
Før krævede robotter særlige ruter og elektroniske spor 
for at manøvrere omkring i f.eks. en fabrik eller på et 
sygehus. Nu færdes robotterne frit på gangene, hvor 
de tager hensyn til de mennesker, de blander sig med. 
De er ganske enkelt blevet autonome og mobile ikke 
mindst takket være avanceret effektelektronik.

Robotterne er små. Men de kræver både energi og 
motorkraft. Desuden har de  4-hjulsstyring, som gør 
dem ekstremt manøvredygtige. Det kræver altsammen 
effektiv effektelektronik, som lynhurtigt og præcist kan 
regulere og levere den nødvendige elektriske energi til 
de mange forskellige funktioner. 

Danmark er godt med
Vi har en fin position her i landet, når det handler om 
de små selvkørende og selvtænkende robotter. Effekt-
elektronisk har Danmark længe været særlig gode på 
applikationsområdet. Virksomheder i udlandet får mere 
og mere øje på, at vi er rigtig gode til at optimere effekt-
elektronikken i forhold til anvendelsesområdet. 

Droner er i virkeligheden blot flyvende robotter, og det 
er endnu et område, hvor vores særlige ekspertise kan 
være med til at skabe vækst og jobs. Her handler udvik-

lingen om at få en større operationsradius og flere kræf-
ter. Det betyder bl.a. fokus på at optimere motor system, 
batteri og effektelektronik, så vægten reduceres mest 
muligt. 

Samarbejde er nøglen til succes
- Set i forhold til resten af verden har vi en god position 
inden for effektelektronik, fortæller lektor og sektionsle-
der Morten Nymand, SDU.
- Vi er et lille land, men vi har været gode til at arbejde 
sammen og udnytte ressourcerne.

Samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet 
har ikke bare betydet en større bevågenhed fra udlan-
det på hvad, det er, vi kan. Hele bevidstheden om den 
grønne omstilling og den øgede brug af elektricitet, 
som den medfører, gør også stadigt flere studerende 
opmærksomme på og interesseret i effektelektronik.

- Vi får flere og flere kandidater på området. Men man 
skal aldrig blive tilfreds, siger Morten Nymand, SDU og 
peger på, at effektelektronik er et område, som forven-
tes at opleve meget stor vækst de kommende år. 

Nye robotter arbejder
sammen med mennesker
– Autonome og mobile robotter er afhængige  
af effektelektronik

Center for Elektriske Energisystemer (CEES) er et dansk netværk for 
virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi beskæftiger os med forskning og 
udvikling af elektriske energisystemer, som på verdensplan udgør et marked  
på over 300 mia. kr. årligt. 

Partnerne i netværket er universiteter og private danske virksomheder.  
Vores mål er at sikre og udbygge Danmarks styrkeposition inden for effekt-
elektronik samt at få uddannet tilstrækkelig med kompetent arbejdskraft hertil.  
Vi beskæftiger os bl.a. med forskning i intelligent styring af effektelektronik.

Center for Elektriske Energisystemer  
Niels Bohrs Vej 3A 
DK-6000 Kolding 
Danmark

 
+45 4051 5830   
info@cees.dk

NR. 09-2016


