres opbakning omkring vores aktiviteter og arrangementer. Vi håber, det 
vil fortsætte i Interreg-projektets resterende 6 måneder. 

God fornøjelse med at læse om de seneste nyheder i forbindelse med 
PE-Region Platform-projektet og hold øje med kommende arrangementer efter 
sommerferien. Som altid hører vi gerne fra dig, hvis du har spørgsmål eller 
forslag til nye tiltag. Du finder mere information om PE-Region Platform på 
projektets hjemmeside. 

Kommende arrangementer

Smart Power Battery Techonologies 
Onsdag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Fraunhofer ISIT, FraunhoferstraP.ie 1, 0-25524 ltzehoe 

For yderligere information og tilmelding 
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Seneste Konferencer/Seminarer/Workshops

Danish-German lnterreg 6A Conference 

Torsdag den 12. maj 2022 kl. 10.00 - 16.00 
Musholm Ferie-, Sport og Konferencecenter, DK-4220 Korsør 

Den 12. maj afholdt EU's støtteprogram lnterreg Oeutschland-Danmark en 
større konference i Korsør på Sjælland. 

PE-Region Platform var repræsenteret af 3 deltagere (Gustav Nebel -
Sønderborg Vækstråd, Jan Cornils - WT.SH og Kasper M. Paasch - SOU). De  
havde en udbytterig og god dag sammen, hvor de udover at deltage i 
konferencens fastlagte program præsenterede projektets resultater i form af  
håndgribelige demonstratorer og videoer på en lille stand.  

Dagen markerede afslutningen på lnterreg 5A programmet 
(2014-2020) og starten på det nye lnterreg 6A program (2021-2027). 

Dansk-Tysk PE-Region Platform Demonstratorseminar
Torsdag den 16. juni 2022 kl. 11.30 - 14.00 
SOU Sønderborg - Alsion 2 - 6400 Sønderborg 

Langt om længe var det igen muligt for projektets interessenter at mødes 
ansigt-til-ansigt og tilbringe en eftermiddag i hinandens selskab. 
Arrangementet startede med frokost og erfaringsudveksling og fortsatte 
med præsenstation af de spændende milepæle, der er nået på 
nuværende tidspunkt i projektet, hvor der kun er 6 måneder tilbage. Deltagerne 
blev også inviteret med på en guidet tur i EMC-laboratoriet i Center for Industriel 
Elektronik. 

Alle virkede gladere end nogensinde; selv vejret, der var med til at skabe 
en smuk ramme for det halvårlige møde i den røde mødeboks på 
Alsion i Sønderborg med flot udsigt over Alssund og havnefronten med 
Hotel Alsik.  

Hvis du ønsker en teknisk opdatering af udviklingen for de tre projekt-
demonstratorer, fås det ved et kik i disse Power Point præsentationer, som

2



projektets forskere gennemgik på seminaret. På trods af diverse Covid-19 
udfordringer, der selvfølgelig har påvirket projektet på den ene eller anden måde, 
kan vi heldigvis konkludere, at der er god fremdrift i projektet, og at tidsplanen 
holder.   

Vi er især stolte over at kunne fremhæve, at vores team på FhK for nyligt har opnået  
det første testresultat ved et montageforsøg med aluminium med helt op til 

117.000 omdrejninger ved et temperaturløft på  ~95°C. Det er meget imponerende 
for et modul fremstillet i aluminium.
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PEDG 2022 - Kiel, Germany 

26. - 29. juni 2022 hos CAU i Kiel
Link til konferencens hjemmeside

Det 13. internationale IEEE symposium 'Power Electronics for Distributed 
Generation Systems' (PEDG) blev afholdt i Kiel den 26. - 29. juni. Symposiet 
samlede eksperter i effektelektronik og power systems for at diskutere 
mulighederne for at fremme den grønne energiomstilling.  

Om mandagen den 27. juni, afholdt PE-Region Platform et heldagsseminar 
om hybride elnet. Du finder yderligere information om det spændende emne 
og oplægsholderne i denne invitation. 

Derudover gav Professor Thomas Ebel fra SDU's Center for lndustriel 
Elektronik en forelæsning med titlen 'lnsight in Modem Capacitor Technologies 
for Power Electronic Applications'. 

Se billederne fra konferencen, der understreger, at det var nogle vellykkede 

dage.

EMC Near Field Scanning 

Mandag den 4. juli 2022 kl 14.00 - 16.00 
CIE/SDU, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg 

I samarbejde med Sønderborg Hardware Forum afholder PE-Region Platform 
et seminar med titlen 'EMC near field scanning' med særligt fokus på 
industrielle anvendelsesmuligheder. 

Book en forsker

Som led i Dansk Naturvidenskabsfestival var projektleder på PE-Region 
Platform Kasper Paasch i foråret booket som forsker til at give en række 
forelæsninger for gymnasieelever i Syddanmark. Han turnerede således 4 



rundt med en forelæsning om solceller og deres rolle i den grønne omstilling, 
hvor han også introducerede sit publikum for PE-Region Platform-projektet. Alt 
i alt gav Kasper 8 forelæsninger på Sydsjælland, 2 i Sønderjylland og nåede 
således ud til 250 gymnasieelever. 

Markedsnyheder 

Bodo 
Elektroniknet 
Elektronik Praxis 
Passive Components 

Forskningsudgivelser 

A complete optimal air gapped PFC boost inductor design for power converter 
applications 
Wai Keung Mo, Kasper M. Paasch, Thomas Ebel 
The 2022 IEEE 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation 
Systems (PEDG), Kiel, DE. 27-29. June 2022. 

EMC considerations of air-gapped PFC inductor for lighting equipment applications 
Wai Keung Mo, Kasper M. Paasch, Thomas Ebel 
IEEE CPE-POWERENG 2022, Manchester, UK. 29. June - 1. July 2022. 
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Rigtig god sommer! 

Nyhedsbrevet vil snarest muligt kunne findes på dansk og tysk på vores hjemmeside. 

Copytight © *12020 PE-Region Platform All rights reserved. 
www.pe-regionplatform.eu 
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Our e-mailing address is: 
chba@sdu.dk 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from !his list. 
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