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Mekanik, mekatronik
og elektronik
Vores forskningsaktiviteter er
opdelt i flere centre og sektioner,
som hver især har et særligt
forskningsfokus. Her blot nogle af
de emner, vi fokuserer på.
MEKANIK
→

Strukturdynamik

→

Topologioptimering

→

Fluid-mekanik

→

Maritim teknologi

ELEKTRONIK
→

Passive komponenter

→

Konvertere og invertere

→

Forsyningssikkerhed

→

Akustik og støj

MEKATRONIK
→

Reguleringssystemer

→

Matematisk modellering

→

Embedded software

→

Digital hardware

Det Tekniske Fakultet har styrket forskningsmiljøerne og uddannelserne
inden for mekanik, mekatronik og elektronik med etableringen af Institut for
Mekanik og Elektronik på SDU i Odense og Sønderborg. Instituttet udbyder
et sammenhængende sæt af kompetencer inden for alt fra industrielle
maskiner og robotter til e-mobilitet, hydraulik og vindmøller – alle områder,
som virksomheder i vores nærområde er verdensførende indenfor.
Etableringen af Institut for Mekanik og Elektronik understøtter fakultetets
ønske om at styrke forskningsmiljøerne og uddannelserne, samt intensivere
de industrielle bånd og samarbejde med virksomheder. Fokus er på
bæredygtighed, grøn omstilling og industrisamarbejde, og fra både Odense
og Sønderborg uddanner instituttet diplom-, bachelor- og civilingeniører i
maskinteknik, mekatronik og elektronik.
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Jeg vidste ikke, det fandtes,
men da jeg begyndte at
læse om det, tænkte jeg:
Wauw, det er perfekt!

Du kan samarbejde
med os inden for
en række områder:
elektronik, mekatronik
og mekanik.

Tæt samarbejde med industrien
Vi er altid på udkig efter nye samarbejdsprojekter og er meget bevidste om, at de rette aktører
og kompetencer er hovedingredienserne i at skabe nye idéer. Derfor arbejder vi tæt sammen med
både industrivirksomheder og klyngeorganisationer – både i
forskningsregi og via vores studerende, der så tidligt som muligt

Vi arbejder målrettet
på at skabe værdi for
samfundet. Derfor
inviterer vi virksomheder
til samarbejde – både
gennem vores studerende,
forskere og rådgivning.

i uddannelsen knyttes tæt til industrien gennem relevante
opgaver, semesterprojekter, bachelor- og kandidatspecialer samt
ingeniørpraktik for vores diplomingeniører.
Vi har flere muligheder for samarbejde. Hvis din virksomhed
f.eks. vil starte et innovationsprojekt – stort som småt – er der
gode chancer for, at SDU har forskere, der kan hjælpe med
specialviden på jeres felt. Det kunne også være et ønske om at
udveksle viden med en forsker om et specifikt forskningsprojekt.
Eller måske skal din virksomhed have udviklet helt ny teknologi?

Vi stiller også universitetets faciliteter til rådighed i vores samarbejder – eksempelvis Danmarks stærkeste
supercomputer, vores dronecenters testområde, laboratorier, analyseudstyr og renrum.

ADGANGSKURSUS
Odense
Sønderborg

DIPLOMINGENIØR

CIVILINGENIØR

ODENSE:

ODENSE:

Elektronik

Elektronik

Energiteknik

Maskinteknik

Maskinteknik
SØNDERBORG:

SØNDERBORG:

Electronics

Electronics

Mechatronics

Mechatronics

Mechanical Eng.

Mechanical Eng.
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PH.D.-UDDANNELSE

Elektronik
Center for Industriel Elektronik (CIE) er et teknologi- og

effektelektroniske komponenter, EMC og intelligente

forsknings-fyrtårn, der uddanner næste generation

systemer.

af ingeniører og hjælper virksomheder til at opnå en
teknologisk styrkeposition.

CIE er en global partner for forskning,
teknologiudvikling og anvendelse i samarbejde med

Centret blev initiereret som et unikt offentlig-privat

akademiske og industrielle partnere. Via vores forskning

partnerskab mellem universitetet, regionen og

leverer vi viden inden for centrale teknologiområder, der

kommunen samt førende industripartnere.

styrker hinanden.

CIE har en stærk mission om at fremme elektrificering,

Det overordnede mål med vores forskning er at hjælpe

digitalisering og energieffektivitet ved at bygge

virksomheder og samfundet med at transformere

bro mellem anvendt forskning, bæredygtig

mod elektrificering, digitalisering, vedvarende

teknologiudvikling og innovation. Et stærkt fokus

energiforsyning og energieffektivitet. Dermed skaber vi

er lagt på udviklingen af næste generation af

en unik indflydelse på teknologiledelse og innovation af

elektronik, såsom aktive og passive komponenter,

vores industrielle partnere og kunder.

Kilde: Mikkel Meister
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EMC – elektromagnetisk kompatibilitet
Et eksempel på vores nuværende forskning er arbejdet med elektromagnetisk kompatibilitet. Vi har en stærk
interesse i alle former for EMC og er særligt stærke inden for ledningsbåret emission (<30 MHz) og EMI-filtrering,
herunder brug af hybridmagnet. Et andet fokusområde inden for forskningsfeltet er at forudsige EMC-egenskaber
tidligt i et projekt baseret på de anvendte moduler og EMC-arkitektur. Vi er blandt pionererne i at bruge
nærfeltscanning til hotspot-søgning og bruge det målte felt som kilde til simuleringer og EMC-arkitektur.

UDVALGTE FORSKNINGSOMRÅDER
EFFEKTELEKTRONIK OG EMC

INTERFERENS

→

Hybride magnetiske strukturer til EMI-filtrering

→

Rekonstruering af kilder

→

Højfrekvent kernetabsmålingsteknik

→

Desense

→

Koblingsveje ved hjælp af nærfeltscanning

→

Kredsløb og 3D-full-wave-simuleringer

EMC PÅ MODUL- OG SYSTEMNIVEAU
→

3D-full-wave-simuleringer

→

Modulniveau-målinger

DERUDOVER ARBEJDER VI MED:
→

Passive komponenter

NÆRFELTSCANNING

→

Konvertere og invertere

→

Målte data som kilde til simuleringer

→

Regulering

→

Probekalibrering

→

Digitalisering

→

Identificering af hot-spot ved hjælp

→

Forsyningssikkerhed

af planbølgespektret

→

Akustik og støj

→

PV-systemkarakterisering og -optimering
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Unikke laboratorier

filmkondensatorer og relaterede materialer i

Center for Industriel Elektronik (CIE) omfatter

effektelektronisk udstyr.

en helt ny bygning på 3200 m² i forlængelse af
SDU Sønderborg ved Alsion. Den nye bygning er

Kemisk laboratorium

udelukkende dedikeret til højteknologiske laboratorier

CIE’s kemiske laboratorium er dedikeret til kemisk

og projektlokaler til uddannelse af ingeniører og

analyse og materialekarakterisering relateret til

samarbejde med akademiske og industrielle partnere.

elektroniske komponenter, primært elektrolytiske

Kondensatorlaboratorium

kondensatorer. Hovedudstyret i dette laboratorium
består af højtydende systemer til væskekromatografi

Fra vores kondensatorlaboratorium leverer vi blandt

(HPLC) og ionkromatografi (IC), automatisk titrator

andet serviceydelser til at undersøge, designe

og pH-/ledningsevnemåler. Derudover har laboratoriet

og integrere eksisterende og nye elektrolytiske

udstyr til test af elektrolytiske kondensatorfolier i

aluminiumskondensatorer, metalliserede

henhold til industrielle standarder.
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Lineært aktuatorlaboratorium

Motorlaboratoriet

Herfra kan vi tilbyde måling og analyse af

Teknologien bag elmotorer som f.eks.

aktuatorsystemer fra lille (piezoelektriske transducere)

synkronmotorer med permanente magneter (PMSM),

til stor (hydrauliske cylindre) skala samt analyse af

induktionsmotorer, reluktansmotorer og deres

kontrolstrategier for aktuatorerne. I øjeblikket har

motorstyringer spiller en central rolle i mange af

vi adgang til et vibrometer, der måler op til 10 mm/s

hverdagens gøremål og husholdningsapparater;

hastigheder i det lave MHz-område, og vi har en DMA

både nu og i fremtiden. Innovative elektriske

(TA Q800) tester til materialetestning, op til 18 N kraft

drev med avancerede reguleringssystemer og nye

med 10 uN opløsning og 1 nm stamopløsning.

komponenter med wide-bandgap halvledere vinder
indpas i industrien. Det er os, der udvikler de elektriske

Strukturelt testlaboratorium

drevsystemer med avanceret regulering samt

Højopløselig billeddannelse af ikke-organiske og

næste generations effektelektroniske komponenter.

organiske materialer og deres sammensatte strukturer

Vi fokuserer på det overordnede system bag de

med høj kontrast og uden opladningsgenstande.

elektriske drev, herunder maskinkonstruktion,

Vi tilbyder blandt andet:

effektomformere og kontrolsystemer. Vi fokuserer

→

Sub-10 nm nanostrukturfremstilling til litografi,

samtidig på driftssikkerhed og tilstandsovervågning af

fotonik/plasmonik osv.

drevsystemer.

→

Elektriske målinger – prøveledningsevne, modstand osv.

→	Ikke-destruktiv rekonstruktion af intern mikrostruktur
af objekter op til 300 mm i diameter samt
submikronopløsning for mindre prøver
→	Energidispersiv røntgen (EDX) materialeanalyse til
kvantitativ analyse af prøver, der giver detaljerede
oplysninger om en prøves kemiske sammensætning

VORES FORSKNINGSMÅL:

EMC-LABORATORIET

→	Udvikling af mindre og mere omkostningseffektive

Vores EMC-lab råder over udstyr til brug for de fleste

EMI-filtre

lovpligtige EMC-tests, herunder:

→	Analyse og udførelse af EMC-arkitektur for at forudsige
EMC-egenskaber tidligt i projektet
→

Forståelse af EMI med hensyn til trådløse løsninger

FORSKNINGENS VIRKNING:
→	Øget sikkerhed i projektudførelse, så EMC ikke
bliver showstopper

→

Feltbåret støj og HF-indstråling

→

Spurious emission

→

Ledningsbåret støj og immunitet

→

ESD, burst, lyntransienter og spændingsudfald

→

Harmoniske bølger og flicker

→

EMC-kurser skræddersyet til virksomheder

Derudover tilbyder EMC-laboratoriet analysearbejde,

→	Målrettet reducering i EMI med færre komponenter

herunder nærfeltscanning.

(lavere omkostninger)
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Tjek ojelectronics.com/career/

Tjek ojelectronics.com/career/
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Mekatronik
SDU Mechatronics er eksperter i regulering, elektronik, mekanik samt matematisk modellering, indlejrede
systemer og software/hardware co-design. Vi anvender disse kompetencer i design- og udviklingsprocessen
af intelligente mekatroniske produkter, der kan tilpasses omgivelserne og har færdigheder i selvdiagnose.
Vi er stærkt interesserede i industrielt samarbejde inden for disse områder; hvad enten det drejer sig om
forskning og udvikling eller studenterprojekter.

UDVALGTE FORSKNINGSOMRÅDER
REGULERINGSSYSTEMER
Omhandler reguleringsdesign for både lineære og ulineære
systemer, samt deterministiske estimeringsproblemer via
observer-teknik og parameteridentifikation af dynamiske
systemer. Vores arbejde kombinerer stringente matematiske
beviser med eksperimentel verifikation på diverse platforme
– for eksempel undervandsfartøjer, autonome sejlbåde,
pendulsystemer og induktionsmotorer.
MATEMATISK MODELLERING
Omfatter et bredt spektrum af systemer og apparater.
Vi beskæftiger os med både fundamental fysik, hvor vi
f.eks. modellerer piezoelektriske effekter i halvlederstrukturer,
og mere klassiske mekatroniske systemer som ultralydsflowmetere og induktionsmotorer.
EMBEDDED SOFTWARE

IGANGVÆRENDE MEKATRONIK-PROJEKTER:

Inden for indlejrede systemer er vores primære fokusområder

CROSSWIND

regulering og kommunikation, som kan beskrives som

Grænseoverskridende samarbejde om koncept til

intelligente netværk. Et eksempel kunne være apparater

små vindmøller til private husstande og mellemstore

forbundet til et el-net, hvor hvert apparat har sit eget

virksomheder.

reguleringssystem, som kan lære, hvornår det er bedst at
ASIR

forbruge energi.

Automatiseret inspektionsrobot til spildevandsledning.
ELEKTRONIK OG DIGITAL HARDWARE
Vi udvikler elektroniske sensorer med indlejret software til

EMPOWER 2.0

intelligent måling. Dette omfatter f.eks. en tryksensor

Et EU-projekt om større medindflydelse til borgerne i

baseret på et piezoresistivt materiale, hvor et

den grønne omstilling.

reguleringssystem ved hjælp af læringsalgoritmer kan
identificere objekter og overflader ved at måle trykmønstre
eller glideegenskaber.
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Et vigtigt mål med CIM er at facilitere
og understøtte virksomheder inden for
energieffektivitet og således accelerere
omstillingen til en CO2-neutral fremtid
og samtidig skabe vækst.

Mekanik
Både på Center for Industriel Mekanik (CIM) i Sønderborg og i SDU Mechanical Engineering i Odense er
forskningen centreret om grønne, energieffektive og digitale teknologier. Når fremtidens vindmøller og el-biler
skal skabes, er der behov for komplekse systemer med masser af mekaniske dele. Det er her, mekanik- og
mekatronik-ingeniørerne kommer ind i billedet. De kan være med til at understøtte en udvikling, som ikke blot
hjælper med at skabe en CO2-neutral fremtid, men som også skaber vækst.

UDVALGTE FORSKNINGSOMRÅDER
STRUKTURDYNAMIK

MATERIALETEKNOLOGI

Omfatter matematisk modellering, tilstandsovervågning,

Fokuserer på design og simulering af smarte materialer

strukturel helbredsovervågning og modalanalyse af

samt nye produktionsmetoder for kompositmaterialer.

bærende konstruktioner, bl.a. vindmøller, offshorekonstruktioner og robotter.

MARITIM TEKNOLOGI
Fokuserer på bæredygtig drift af skibe og

TOPOLOGIOPTIMERING

skibskonstruktioner med særligt fokus på

Fokuserer på optimering af køling af elektroniske

energieffektivitet, vibration og udmattelse.

komponenter, metalstøbeprocesser og lignende.
KØLESYSTEMER
FLUID-MEKANIK OG VARMETRANSMISSION

Fokuserer på grøn omstilling af HVAC (Heating,

Bygger på teoretisk, eksperimentel og numerisk fluid-

Ventilation and Air Conditioning)-systemer ved brug af

mekanik (CFD) med fokus på innovative teknologier til

mere miljøvenlige kølemidler som f.eks. CO2.

miljøforbedringer.
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KOMPOSITLAB:

MASKINTEKNIK:

MASKINVÆRKSTED:

3D PRINT LAB:

Produktion
→ Processer
→ Konstruktion

→

Mekaniske egenskaber
→ Slid og udmattelse
→ AI
→ Maskinovervågning

→

Udvikling
→ Produktion

→

→

Metal
→ Plast
→ Laserskæring

Aluminium af de højeste standarder
Hydro er et verdensomspændende og
fuldt integreret aluminiumselskab med
35.000 medarbejdere i 40 forskellige lande.
Vi kombinerer lokal faglig ekspertise,
verdensomspændende rækkevidde og
uovertruffen kapacitet inden for forskning
og udvikling af aluminiumløsninger.

Vi har over 50 års erfaring med at
udvinde, bearbejde og producere profiler
i aluminium, og vi er evigt fascinerede af
de uendeligt mange måder, som metallet
kan bearbejdes, kombineres og udformes
på. I Danmark leverer vi både aluminium i
rå tilstand og med overfladebehandling og
mekanisk bearbejdning.
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Hydro Precision
Tubing Tønder A/S
Hydrovej 6
6270 Tønder
www.hydro.com

Hydro Extrusion
Danmark A/S
Bygmestervej 7
6270 Tønder
www.hydro.com

Unikke laboratorier
3D-print i metal

Konsulentydelser

I 3D-print-laboratoriet kan man finde både de klassiske FDM 3D-

Fremstilling af prototyper i plast og metal –

printere, SLA-printere og metalprintere. For metalprint kan vi både

helt fra rådgivning mht. modellering til print

printe i form af filamenter og efterfølgende sintrering, men også ved

og efterbehandling.

direkte metalprint med vores X-Act metal XM 200-printer. Herudover
kan vi varmebehandle emnerne ekstra samt styrketeste dem. Det
skaber helt nye muligheder for at omsætte optimerede strukturer til
f.eks. køleemner.

Resin 3D-printer
En resin 3D-printer med høj opløsning bruges til at printe gennemsigtige
fluide enheder med kanaler på millimeterskala. Et eksempel er en
oscillator, som er en dyse, hvor en konstant strømning
bliver omdannet til en oscillerende jet, udelukkende
grundet den indvendige geometri.

Fluidmekanik
→	Particle Image Velocimetry (PIV) består af

et laserark til oplysning af små partikler, der
detekteres ved brug af et kamera. PIV analyserer
hele planet, der oplyses af laserarket, og
flowhastighed og -retning bestemmes samtidigt.
→	Laser Doppler Anemometry (LDA) er et

laserbaseret måleudstyr til analysering
af strømningshastighed og -retning i
et enkelt punkt. Hele strømningsfeltet
analyseres automatisk punkt for punkt
ved brug af traveseringsudstyr.
→	Visualisering af luftstrømninger

via røggenerator og belysning.
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LINAK A/S er en familieejet virksomhed, der arbejder
for at forbedre menneskers livskvalitet og arbejdsmiljø. Dette gøres ved at udvikle elektrisk aktuatorteknologi, som skaber bevægelse i blandt andet
hospitalssenge og patientløftere, landbrugs- og
industrimaskiner, skriveborde og elevationssenge.

LINAK A/S har et tæt samarbejde med studerende
inden for mange forskellige områder i form af praktikanter, elev- og lærlingepladser, studentermedhjælpere og projektstuderende.
Årligt er 45-50 ingeniørpraktikanter ansat på lige fod
med øvrige medarbejdere med henblik på at give
dem erfaring med praktiske ingeniøropgaver. Derudover har LINAK A/S altid 15-20 elever og lærlinge
samt mange studentermedhjælpere og afgangsprojektstuderende i forskellige afdelinger. Som
studerende bliver man involveret i projekter, der har
stor betydning for LINAK A/S. Her vil man opleve en
udfordrende hverdag, hvor en flad organisationsstruktur, uformel omgangstone og positiv attitude
skaber det gode klima.

LINAK A/S har ingeniører ansat inden for flere
områder i mange forskellige afdelinger – herunder
blandt andet elektronik-, mekanik-, software-, IT- og
produktionsingeniører til at bidrage med udvikling
af nye og eksisterende produkter samt vores produktion og supply chain.
LINAK A/S ansætter medarbejdere med passion for
produktudvikling eller optimering af eksisterende
produkter, produktion eller kvalitet. Afdelingerne
består af både erfarne og nyuddannede samt praktikanter og graduates.

www.linak.com
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Fra Shanghai til Sønderborg:

International prisvinder vil
arbejde med rumteknologi

Patrick Haffmans modtog i forbindelse med sin dimission

”Vi er glade og stolte over, at Patrick har modtaget denne

på SDU i Sønderborg BHJ-prisen for sit kandidatprojekt

pris som en anerkendelse for sin innovative tankegang,

med Danfoss. Med en tysk far, en filippinsk mor og en

sin høje arbejdsmoral og evne til at analysere komplekse

opvækst i Shanghai skulle man ikke tro, at det stod skrevet

systemer i bestræbelserne på at finde de rette løsninger,”

i stjernerne, at han skulle tage sin kandidatuddannelse i

lyder det fra Roozbeh Izadi-Zamanabadi, som er professor

Sønderborg, men det gjorde han.

ved Aalborg Universitet og Lead Expert in Control
Technology ved Danfoss Climate Solutions.

Til sin dimission på SDU i Sønderborg modtog Patrick
Haffmans, dimittend fra kandidaten i mekatronik,

I sit kandidatprojekt formåede Patrick Haffmans

BHJ-prisen for sit kandidatprojekt med Danfoss Climate

at modificere og forbedre et komplekst super-

Solutions.

markedssystem, som i kommende projekter vil tage
pladsen for den gamle model.

Vi laver alt, bare der er en motor i
Vi er eksperter i elmotorer, gear og styringer
30+ års erfaring
Alt fra standardprodukter til kundespecifikke løsninger
Tæt samarbejde fra idé til færdigt produkt

www.gearcentralen.dk
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Med en kandidatuddannelse i mekatronik vil Patrick

Disse fremskridt indikerer, at rumfart er en stor og

Haffmans nu afsøge mulighederne for en fremtid

vigtig industri. Det vil jeg gerne være en del af. Og jeg

inden for rumfart. Allerede inden podcast var en

mener, at mekatronik har en vigtig rolle at spille i den

gængs ting, hørte han podcasts om rumfart, og nu

sammenhæng.”

drømmer han om at gøre sin passion til sit levebrød.
Studerende som Patrick Haffmans er med til at præge
”Alene i år har vi set store fremskridt inden for rumfart:

studiemiljøet i både Sønderborg og Odense i helt

Elon Musk og SpaceX har fået Starship-raketter til at

unikke former. Historien her demonstrerer styrken,

lande i oprejst stilling, NASA’s Perseverance-rover er

der opstår, når universitet og industri arbejder tæt

landet på Mars, ligesom Kina har landsat en rumsonde

sammen.

på den røde planet.

CCM Electronic Engineering is a specialized supplier of custom solutions
within test systems, electronic control systems and mechanical hardware

We are based in Sønderborg, Denmark, but serve
customers all over the world - usually manufacturing companies within electronic and metal industry.
We develop a customized measurement and
datalogging solutions for quality control.

We are a small business and have a personal approach to each employee. We respect our colleagues
and our customers, and appreciate work well done.

www.ccm-ee.dk
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