Elektronikingeniør - en fremtidssikret uddannelse
Som ingeniørstuderende arbejder de
studerende i projektgrupper, samarbejder
med kommercielle virksomheder og kommer i
høj kurs på jobmarkedet

aspekter. Derfor lærer de studerende som ingeniør i Elektronik
at tænke i helheder og inddrage alle relevante aspekter i forhold
til udvikling af produkter og processor. De udvikler innovative
løsninger til konkrete problemstillinger – ofte i samarbejde med
andre ingeniører og andre faggrupper.

På SDU-uddannelsen som elektroingeniør lærer de studerende
at udvikle og designe f.eks. brugselektronik og forstærkere
samt elektronik til hospitalsudstyr og robotter. De kommer til
at beskæftige sig med analog og digital elektronik såvel som
tilhørende pc-baserede simuleringsværktøjer. De studerende får
et bredt elektroteknisk grundlag med viden om modeldannelse,
simulering, computerbaseret måling og styring samt elektromagnetiske felter og analog signalbehandling.

Diplomingeniør i Elektronik
Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrej
ningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra
studiestart bliver de studerende en del af en projektgruppe, og
ca. 1/3 af hvert semester bruges på et semesterprojekt.

De lærer også at programmere og bliver dermed klædt grundigt
på til at varetage job i danske og udenlandske virksomheder.
Udvikling af nye processer og produkter, som vi i det daglige
omgiver os med, kræver, at der inddrages mange forskellige

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/ingenioer/elektronik
Derudover tilbyder SDU også en toårig civilingeniøroverbygning
indenfor elektronik, hvor det er muligt at specialisere sig i
effektelektronik eller programmering af indlejrede systemer.
https://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/electronics
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SDU studerende tester fremtidens brugselektronik
og grønne, bæredygtige teknologier
På Syddansk Universitet undervises og
udfordres de ingeniørstuderende i Elektronik
med real-life industriudstyr, drives og elmotorer
SDU tilbyder de unge ingeniørstuderende at være med til at
udvikle fremtidens grønne omstilling i et kreativt studiemiljø, der
er baseret på moderne undervisningsfaciliteter og dedikerede
undervisere.

På testbænkene hos Syddansk Universitet anvendes Nidec
motorenheder (servomotorer, LSMV, IMfinity) og Unidrive
M600/M700 drives.
Realistisk go-cart testbænk

På uddannelsen som elektroingeniør indeholder hvert semester
et aktuelt og relevant projektarbejde, som f.eks. at udforme den
elektroniske styring af en go-cart elmotor.

En væsentlig del af undervisningen og uddannelsen af fremtidens
elektronikspecialister er anvendelsen af high-tech teknologier i
form af real-life industriudstyr og avanceret elektroniske teknikker.
Som en del af uddannelsesprojekterne råder instituttet og de
studerende over adskillige avancerede elektroniske testbænke,
som giver god indsigt i at håndtere, teste og udforske forskellige
kombinationer af industrielt elektronisk udstyr og teste moment,
hastighed, belastning etc. under realistiske forudsætninger.

I projektforløbet kommer de studerende til at arbejde med design
af motorkontrol, programmering, modulering og simulering af
styringen samt design af elektronisk hardware.
Til projektet har de studerende adgang til en ægte go-cart med
elektromotor samt en tilsvarende testbænk med programmerbare
drives og elmotorer.
Højteknologiske elmotorer

Testbænkene kombinerer forskellige opstillinger af avancerede
motorstyringer og højteknologiske elmotorer, der med stor
fleksibilitet kan teste mange former for elektronisk udstyr.

Alt i alt giver det realistiske projektforløb en brugbar og indlevende
forståelse for og viden omkring styring af elektromotorer, der f.eks.
også kan anvendes ved styring af el-biler, robotter osv.
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