
Fossile brændstoffer er en begrænset ressource.  
Samtidig med, at den løber ud, står det stadig mere 
klart, at afbrænding af fossile brændstoffer udgør en 
stadig større trussel mod det globale miljø. Transport
sektoren og ikke mindst privatbilismen er storforbrugere 
af de fossile energikilder.

En række bilfabrikanter har længe haft fokus på at 
udvikle og producere elbiler og forskellige former 
for hybridbiler for at reducere brændstofforbruget og 
den decentrale CO2 forurening. En stadigt voksende 
mængde af disse biler er allerede på vejene i mange 
lande, og en infrastruktur af ladestationer bl.a. herhjem
me er hurtigt ved at tage form. Ingen er i tvivl om, at 
udviklingen indenfor transport går mod eldrift. 

Nye krav til effektelektronik
Elbiler og hybridbiler er bogstaveligt talt propfyldt med 
avanceret effektelektronik. I elbilerne bliver vekselstrøm 
helt grundlæggende omformet til jævnstrøm, som 
lagres i bilens batterier. Når bilen skal køre konverteres 
strømmen fra batterierne igen for at drive motoren.  
I hybridbilene styrer effektelektronikken elmotoren og 
benzinmotoren, så bilen kører mest miljøvenligt eller 
økonomisk. 

Disse processer stiller krav til den effektelektronik som 
bruges. Opladning skal f.eks. kunne foregå ved for
skellige spændinger afhængig af, om bilen er sluttet 
til elnettet hjemme i garagen eller ved én af de høj
effektive ladestationer, som typisk klarer en opladning 
til 80 % af kapaciteten på under 30 minutter. Tal, som 
man gerne ser forbedret i fremtiden. I bilen er kravet – 
udover effektivitet – avanceret styring med mindre og 
lettere enheder.

Vækst- og udviklingsmuligheder
Potentialet for vækst og innovativ forskning i effekt
elektronik til transport er enormt. Det handler ikke bare 
om motorstyring og opladning. Bilerne er afhængige af 
alskens elektronik, elektriske styre og bremsefunktio
ner, servostyring, køling og opvarmning samt utallige 
sensorer og kontrolsystemer. 

I Danmark har vi et forskningsmiljø indenfor effekt
elektronik, som betyder, at vi har alle forudsætninger  
for at få del i den store vækst indenfor el og hybridbiler. 
CEES arbejder aktivt på at tiltrække nye talenter til det
te spændende men ofte lidt oversete udviklingsområde. 

Fremtiden sætter hjul 
under effektelektronikken
- Biler og anden transport bliver mere og mere elektrisk

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.
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