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Abstract:

This semester is an internship, where
FORCE technology have offered to take
me in. There is multible engineers and se-
veral departments, therefore a great op-
portunity for learning. There is a NEMP
several departments where there is tested
how much damages that moister would do
to everyday technologies. Also, there is do-
ne a moist project about how much moist a
PCB would consume, and is it possible to
measure? This is done over multiple test
when there is found uncertainty for the
test. There could have made some small
changes so they calculations would have
made sence, but when this mistake has
been discovered it was to late to restart
the test. But overall there is shown that it
is possible to check for the moist a PCB
has comsumed. There is also done alot of
costumer product test for EMC, there is
diffrent standards for where or who needs
the product. Overall it have been a great
place for learning and there is no other po-
ssible way that i could try so many aspect
of this field.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med angivelse af kilde) må kun ske efter aftale med

forfatter.



Forord

I forbindelse med uddannelsen som diplomingeniør på Aalborg Universitet, bruges 6. semester
som praktikperiode for den studerende. Denne rapport vil omhandle praktikforløbet, som er
afviklet hos FORCE Technology fra den 1. februar til den 17. juni 2022 (20 uger).

Der er fokuseret på projekt vedrørende en PCB, som skal optage fugt og måle meget små æn-
dringer over en periode af tid. Derudover er der sat bilag ind for et kundeprojekts målerapport.
Denne rapport tog 2 uger at udføre i testcenteret. Det er for at vise, at dette også er en del
af læringsforløbet under praktikperioden ved Force. Desuden er der tilføjet en logbog for hele
perioden under bilag.
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mtofte19@student.aau.dk
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Information omkring
virksomheden 1

1.1 FORCE Technology

Kapitlet beskriver firmaet FORCE Technology som rådgivnings- og servicevirksomhed. Deru-
dover indeholder kapitlet en dybere beskrivelse af FORCE, hvor FORCE’s historie, værdier,
organisation samt overordnede produktgrupper vil blive beskrevet.

Siden 1940 har FORCE hjulpet virksomheder med store transformationer. Hos FORCE har man
et bredt kendskab til mange forskellige dele af faget, hvilket kvalificerer dem til at kunne hjælpe
med alt fra svejsning til vindmøller, fra analog til digitalt. Alt dette skete både før i tiden, men
også som virksomheden fungerer nu, ved at kunderne betror FORCE deres produkt, materialer
og strukturer. Hvis produktet er for besværligt at levere til FORCE, har de også den service, at
de tager ud til kunden og laver en on-site inspektion, måling og dataopsamling af produktet. Der
er i gennemsnit 9.000 kunder om året ved FORCE samt 1.100 ansatte.

Kunden, som udlevere produktet til FORCE, har mulighed for at benytte deres testlaboratorier.
Disse kalibreres mindst én gang om året. Også al måleudstyr, prober, antenner og målemodtagere
kalibreres en gang årligt. Dette giver en høj kvalitetssikring for selve leverandøren af produktet,
når det bliver testet i et af FORCE’s laboratorier.
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1.1. FORCE Technology Aalborg University

Figur 1.1. Danish Association of Research and Technology Organisations (GTS).

FORCE er et GTS (Godkendt Teknologisk Service) institut, som er dedikeret til at udvikle og an-
vende teknologier samt skabe ny viden til gavn for erhvervslivet og samfundet. GTS-institutterne
er skabt for at gøre det muligt for flere virksomheder at gøre brug af ny forskning og teknologi.
Med deres teknologiske muligheder og avancerede faciliteter, løser GTS-institutterne specifikke
problemer for virksomheder. Dette skaber innovation, vækst og arbejdspladser. GTS-institutterne
støtter op til 30.000 virksomheder årligt.
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1.1. FORCE Technology Aalborg University

Figur 1.2. FORCE målsætning.

FORCE stræber efter at uddanne sine ansatte, så de kan hjælpe med alle de problemer, som
kunden kunne have. Dette gør de ved at oplære deres ansatte, således at de kan give den relevante
rådgivning til deres kunder. De ansatte oplæres desuden i udførsel af test i deres laboratorier med
det formål at kunne give kunden en idé til, hvor fejlen i deres produkt kan udbedres. Ydermere
har FORCE til formål at gavne de danske virksomheder ved at formidle ny viden inden for det
teknologiske felt, samt være med til at forske inden for bæredygtighed og grøn omstilling på
området.

FORCE er en international virksomhed, som har afdelinger i Danmark, Norge, Sverige, De For-
enede Arabiske Emirater, Singapore og Kina.

Dertil er der flere testlaboratorier, som ses på Figur 1.3.
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1.1. FORCE Technology Aalborg University

Figur 1.3. FORCE lokationer Danmark.

Som der ses på Figur 1.3, har FORCE 4 EMC laboratorier samt 4 reliability laboratorier. Deru-
dover vises der på Figur 1.3, at der kun er ét sted, som laver Audiology. Aarhus afdelingen har
dog sidenhen udvidet til også at kunne lave Audiology.
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Projektet 2
2.1 MLI (Moisture Level Indicator)

Force er blevet tildelt et projekt i forbindelse med regeringens mål om at reducere udledningen af
CO2 samt mindske ressourceforbruget. Projektet hedder "længe leve produkter og materialer".
Punkterne, der fokuseres på i dette projekt, er elektroniks tilstandsvudering og levetidsforlæn-
gelse, hvilket bidrager til at gøre det mere bæredygtigt. Udviklingen og test af MLI (Moisture
Level Indicator) er et delprojekt. MLI´en måler fugtindholdet i print, så producenten eller ser-
vicevirksomheden ikke spilder værdifulde ressourcer på udskiftning af printet eller unødvendig
service, men i stedet kun på at optimere servicen i forhold til behov.

2.1.1 Vand, dug og fugtighed

Fugt i print giver en række udfordringer som øgede lækstrømme, delaminering, korrosion mv.
Derfor beskriver dette afsnit naturen af fugt og fugts indflydelse på elektronik. Da jordens over-
flade er dækket af omkring 73% vand, kommer man ikke udenom dette molekyle. Vand findes i
tre forskellige former: gas, væske og solid masse, hvilket ses på Figur 2.1.

Figur 2.1. Vand og dens forskellige molekyledensitet.

Vandmolekyler er meget små, omkring 0,27 nanometer. Da vandmolekyler er så små, har de
nemt ved at trænge ind i diverse elektroniske komponenter. Når et elektronik komponent er
blevet påvirket af vand, kan det forkorte levetiden.

Fugtighed:
Fugtighed er et udtryk for koncentrationen af den mængde vandmolekyler, der er til stede i en
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2.1. MLI (Moisture Level Indicator) Aalborg University

gasform, såsom luft. Når en af disse former for vand findes i et volumen, stiger den relative
fugtighed. Denne udtrykkes i %, og angiver en nuværende tilstandsmængde af fugt i forhold til
en maksimal luftfugtighed ved samme temperatur eller tryk.

Dug og dugpunkt:

Dugpunktet er afhængigt af både den relative fugtighed samt temperaturen i luften. Derudover
afhænger det også af temperaturen på overfladen, som dugpunktet rammer. Der er således forskel
på, om det fx er græs eller en bilrude, som vandet kondensere på, når dugpunktet rammes.

Eksempelvis ses der ofte dug i de tidlige morgentimer, hvor der på overflader som vinduer, græs
mm. ses små vanddråber.

Fugt:

Fugt er den mængde af væske, som er tilstede inde i et materiale. Det er forskellige mængder af
fugt, der kan være i forskellige materialer. Menneskes hud kan fx indeholde op til 64% vand. Til
sammenligning kan Nylon optage 6% og Epoxy kan optage mellem 0.8 til 1.2% vand.

Fugt i print (PCB):

Et højt niveau af fugt i et PCB samt høje temperaturer er problematisk for et PCB. Dette kan
resultere i øgede lækager og kortslutninger. Problemet ses mest ved produktionsloddeprocessen og
reparationer, samt ved brugsfunktionen af produktet i den forventede levetid. For at formindske
risikoen for skader på printet i loddeprocessen, anbefaler IPC-1601 at holde fugtindholdet i PCB
under 0.1% af vægten for 260 graders loddetemperatur og 0.2% af vægten for en loddetemperatur
på 230 grader.

Figur 2.2. fler lags PCB.

Afbrydelser i PCB kan være periodiske og sporadiske fejl. Jo ældre de elektronik komponenterne
bliver, desto større sandsynlighed er der for unormal opførsel. Det virker normalt efter en genstart.
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2.2. Hardware Aalborg University

Figur 2.3. krakelerede kobberbaner.

FORCE har fået en resultatkontrakt angående fugtighed i printplader, som også kaldes MLI.
Formålet med delprojektet er at undersøge om MLI kan måle fugtindholdet i print og dermed
gøre det muligt at forebygge fejl, så produktet kan fungere længst muligt.

2.2 Hardware

For at komme frem til mulige data i forhold til at måle mængden af fugt i PCB, skal der bruges
en mikrocontroller. Denne kan omsætte fugtindhold i form af kapacitetsændring, som MLI´en
måler , til en spænding.

Den skal være uden for mange komponenter, og den skal holde til høje temperaturer, da den skal
testes ved 65 grader og høj fugtighed. Dertil bliver der fundet et print med en Mikrocontroller,
som kaldes et Beetle board og har en Arduino Chip implementeret. Denne chip tilhøre Arduino
Leonardo (ATMEGA32U4) [1].

Den microcontroller, som der er valgt til dette projekt, er en Arduino Beetle, som er 2x2 cm
og ikke har for mange komponenter. Derfor har den bedre sandsynlighed for at kunne holde til
testen, som skal udføres.

Figur 2.4. Blokdiagram af MLI.

På 2.4 ses et mindre board uden så mange komponenter som kan ødelægges af den høje tempe-
ratur og fugtighed. Der er 3 digital pins og 3 analog pins på boardet, hvilket er nok til projektet.
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2.3. Kredsløb til MLI Aalborg University

Derudover skal der være mulighed for at håndtere dataene fra testen. Dette kan gøres ved at
logge igennem en Pico logger, som gemmer dataene i en CSV fil samt opstiller en graf.

2.3 Kredsløb til MLI

Forsøget forudsætter en mulighed for at følge med i fugtigheden i MLI, og derfor kræver dette et
kredsløb. RC-tidskonstant metoden er i stand til at måle enkelte picofarad-ændringer. Derudover
er der brug for et kredsløb uden lækageveje, såsom et snavset PCB. Vigtigere er det ikke at have
nogen hænder i nærheden af det, da de introducerer variation, der er større end det, der forsøges
målt.

Figur 2.5. Kredsløb til MLI

C2 er den ukendte kapacitans, der skal forsøges målt. C1 er en referencekondensator af kendt
værdi og omkring 50-1000 gange værdien af C2. R1 er omkring 1K Ω, da dens værdi ikke er
kritisk. Ideen er at oplade C2 med en kendt spænding 5V, og så overføre dens ladning (q = C ·V )

til C1. Hver gang vi overfører opladningen fra C2 til C1, stiger C1s spænding med en lille mængde
proportionalt med C2. Antallet af gange det er nødvendigt til at overføre ladning for at få C1’s
spænding til at overskride en maksimum værdi, er at drage fordel af mikrocontrollerens høj
impedanstilstand pins. Bunden af C1 blev holdt til jord, mens vi opladede C2, så ville det også
ende med at lade C1 helt op. I stedet lades undersiden af C1 floate ved at konfigurere pin B som
højimpedans.

2.4 Programmering af MLI

Der bliver brugt Arduinos software IDE til at programmere ATMEGA32U4 chippen. Der laves
et blokdiagram som ses på 2.6. Dette giver overblikket over programmeringen. Dertil startes der
med at aflade reference kondensatoren C1, ved at sætte begge dens ben LOW. Så tjekkes der,
om den er 0,1 V eller derunder. Hvis den ikke er det, starter den forfra med at aflade. Hvis det
i stedet er sandt, starter den med at Count. Herefter skal C2 oplades. Derfor sættes benet, som
går igennem modstanden og til C2, HIGH imens benet, der kun går til C1, sættes til HIGH
Impedans. Dette gør, at den komponent floater, og derfor ikke får nogen opladning. Derefter
tages opladning som er i C2 og skal overføres til C1. Det gøres ved at sætte benet, som går på
modstanden og dirkete til C2 til HIGH impedans, så der ikke kommer nogen strøm derfra, eller
så den ikke kan bruges som ground. Imens sættes benet som går til C1 til HIGH for at den
strøm, som er opladt i C2, begynder og overføres til C1. Dertil tjekkes der, om C1 er fuld opladt.
Hvis ikke startes loopet forfra. Men hvis det er sandt, gemmes count i en anden variabel, som
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2.4. Programmering af MLI Aalborg University

er countOLD, og som bliver konverteret til en PWM værdi som dataloggeren kan læse. Herefter
bliver count reset, og derefter starter hele loopet forfra.
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2.4. Programmering af MLI Aalborg University

Figur 2.6. Blokdiagram af software til MLI. 10



2.4. Programmering af MLI Aalborg University

På Figur 2.7 sættes begge pins til OUTPUT, hvorefter registret MCUCR ændres en Pin. Dette
gøres, så den ikke automatisk bliver sat til PULLUP, når der skiftes mellem de forskellige states.

Figur 2.7. Setup kode.

Der ses på Figur 2.8 at begge pins bliver sat til LOW for at aflade C1 altså kondensatoren, som
er vores afledte. Herefter startes der Threshold for at tjekke om at C2, MLI eller kondensatoren
er fuldt opladt. Hvis den ikke er det, går programmet ind i en boolean.

Figur 2.8. afladning af kodensator kode.

For at finde frem til en måde at få Pico loggeren til at kunne logge dataene til brugbart infor-
mation, har vi konverteret data fra en count på 600-1500 til en 0-5 volt. Dette kan ses på Figur
2.9.

Figur 2.9. Måler fra PWM til volt.

Den del af koden, der ses på Figur 2.10, starter kun, hvis spændingen på vores C1 (MLI) er 0,5
Volt eller derunder. Så snart denne kode starter, begynder et loop. Den counter op hver gang
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2.4. Programmering af MLI Aalborg University

den har været i gennem loopet én gang. Imens måler den til at starte med værdien på C1, som
gives i værdien mellem 0-5 V.

Efter dette sættes PIN B til høj impedans. Dette kan ses på Figur 2.5, som viser kredsløbet.
Dette gøres for at C1 kommer i en tilstand, hvor den floater. Det vil sige, at den ikke kan
oplades eller aflades. Herefter sæætes PIN A til HIGH for at der kommer en forbindelse mellem
Mikrocontrolleren og C2, så den bliver opladt.

Figur 2.10. Begynder først under 0.5 V derefter er der valgt kun og tjekke count fra 600 til 1500,
Derefter aflades C2.

Efter kredløbet har opladt C2, ændres PIN B til OUTPUT, se Figur 2.11, for at overføre den
opladte load til C1 (MLI).

Figur 2.11. Det opladet i MLI overføres til reference kondenstoren.

Se Figur 2.12 for at tjekke at koden ikke køre i uendelige cyklus, at der sker en fejl og at den
derfor ikke kommer ud af dens loop, er der sat et sikkerhedsstop i antal af 2500 omgange. Dette
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2.5. Test af software og kredsløb Aalborg University

er defineret som "a". Derudover stopper den også, hvis spændingen er over 4.85 V. Herefter
gemmer den count, så det kan logges på Pico loggeren.

Figur 2.12. Slutter loopet når reference kondensatoren er 4.85V eller derover samt gemmer count i en
ny variable.

2.5 Test af software og kredsløb

Softwaren og kredsløbet testes for at verificere, at det fungerer som forventet. For at sikre at
printet er helt udtørret, og at der ikke er noget fugt samlet over tiden som det har ligget, startes
der ud med at printet bages ud. Dette gøres ved at placere printet inde i et klimakammer, som
kan sættes til en temperatur på 120 grader. Her skal det være i den temperatur i fire timer,
hvorefter den bliver taget ud. Dertil skal testen, som skal foretages bagefter, stå klar, så den kan
sættes til med det samme i det andet testsetup.

Hertil testes selve MLI projektet ved, at det placeres et klimakammer i 7 dage, der programmeres
til en startstemperatur på 25 grader i to timer, med en stigetid på 15 min. Herefter stiger den til
65 grader i to timer. Dertil bliver der målt temperatur og luftfugtigheden inde i klimakammeret
som logges med en PICO logger. Imens MLI projektet er inde i klimakammeret, bliver der
også placeret et MLI projekt udenfor klimakammeret og hvor der ligeledes måles fugtighed og
temperaturen i luften. Dette gøres for at have et testsetup i 65 grader samt et test setup i
stuetemperatur, hvilket er 25 grader.
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2.6. Test af indstøbt Arduino Aalborg University

Figur 2.13. Temperatur i Lokalet. X-akse = temperaturen, Y-akse = tid i minutter.

Figur 2.14. Count i Lokalet. X-akse = antal count, Y-akse = tid i minutter.

Her kan der ses på Figur 2.13 og 2.14 at count falder, hvilket svarer til at kondensator værdien
stiger. Dette giver en indikation af, at opstillingen virker, og derfor kan det tages videre.

2.6 Test af indstøbt Arduino

Efter testene af Arduinoerne i klimakammeret, som beviste, at de virkede, som de skulle, blev
de indstøbt i epoxy med det formål at prøve at forlænge deres levetid inde i klimakammert, hvor
temperaturen kommer op på 65 grader samt op til 95% relativ fugtighed. Der blev støbt en enkelt
Arduino ind først for at teste, om det ville give nogen ændringer, samt om hardwaren kan holde
til at blive støbt ind.

14



2.7. Test forberedelse Aalborg University

Figur 2.15. 490 = 4,9 V Dette skyldes selv dataloggeren var indstillet forkert og derfor gav forkert data,
Derudover stod den i et klimakammer som skiftede fra 25 grader til 65 grader hver 2 time.

Denne test beviser, at der kan måles med en Arduino inde i et klimakammert med skiftende
temperatur.

2.7 Test forberedelse

For at testen kunne køres med forskellige luftfugtigheder uden at anvende tre forskellige klima-
kamre, blev der i stedet anvendt forskellige opblandinger af salte. Hvert salt mættes i vand for at
skabe en relativ fugtighed tilsvarende den værdi som forventes i forsøget. Dette kan ses på 2.16.

15



2.7. Test forberedelse Aalborg University

Figur 2.16. NaCl mættet i saltvand.

De tre forskellige blandinger, som anvendes til at skabe de forskellige klimaer er NaCl som er
75% relativ luftfugtighed, CaCl som er 24% relativ luftfugtighed samt H2O, som giver en 95%
relativ luftfugtighed. Dette gøres ved at hælde H2O opløsningen op i skålen, indtil krukken er
dækket og derved lufttæt som ses på 2.17. Dertil er der en bestemt relativ luftfugtighed inde i
krukken som så enten er i stuetemperatur eller i 65 graders varme i klimakammeret.
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2.7. Test forberedelse Aalborg University

Figur 2.17. Temperatur i Lokalet. X-akse = temperaturen, Y-akse = tid i minutter.

2.7.1 Fuld test af produktet.

Alle Arduinoerne, som blev støbt ind, blev monteret og klargjort ved et klimakammer, hvor de
blev sat til en Pico logger for at dataene kunne behandles. Derudover blev der sat en MLI ind i
hver fugtighed som måles samtidig. Dette kan ses på Figur 2.18.

17



2.7. Test forberedelse Aalborg University

Figur 2.18. NaCl mættet i saltvand.

Efter to ugers test var der enighed om at stoppe testene og finde en ny måde og gøre dette på.
Én af tankernebag var, at MLI og kondensatoren ikke kunne oplades lige så meget i 65 graders
varme, som den kunne i 25 graders varme. Derfor prøves der at bestille nye Arduinoer hjem,
hvori softwareren ændres så den kun skal oplades til 4.5 V. Testen blev sat på pause, imens der
blev gjort klar til næste opstilling.

Testen blev sat igang igen med nyt threshold på 4.5 V. Testen kørte i tre uger. På Figur 2.19
og 2.20 ses en faldende kurve, som fortæller, at count falder på selve testen. Dette viser så en
stigende kondensator værdi.

Figur 2.19. NaCl mættet i saltvand.
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Figur 2.20. NaCl mættet i saltvand.

2.7.2 Usikkerhed ved testen

Efterfølgende er der brugt tid på at finde frem til diverse usikkerheder. Som set på Figur 2.21 er
der en tildens til udsving i kurven.

Figur 2.21. Dette er et udsnit fra PICOloggeren som viser støj på selve grafen.

Én af faktorene bag disse udsving er, at ledningerne til selve opstillingen er omkring 2 meter
fra PICO loggeren og ud til arduinoen, samt at der er samme længde til strømforsygningen.
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Derudover er der kun mulighed for at udtage ledningerne fra klimakammeret fra en placering,
og derfor skaber dette EMC, som giver en usikkerhed, hvilket kan ses på Figur 2.22.

Figur 2.22. Denne graf viser hvordan kapaciteten ændres i% ved forskellige grader.

Der er så testet for ændringen ved at sætte Arduino direkte på PICO loggeren for at finde frem
til, om det formindsker støj- Dette ses på Figur 2.23. Denne viste en graf, som ikke havde de
store udsving.

Figur 2.23. Denne graf viser hvordan kapaciteten ændres i% ved forskellige grader.
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Derudover ses det på Figur 2.24, at selve testproduktet er strømafhængigt. Derfor er det også
nødvendigt at kompensere for strømforsyning.

Figur 2.24. Denne graf viser hvordan kapaciteten ændres i% ved forskellige grader.

Der er også vist tegn, på at der er dråber eller anden form for væske, som har ramt MLI’en,
hvilket ses på Figur 2.25. Dette er efterfølgende testet, hvor der ses et større udsving på PICO
loggeren, når der bliver tilført en dråbe vand.
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Figur 2.25. Denne graf viser hvordan kapaciteten ændres i% ved forskellige grader.

Ved kredsløbet bruges der Yageo X7R keramisk kondensatorer. Deres dialektisk kapacitet viser,
at de er godkendt til IEC 60068-1 standarden, som siger, at produktet kan bruges i en temperatur
mellem 15 og 65 grader. Desuden skal der være en relativ fugtighed mellem 25 og 65%. Derudover
vises der, at X7R 0805 størrelsen, som bruges til kredsløbet, har en tolerance på 5%. Ydermere
har den også en usikkerhed på 5% indenfor dens oplyste værdi.
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Figur 2.26. Denne graf viser hvordan kapaciteten ændres i% ved forskellige grader.

På Figur 2.26 ses det, at der er en usikkerhed ved at temperaturen for komponenten ændres
til omkring 65 grader. Hvortil den også har en periode, hvor temperaturen i selve komponenten
stiger, hvor den ikke har en fast temperatur.

Arduinoen vil også altid have en forskellig modstand eller kapacitet. Dette gør også, at der er
forskel mellem hver Arduino, hvis de samme komponenter bruges på to forskellige Arduinoer.

Derudover er der forskellige tolerance ved alle komponenter. Så ved brug af to forskellige kon-
densatorer vil det være to forskellige værdier, og derfor vil det give to forskellige kurver, når der
sættes to komplette systemer op. Det er det samme med Arduinoerne. Der er også en forskel i
dette produkt.
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2.8 Konklusion og Praktikkens udbytte

Der kan konkluderes, at dette projekt har givet et bevis på, at det er muligt at måle en ændring
i kondensatoren på baggrund af fugten. Dette skulle være lavet med bedre komponenter samt på
en anden måde for at gøre det optimalt. Formålet med dette projekt var dog også blot at påvise,
at det er muligt. For at mindske alle usikkerheder skal der kortes ledninger af eller snore dem
omkring hinanden for at mindske støj. Derudover skal der sættes et lavpas filter på udgangen
som læses på, da dette er et PWM signal, og dette giver nogen forkerte aflæste data. Disse
data er regnet om for at teste, om det er indenfor en vis usikkerhed tæt på den kondensator
værdi, som blev målt før testen. Alle data, som blev regnet om, var en faktor 2 for lidt. For
at sikre mere stabile data, bør der ikke bruges væsker som skal opløses med salt for at skabe
hvert klimaakammer. Der skal i stedet bare vælges én fugtighed og så bruges et klimakammer
som sættes til den bestemte luft fugtighed. Dette vil løse problemet med, at der dannes kondens
som drypper på MLI. Derudover skal krukken ikke af for at tage manuelle målinger, da det
også kan skabe nogen dråber, som kan ramme MLI. Derudover skulle der tjekkes op på hvilke
komponenter, der er mindst påvirkelige af varme. Desuden skulle alle komponenter måles og for
at finde komponenter, som ikke har den store forskel i værdien. Derudover kunne det være godt at
sætte en grænse, så der bliver fundet komponenter som maksimum har en tolerance på 2%. Der
skal ydermere findes en anden måde end at alle ledningerne skal ud igennem samme udgang fra
klimakammeret. Dette er ikke optimalt, da EMC giver forstyrrelse. Selve klimakammeret giver
også støj, når det er tændt. Dette er testet ved at sætte testen til et oscilloskop. Overordnet er
det bevist muligt at måle pF ændring i et MLI i omkring 10%. I fremtiden vil der formegentligt
udvikles på projektet ved at tilføje et lavpas filter samt ved at placere testen i i et klimakammer
med 95% luftfugtighed, med det formål at finde frem til, om dette giver bedre resultater, når de
bliver behandlet.
Jeg har fået utrolig meget ud af min praktik ved FORCE. Jeg har været rundt omkring i flere
af deres afdelinger. Jeg startede ud med at arbejde i EMC afdelingen, hvor jeg var med til
at kalibrere en D-dot sensor, som skulle bruges til at måle en NEMP. Dette blev testet ved
et testsetup, som blev lejet ind. Der kunne dog konkluderes, at det ikke var så attraktivt som
forventet. Imens var jeg begyndt på MLI projektet, hvor jeg arbejde tæt sammen med en ingeniør
fra deres pålidelighedsafdeling. Der blev lavet ugentligt scrum, som vi gennemgik flere gange
ugentligt. Jeg fik lavet en lille programmering, som skulle bruges til vores kredsløb, hvor jeg
fandt frem til, at Arduino havde en kode, som kunne ændres i via. en ændring i dens bit kode,
som blev fundet i dens datablad. Dette gjorde, at der blev disabled Pull-up, som faktisk gjorde,
at hele koden fungerede, frem for at den afladede, hver gang der blev skiftet HIGH eller LOW.
Derudover kom jeg med en tur til Hørsholm for at møde de andre ingeniør, jeg arbejder med.
Her var der også et virksomhedsbesøg hos en ny virksomhed, som kun har været i gang i 2 år.
Her så man, hvor meget der faktisk skal til for at fungere som en ny virksomhed. Der var der
også tid til at besøge et andet firma, som stod for indstøbningen af vores produkter. Her kom
jeg på en rundvisning i deres laboratorier, hvor de fremviste, hvordan de kunne finde frem til,
hvordan de forskellige PCB var lavet ved at tage et røntgen billede. Derudover kan de slibe PCB
ned for at finde frem til, hvor fejlen er på det.
Jeg har været med til flere test af kundeprojektet, som også ses i test rapporten. Dette har givet
et utrolig godt indtryk af, hvor meget et produkt skal igennem for at kunne godkendes ved et
testcenter, hvad enten det er for at kunden vil have produktet, eller hvis det skal bruges til CE
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godkendelse. Det starter med små test, hvor producenten forventer at fejle, eller hvor de mener,
at den er mest kritisk. Efter der er blevet testet og videreudviklet, begyndes der en fuld test,
hvor der skal laves en testrapport til kunden. En fuld EMC test til militær standard, som er
MIL-STD-461 og MIL-STD-1275, som bruges under dette projekt, som jeg har lavet test rapport
til, tager omkring 2 uger at test hele produktet, eksklusiv rapportskrivning.
Eftersom jeg arbejdede mest på pålideligehedsprojektet, har jeg fået en større forståelse for, at
produktet ikke bare laves for at det skal fungere. Det skal også overholde visse krav, såsom at
det skal kunne placeres indendørs eller udendørs. Skal det eksempelvis være på et skib, så skal
produktet også tests for vibrationer for at sikre sig, at det kan holde til de slag, som skibet får
ved at sejle i hårdt vejr. Samt muligheden for at teste udholdenhed på et produkt for at finde
frem til, hvor længe det vil holde, før det går i stykker, eller som er smartere at finde ud af, hvad
der går i stykker først på et produkt. Dette kan så forbedres for at forlænge levetiden og derved
gøre dette mere attraktivt for kunder.
Resultaterne for MLI projektet har vist mig, at selvom der forsøges at planlægge alt, og der
stræbes mod at finde frem til de mest optimale løsninger, så findes der altid problemer bagefter.
Derfor kan det arbejdes videre på for at finde en bedre løsning. Men for at sikre sig at udnytte
tiden bedst virker scrum utrolig godt. Når man er to om de fleste ting til dette projekt giver
det desuden også en god indikation til, hvad der skal laves, og hvad der er i gang med at blive
færdiggjort. Alt i alt en god praktikperiode og gode kollegaer som altid er klar på at videregive
viden. Jeg har været tilfreds med det hele.
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conducted emissions, radio frequency potential, power leads 

Formål: 

Om test objektet sender en støj ud på forsyningsnetværket. 

 

Martrialer:  

 Rhode & Schwarz Måle modtager (EMI test reciver) esw8  
 Rhode & Schwarz signal generator smb 100A  
 Testcomputer med EMC32 license  
 Strøm forsygninger af model Power supply SN16  
 Kamara axis 213 ptz placeret i et EMC kabinet  
 Attenuator 20 dB  
 NN-connector kabler  
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  
 Rhode & Schwarz RTB20002 

 
 

Testopstilling: 

 

Testopsætningen skal være som følger: 

A. Vedligehold en grundlæggende testopsætning for EUT'en som vist og beskrevet på 
figur 1. 

B. b. Kontrol af målesystemets integritet. 
 

1. Konfigurer testopsætningen for målesystemkontrollen. Sørg for, at LISN-
strømkilden er afbrudt. 

2. Tilslut målemodtageren til 20 dB dæmperen på signaludgangen port af LISN. 
 

C. EUT test. 
 

1. Konfigurer testopsætningen til overensstemmelsestest af. 
2. Tilslut målemodtageren til 20 dB dæmperen på signaludgangen port af LISN. 
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 Fremgangsmetode: 
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Prøvningsprocedurerne skal være som følgende:  

Kontrol af målesystemets integritet. Udfør målesystemkontrollen ved at bruge målesystemets 
kontrolopsætning i figur CE102-2. 

1. Tænd for måleudstyret og giv tilstrækkelig tid til stabilisering. 
 

2. Påfør et signalniveau på 90 dBµV ved 10,5 kHz og 100 kHz til 
strømudgangsterminalen på LISN. Ved 10,5 kHz og 100 kHz skal der bruges et 
oscilloskop i høj impedanstilstand til at verificere, at der er et korrekt signalniveau ved 
LISN, og verificere, at det der er en sinusbølge. Efter at have etableret det korrekte 
signal ved LISN, afbryd LISN og mål den resulterende spænding ved hjælp af et 
oscilloskop med 50 ohm indgangsimpedans. Forholdet mellem LISN-spændingen og 
50 ohm spændingsmålingen skal være inden for følgende tolerancer: ved 10,5 kHz = 
-14 dB (+1 dB/-2 dB) og ved 100 kHz = -3 dB (+1 dB/-2 dB). 
 

3. Påfør et signalniveau, der er mindst 6 dB under grænsen ved 10,5 kHz, 100 kHz, 
1,95 MHz og 9,8 MHz til strømudgangsterminalen på LISN. Ved 10,5 kHz og 100 kHz 
skal der bruges et oscilloskop til at kalibrere signalniveauet. Ved 1,95 MHz og 9,8 
MHz skal der bruges et kalibreret udgangsniveau direkte fra en 50 Ω signalgenerator. 
 

4. Scan målemodtageren for hver frekvens på samme måde som en normal 
datascanning. Kontroller, at målemodtageren angiver et niveau inden for ±3 dB af 
niveau. Korrektionsfaktorer skal anvendes for 20 dB dæmperen og spændingsfaldet 
på grund af LISN 0,25 μF koblingskondensatoren. 
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5. Hvis der opnås aflæsninger, som afviger med mere end ±3 dB, skal du lokalisere 
fejlkilden og rette fejlen, før du fortsætter med testningen. 
 

6. Gentag punkt 1til 5 for hver LISN.  
 

EUT test, Udfør emissionsdatascanninger 

1. Tænd for EUT'en og giv tilstrækkelig tid til stabilisering. 
 

2. Vælg en passende ledning til testen 
 

3. Scan målemodtageren over det relevante frekvensområde ved at bruge 
båndbredderne og minimumsmåletider. 
 

4. Gentag punkt 1 til 3 for hver strøm ledning 
 

Andet: 

Kalibrerings tabel til at kalibrere LISN netværk. Selve testen, testes fra 10 kHz til 10 MHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 
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Konklusion: 

 

Efter udførsel af testen, med kamera tændt, kameraet slukket, kan der ses Measurement – 
ID 519 at når kameraet er tændt så oversteg den limit line for testen og derfor fejlede 
kundens produkt denne test. 
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CS101, conducted susceptibility, power leads 

 

Formål: 

Denne testprocedure bruges til at verificere EUT'ens evne til at modstå signaler koblet til 
indgangsstrømledninger.  

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 kobling transformer 
 kapicator 10 uF 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

 

Testopsætningen skal være som følger: 

a) Vedligehold en grundlæggende testopsætning for EUT'en som vist og beskrevet på 
figur 1. 

b) Konfigurer testudstyret i overensstemmelse MIL-STD-461G. Opsætning oscilloskopet 
eller målemodtageren/transduceren for at overvåge spændingen over 0,5 ohm 
modstand. 

c) EUT test. 
 

1. For jævnstrøm eller enfaset vekselstrøm skal du konfigurere testudstyret som 
vist på Figur CS101-4 kig MIL-STD-461G. 

2. For trefaset wye-strøm (fire strømledninger), konfigurer testopsætningen som 
vist på figur CS101-5. 

3. For trefaset deltastrøm skal du konfigurere testopsætningen som vist på 
figuren CS101-6. 
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Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 

a) Tænd for måleudstyret og giv tilstrækkelig tid til stabilisering. 
b) Kalibrering. 

 
1. Indstil signalgeneratoren til den laveste testfrekvens. 
2. Forøg det påførte signal indtil oscilloskopet eller målemodtageren angiver det 

spændingsniveau, der svarer til det maksimalt nødvendige effektniveau 
specificeret for grænsen på figur CS101-2. Kontroller, at output-bølgeformen 
er sinusformet til oscilloskopmålinger. 

3. Optag indstillingen af signalkilden. 
4. Scan det påkrævede frekvensområde til test og optag signalkilden den 

nødvendige indstilling for at opretholde det nødvendige effektniveau. 
 

c) EUT test. 
 

1. Tænd for EUT'en og giv tilstrækkelig tid til stabilisering. FORSIGTIG: Træn 
forsigtig, når du udfører denne test, da "sikkerhedsgrundlaget" for 
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oscilloskopet er afbrudt på grund af isolationstransformatoren, og der kan 
være fare for stød til stede. 

2. Indstil signalgeneratoren til den laveste testfrekvens. Forøg signalniveauet 
indtil den nødvendige spænding eller effektniveau er nået på strømledningen. 

3. Mens du som minimum opretholder det krævede signalniveau, skal du 
scanne gennem det krævede frekvensområde med en hastighed, der ikke er 
større end specificeret i tabel III. 

4. Følsomhedsvurdering. 
 

A. Overvåg EUT for forringelse af ydeevne. 
B. Hvis der konstateres modtagelighed, bestemmes tærskelniveauet i 

overensstemmelse med 4.3.10.4.3, se MIL-STD-461G. 
 

5. Gentag 5.7.3.4c(2) til 5.7.3.4c(4) for hver strømledning efter behov. Til 
trefaset deltaeffekt, skal målingerne udføres som specificeret nedenfor: 
 

 
 

Andet: 

Kalibrerings tabel til at kalibrere LISN netværk. Selve testen, testes fra 10 kHz til 10 MHz 
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Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 

 

 

 

Konklusion: 

 

Testen oversteg ikke det givne limit Level og derfor bestod kundens produkt denne test. 
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RE101 Radiated emissions, Magnetic field 

 

Formål: 

Formålet med denne testprocedure bruges til at verificere at magnetfelt missionerne fra 
produktet og den tilhørende elektriske grænseflader ikke overstiger specifikke krav. 

 

Materialer:  

 Måle modtager 
 Oscilloskop 
 Loop sensor med følgende specifikationer  

o Diameter = 13,3 cm 
o Antal af omgange = 36 
o Ledning = DC modstand mellem 5 og 10 Ω 
o Afskærmning = elektrostatisk 
o Korrektionsfaktor = Tjek fabriks data for faktorer, der skal konverteres målings 

modtagers aflæsninger til decibel.   
 LISN netværk 
 Multimeter 
 Signal generator 

 

 

 
 

 

Testopstilling: 

Testopsætningen skal være som følger: 

A. Vedligehold en grundlæggende testopsætning for EUT'en som vist og beskrevet på 
figur 1. 

B. Kalibrering. 
 

1. Konfigurer strålingssystemet som vist på figur RS101-5. Vælg spole afstand 
baseret på de fysiske dimensioner af EUT-kabinettet.  

2. For en EUT med dimensioner mindre end en spoleradius, brug en standard 
Helmholtz konfiguration (spoler adskilt af en spoleradius). Placer 
feltovervågningsløkken i midten af testvolumenet. 

3. For en EUT med dimensioner større end én spoleradius, brug den valgfrie 
konfiguration. Vælg en spoleadskillelse, således at EUT-fladens plan er ved 
mindst 5 cm fra spolernes plan og sådan, at afstanden mellem de spoler ikke 
overstiger 1,5 radier. Placer feltovervågningssonden i planet af enten spole i 
midten. 
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C. EUT test. 
 

1. Konfigurer testen ved at bruge den samme spoleafstand arrangement som 
bestemt for kalibrering. 

2. Placer spolerne således, at EUT-fladernes plan er parallelt med spolernes 
plan. 
 
 

 

 

 

 Fremgangsmetode: 

 

Prøvningsprocedurerne skal være som følgende:  

Kontrol af målesystemets integritet. Udfør målesystemkontrollen ved at bruge målesystemets 
kontrolopsætning i figur RE101. 

a) Tænd for måleudstyret og giv tilstrækkelig tid til stabilisering. 
 

b) Kontrol af målesystemets integritet. 
 
 
1) Anvend et kalibreret signalniveau, som er mindst 6 dB under grænsen (grænse 

minus sløjfesensorens korrektionsfaktor) ved en frekvens på 50 kHz. Indstil 
målemodtager til en centerfrekvens på 50 kHz. Optag det målte niveau. 
 

2) Kontroller, at målemodtageren angiver et niveau inden for ±3 dB af 
signalniveauet. 
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3) Hvis der opnås aflæsninger, som afviger med mere end ±3 dB, skal du lokalisere 
kilden til fejlen og udbedre manglen, inden du fortsætter med testen. 

 
4) Brug et ohmmeter til at kontrollere, at modstanden af sløjfesensorviklingen er 

mellem 5 og 10 ohm. 
 
 

c) EUT test. 
 

1) Tænd for EUT'en og giv tilstrækkelig tid til stabilisering. 
 

2) Placer sløjfesensoren 7 cm fra EUT-fladen eller det elektriske interfacestik 
bliver sonderet. Orienter sløjfesensorens plan parallelt med EUT-fladerne og 
parallelt med konnektorernes akse.  

 
3) Scan målemodtageren over det relevante frekvensområde for at lokalisere 

frekvenserne af maksimal stråling, ved hjælp af båndbredder og minimum 
måletider. 

 
4) Indstil målemodtageren til en af frekvenserne eller frekvensbåndet identificeret 

i c) 3). 
 

5) Overvåg målemodtagerens output, mens sløjfesensoren flyttes 
(vedligeholdelse af afstanden på 7 cm) over forsiden af EUT eller rundt om 
stik. Bemærk punktet for maksimal stråling for hver frekvens identificeret i c) 4). 

 
6) Ved 7 cm fra punktet for maksimal stråling, orienter sløjfesensorens plan for at 

give en maksimal aflæsning på målemodtageren og registrere læsning. Hvis 
den målte emission overstiger grænsen på 7 cm afstand, øge måleafstanden, 
indtil emissionen falder inden for den specificerede begrænsning. Registrer 
emissionerne og måleafstanden til vurdering af indkøbsaktiviteten. BEMÆRK: 
EUT'en skal overholde den gældende RE101-grænse ved 7 cm.  

 
7) Gentag c) 4) til c) 6) for mindst to frekvenser af maksimal stråling pr. oktav af 

frekvenser under 200 Hz og i mindst tre frekvenser af maksimal stråling pr. 
oktav over 200 Hz. 

 
8) Gentag c) 2) til c) 7) for hver side af EUT og for hver EUT elektrisk stik. 

 

Andet: 
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Testresultater: 

 

 

Konklusion: 
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RE102, radiated emissions, electric field 

 

 

Formål: 

Formålet med denne testprocedure bruges til at verificere at magnetfelt missionerne fra 
produktet og den tilhørende elektriske grænseflader ikke overstiger specifikke krav. 

 

Materialer:  

 Måle modtager 
 Oscilloskop 
 Antenne 

o 10 kHz til 30 MHz, 104 cm stand med impedanstilpasnings netværk. Signalet 
udgangsstikket skal forbindes til det antennetilpassede netværkshus 

a) Når impedanstilpasnings netværket inkludere en forforstærker, skal 
forholdsreglerne for overbelastning i 4.3.7.3 i MIL-STD-461G 
overholdes 

b) Brug et firkantet modvægt, der måler mindst 60 cm på den ene side 
o 30 MHz til 200 MHz, bikonisk, som er 137 cm fra tip til tip 
o 200 MHz til 1 GHz, horn antenne, 69x94,5 cm åbning 
o 1 GHz til 18 GHz, horn antenne, 24,2x13,9 cm åbning  

 LISN netværk 
 Kondensator 10 pF 
 Signal generator 
 Stub radiator 

 

 

 
 

 

Testopstilling: 

Testopsætningen skal være som følger: 

A. Grundlæggende testopsætning for EUT'en som vist og beskrevet på figur 1. Sørg for, 
at EUT er orienteret således, at overfladen, der producerer den maksimale udstrålede 
emission er mod forkanten af testopsætningens grænse. 
 

B. Kontrol af målesystemets integritet. Konfigurer testudstyret som vist på Figur RE102-
5 denne figur ses i dokumentet MIL-STD-461G. 
 

C. EUT test. 
 

1) Stangantenne målinger er elektrisk binding af modvægten forbudt. Den 
nødvendige konfiguration er vist på figur RE102-6 ses i MIL-STD-461G. 
Skjoldet af koaksialkablet fra stangantenne tilpasningsnetværket skal være 
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elektrisk bundet til gulvet i en så kort længde som muligt (må ikke overstige 10 
cm overskydende) længde). En ferritmanchet med 20 til 30 ohm impedans 
(tab med minimal induktans) ved 20 MHz skal placeres nær midten af 
koaksialkabellængden mellem antenne tilpasningsnetværket og gulvet. 
 

2) Antennepositionering. 
 

a) Bestem testopsætningsgrænsen for EUT og tilhørende kabler for brug 
ved placering af antenner. 

b) Brug de fysiske referencepunkter på antennerne til måling af højder på 
antennerne og afstande på antennerne fra grænsen for 
testopsætningen. 
 
 

1. Placer antennerne 1 meter fra forkanten af testopstillingen 
grænse for alle opsætninger. 

2. Placer antennerne 120 cm over gulvets jordplan. 
3. Sørg for, at ingen del af nogen antenne er tættere end 1 meter 

fra væggene og 0,5 meter fra loftet og gulvet i det afskærmede 
skab. 

 
c) Antallet af nødvendige antennepositioner afhænger af testens 

størrelse opsætningsgrænse og antallet af kabinetter inkluderet i 
opsætningen. 
 

1. For at teste under 200 MHz, brug følgende kriterier til at 
bestemme individuelle antennepositioner. 
 

A. For opsætninger med sidekanterne af grænsen 3 meter 
eller mindre, en position er påkrævet, og antennen skal 
centreres med i forhold til grænsens sidekanter. 

B. Til opsætninger med sidekanterne af grænsen større 
end 3 meter, brug flere antennepositioner med 
afstande. Bestem antallet af antennepositioner (N) ved 
at dividere kant-til-kant grænseafstanden (i meter) med 
3 og afrunding op til et heltal. 
 

2. Test fra 200 MHz op til 1 GHz skal du placere antennen i en 
tilstrækkelig antal positioner, således at hele arealet af hvert 
EUT-kabinet og de første 35 cm kabler og ledninger, der 
forbinder med EUT'en kabinettet er inden for 3 dB 
strålebredden af antennen. 
 

3. For at teste ved 1 GHz og derover skal du placere antennen i 
en tilstrækkelig antal positioner, således at hele arealet af hver 
EUT-indhegning og de første 7 cm kabler og ledninger, der 
forbinder med EUT kabinettet er inden for 3 dB strålebredden 
af antennen. 
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 Fremgangsmetode: 

 

Prøvningsprocedurerne skal være som følgende:  

Kontrol af målesystemets integritet. Udfør målesystemkontrollen ved at bruge målesystemets 
kontrolopsætning i figur RE101. 

A. Kontroller, at de omgivende krav specificeret i 4.3.4 ses i MIL-STD-461G er opfyldt. 
Tag plots af omgivende, når det kræves i den refererede paragraf. 

B. Tænd for måleudstyret og giv tilstrækkelig tid til stabilisering. 
C. Brug systemkontrolstien i figur RE102-5 ses i MIL-STD-461G til at udføre følgende 

evaluering af det overordnede målesystem fra koaksialkabelenden, der bruges ved 
hver antenne til dataoutputenheden ved 10,5 kHz (kun for målinger implementeret 
mellem 10 kHz og 2 MHz), 2,1 MHz, 12 MHz og 29,5 MHz for aktive stangantenner, 
197 MHz for den bikoniske antenne, 990 MHz til det store dobbeltkantshorn og 17,5 
GHz til lille dobbelt kamhorn. For stangantenner, der bruger passive matchende 
netværk, er evaluering skal udføres ved centerfrekvensen af hvert bånd. En kontrol 
skal også udføres, når målestien ændres for en bestemt antenne såsom 
koaksialkabel, tilføjelse eller fjernelse af forforstærkere, eller forskellige porte, der 
bruges på målemodtageren. Systemkontrolstiverifikation skal udføres i nærheden af 
den øvre ende af det berørte frekvensbånd. 
 

1. Anvend et kalibreret signalniveau, som er mindst 6 dB under grænsen 
(grænse minus antennefaktor), til koaksialkablet ved 
antennetilslutningspunktet. 

2. Scan målemodtageren på samme måde som en normal datascanning. 
Kontroller, at dataregistreringsenheden angiver et niveau inden for ±3 dB af 
signalniveauet. 

3. For 104 cm stangantennen skal du fjerne stangelementet og tilføre signalet til 
antenne matchende netværk gennem en kondensator forbundet til stangen 
montering. Kondensatorværdien er nominelt 10 pF, men skal være det ifølge 
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producentens anvisninger. Kommercielle kalibreringsstik eller indsprøjtning 
netværk må ikke bruges. 

4. Hvis der opnås aflæsninger, der afviger med mere end ±3 dB, skal du 
lokalisere kilden til fejlen og udbedre manglen, inden du fortsætter med testen. 
 

D. Brug målestien i figur RE102-5 til at udføre følgende evaluering for hver antenne for 
at demonstrere, at der er elektrisk kontinuitet gennem antennen. 
 

1. Undersøg visuelt hver antenne for fysisk skade. Udsend et signal ved hjælp af 
en antenne eller stub radiator ved den højeste målefrekvens for hver antenne. 

2. Indstil målemodtageren til frekvensen af det påførte signal og bekræft at et 
modtaget signal med passende amplitude er til stede. BEMÆRK: Denne 
evaluering er beregnet til at give en grov indikation af, at antennen er fungerer 
korrekt. Der er ingen krav om nøjagtigt at måle signalet niveau.  
 

E. Tænd for EUT'en og giv tilstrækkelig tid til stabilisering. 
F. Brug målestien i figur RE102-5 ses i MIL-STD-461G til at bestemme de udstrålede 

emissioner fra EUT og dets tilhørende kabling. 
1. Scan målemodtageren for hvert relevant frekvensområde ved hjælp af 

båndbredder og minimumsmåletider. 
2. Over 30 MHz, orienter antennerne for både vandret og lodret polariseret felter. 
3. Foretag målinger for hver antenneposition. 
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Testresultater: 

 

 

 

Konklusion: 

Som der kan ses i testresultat er limet line oversteget og derfor har produktet ikke klaret 
denne test. 
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MIL-STD-1275E, Emitted voltage spikes 

 

Formål: 

Det er for militær udstyr som skal have 28 volt DC systemer i militær køretøjer. Det er 
forsynings kvalitet. Dette er for at måle hvor store spikes som produktet sender ud. 

 

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

 
 

 

 

Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 

Udsendte spændingsspidser fra brugsudstyr skal være inden for grænserne vist i figur 2. Det 
maksimale totale energiindhold i en enkelt udsendt spids er 125 millijoule (mJ). 
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Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 
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Konklusion: 

Ved at se på følgende to grafer fra oscilloskopet, ses der at der er en kortere Time, men 
dette er for at skabe en bedre opløsning da hvis den ses med den samme time som på 
grafen fra standarden ville den vise en streg som var totalt lige, men dette er bare et indblik i 
der sker mere hvis man tager en kortere timebase. Produktet klarede testen. 
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MIL-STD-1275E, Emitted voltage surges 

 

 

Formål: 

Det er for militær udstyr som skal have 28 volt DC systemer i militær køretøjer. Det er 
forsynings kvalitet. Dette er for at måle hvor meget det udstråler. 

 

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

 

 

 

Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 
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Udsendte spændingsstød fra brugsudstyr skal være inden for grænserne vist i figur 8. 

 

EUT'en skal forsynes med strøm af en kilde indstillet til den nominelle 28 VDC 
driftsspænding. Det testoperatøren skal måle spændingsstigninger udsendt af EUT'en ved 
hjælp af en testopsætning svarende til figuren 1. Testoperatøren skal udøve EUT's 
funktion(er), der er i stand til at frembringe overspændinger. Hver 
overspændingsfrembringende funktion skal udøves mindst toogtredive (32) gange for at give 
en rimelig sandsynlighed for, at den maksimale overspænding registreres. Testoperatøren 
skal overvåge driften af EUT. Spændingsstød udsendt af EUTskal være inden for grænserne 
vist i figur 2. 
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Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 
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Konklusion: 
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MIL-STD-1275E, Injected voltage spikes 

 

Formål: 

Brugsudstyr skal fungere uden forringelse eller beskadigelse, når det udsættes for spænding 
spikes inden for grænserne. Den maksimale stige tid (tRISE) for de injicerede spikes er 50 
nanosekunder, og det maksimale totale energi indhold i en enkelt spike er 2 Joule. 

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

 
 

 

 

Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 
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EUT'en skal forsynes med strøm fra en spændingskilde indstillet til den nominelle 28 VDC 
drift spænding gennem et Line Impedance Stabilization Network (LISN). Testoperatøren skal 
injicere spændingsspidser i EUT'et ved hjælp af en testopsætning svarende til figur 2. 

 

Ét LISN skal bruges, når returstrømmen er køretøjets chassis; i dette tilfælde jorden flyet 
giver strømreturstrømvejen. Der skal bruges to LISN'er, når EUT har endedikeret 
strømreturleder, såsom ledninger, samleskinne osv. Dette simulerer den ekstra køretøjets 
ledningsnet i køretøjet. Både positive og negative spændingsspidser skal påføres EUT. 
Mindst halvtreds (50) 250V spidser af hver polaritet skal påføres med et (1) sekunds 
intervaller. Hver testspids skal har en spidsamplitude på 250V, en stige tid på ikke over 50 
ns, en svingningsfrekvens større end 100 kHz og mindre end 500 kHz og et maksimalt 
energiindhold på 2 Joule. Bekræft, at EUT'en fungerer som specificeret, mens den er udsat 
for spændingsspidserne. Enhver afvigelse fra normal drift skal anerkendes som en fejl i EUT. 
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Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 

 

 

Konklusion: 

Kundens produkt har holdt sig inden for grænseværdierne og derfor har bestået testen. 

 

A.7. MIL-STD-1275E Injected voltage spikes Aalborg University

64



A.8. MIL-STD-1275E Injected voltage surges Aalborg University

A.8 MIL-STD-1275E Injected voltage surges

65



MIL-STD-1275E, Injected voltage surges 

 

 

Formål: 

Det er for militær udstyr som skal have 28 volt DC systemer i militær køretøjer. Det er 
forsynings kvalitet. 

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

Testoperatøren skal indsprøjte spændingsstød i EUT'en ved hjælp af en testopsætning 
svarende til figur 1. 

 

 

 

Spændingsbølgeformen, der injiceres på strømledningen(e) på EUT'en skal simulere 
spændingsstigningen. Spændingsoverspændingsparametrene er vist i tabel I. Energi 
udsendt fra transient overspændingsgenerator skal være begrænset til 60 Joule. 

A.8. MIL-STD-1275E Injected voltage surges Aalborg University

66



 

Før tilslutning af EUT'en skal testoperatøren verificere amplituden og varigheden af 
spændingsstød specificeret i tabel I med en ikke-induktiv belastning, hvis modstand er 
tilpasset til kildeimpedansen for transientgeneratoren. Bekræft, at EUT'en fungerer som 
specificeret, mens den er udsat for spændingsstigninger. Enhver afvigelse fra normal drift 
skal anerkendes som en fejl i EUT. 

 

 

 

Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 

 
Brugsudstyr skal fungere uden forringelse eller beskadigelse, når det udsættes for spænding 
overspændinger inden for grænserne vist i figur 3. Det maksimale totale energiindhold for en 
enkelt overspænding er 60 Joule (J). 
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Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 

 

 

 

Konklusion: 

Eftersom kundens produkt ikke har kunne holde sig inden for standardens grænseværdier har den ikke bestået 
testen og derfor fejlet. 
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MIL-STD-1275E, Reverse polarity 

 

Formål: 

Udnyttelsesudstyr skal beskytte sig selv mod skader på grund af indgangseffekt med 
omvendt polaritet. Med omvendt polaritetsspænding påført til indgangseffektterminalerne i 
brugen udstyr, skal størrelsen af indgangsstrømmen med omvendt polaritet være lig med 
eller mindre end størrelsen af brugsudstyrets normale driftsstrøm. 

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

 
 

 

 

Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 

Tilslut den positive (+) terminal på EUT til den negative (-) terminal på strømforsyningen 
system. Tilslut den negative (-) terminal på EUT til den positive (+) terminal på strømmen 
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forsyningssystem. Indstil spændingen på strømforsyningen til 33 VDC og lad den være 
tilsluttet i fem (5) minutter. Tilslut EUT-indgangsterminalerne til strømforsyningen med den 
korrekte polaritet, og bekræft enheden fungerer som specificeret. Enhver afvigelse fra normal 
drift skal anerkendes som en fejl i EUT 

 

 

 

 

 

Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 

 

 

Konklusion: 

Testen er udført efter fremgangsmetoden, hvorefter selve produktet er testet og virker stadig 
som før testen, derfor har kundens produktet klaret testen. 
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MIL-STD-1275E, Starting operation   

 

Formål: 

Elektrisk strøm under en motorstart hændelse er tilstrækkelig til at bruge udstyr det 
ydelsesniveau, der er angivet i brugsudstyrets detaljerede specifikation. 

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

 
 

 

 

Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 

Dette afsnit gælder for brugsudstyr, der fungerer, mens det udsættes for motorstart 
forstyrrelser. Brugsudstyr skal fungere uden nedbrydning eller beskadigelse, når det 
udsættes for det til motorstartforstyrrelser inden for grænserne vist i figur 2. 
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Når det er relevant, skal EUT'en testes til at fungere som specificeret, mens den er udsat for 
spændinger/varigheder af den nedre grænse for spændingsindhylningen vist i figur 6. Enhver 
afvigelse fra normal drift skal anerkendes som en fejl i EUT. 
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Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 

 

 

Konklusion: 

Testen er udført efter fremgangsmetoden, hvorefter selve produktet er testet og virker stadig 
som før testen, derfor har kundens produktet klaret testen. 
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MIL-STD-1275E, Steady state operation / Operational voltage range 

 

Formål: 

 
Dette afsnit beskriver steady state spændingsområdet, som udelukker motorstart 
forstyrrelser, og gælder for alt brugsudstyr. Brugsudstyr skal fungere uden forringelse eller 
beskadigelse, når den udsættes for det driftsspændingsområde, der er specificeret i dette 
afsnit. 

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

 
 

 

 

Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 
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Udnyttelsesudstyrets spændingsdriftsområde er mellem 20 VDC og 33 VDC, inklusive ripple. 

EUT'en skal testes til at fungere som specificeret, mens den udsættes for 
spændingerne/varighederne ved begge de nedre og højere grænser for 
spændingsindhylningen vist i figur 1. Enhver afvigelse fra normal drift skal anerkendes som 
en fejl i EUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.11. MIL-STD-1275E Steady state operation - Operational voltage range Aalborg University

78



 

 

 

 

 

 

 

 

Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 
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Konklusion: 

 

Testen er udført efter fremgangsmetoden, hvorefter selve produktet er testet og virker stadig 
som før testen, derfor har kundens produktet klaret testen. 
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MIL-STD-1275E, Voltage ripple 

 

Formål: 

De maksimale peak-to-peak bølgespændingsgrænser er specificeret i MIL-STD-461 CS101 
med samme værdier brugt ved 150 kHz udvidet til 250 kHz, som vist i figur CS101-1. 

 

Martrialer:  

 Signal generator  
 Effekt forstærker 
 oscilloskop 
 Isolations transformer 
 To LISN netværk henholdvis 5 mikro henry 50 Ohm  

 
 

Testopstilling: 

 
 

 

 

Fremgangsmetode: 

Testprocedurerne skal være som følger: 

Medmindre andet er angivet i den gældende ydeevnespecifikation, testmetoden og grænser 
for spændingsrippel specificeret i MIL-STD-461 CS101 skal anvendes ved nominelle 
spændinger på 23 VDC og 30 VDC med de samme værdier brugt ved 150 kHz udvidet til 
250 kHz.  
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Bekræft, at EUT'en fungerer som specificeret, mens den er udsat for krusningen. Enhver 
afvigelse fra normalen operation skal anerkendes som en fejl i EUT. 

 

 

Testresultater: 

Udfra dette diagram findes det specifikke krav. 

 

 

Konklusion: 

Testen er udført efter fremgangsmetoden, hvorefter selve produktet er testet og virker stadig 
som før testen, derfor har kundens produktet klaret testen. 
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Logbog dag 1 dato 01/02/22: 

 

Mødte første dag kl. 9 ved Force Technology. Første dag var introduktion til kollegaerne, samt det nye sted. 
Efter introduktionen, blev der hentet sikkerhedssko.  

Derefter gennem gik vejlederen fra Force samt mig projektet som omhandler en test af en NEMP (nuklear 
EMP). Dertil skal der fremstilles en D-Dot sensor.  

Herefter introduktion til denne test og hvordan tankegangen er for at løse problemet, er der begyndt på 
viden indsamling. 

 

Logbog dag 2 dato 02/02/22:  

 

Mødte ind på arbejdspladsen kl 8, herfra begyndt jeg på viden indsamling.  

Efter en del viden indsamling, havde jeg en idé til hvordan forsøget for at validere en D-Dot sensor skulle 
opstilles. Jeg startede med at teste D-Dot sensoren for den ikke var kortsluttet. Herefter begyndte jeg at 
opstille testen. Selve D-Dot sensoren skal testes i en stripline, hvortil der bliver tilsluttet en 
spektrumsanalysator. Dette gav ikke resultatet som var forventet for at D-Dot sensoren kunne valideres.  

 

Logbog dag 3 dato 03/02/22:  

 

Dagen startede ud med at der blev fortalt og lavet en vibrations test på 2 styreenheder som skal monteres i 
et skib, for at se om de kan overholde kravet. 

Efter forklaring og demonstrationen af denne test, påbegyndte jeg at arbejde videre med mit projekt, dertil 
ændredes der på test opstillingen så der bruges en signalgenerator og et oscilloskop i stedet for en 
spektrumsanalysator. Der blev indstillet på oscilloskopet til at lave en validerings måling. Hvorefter der skal 
ændres i frekvensen som Signalgeneratoren. 

 

Logbog dag 4 dato 04/02/22: 

 

Jeg startede med at indstille oscilloskopet til den målet amp og frekvens forskel. Derefter havde jeg møder 
resten af dagen. 

 

Logbog dag 5-9 dato 07/02/22 – 11/02/22: 

Været syg. 
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Logbog dag 10 dato 14/02/22: 

Har været til møde med en kollega angående en projekt omhandlende at lave en 4 lags print med et 
kredsløb. Dette print skal så placeres i et fugt klimakammer for at måle kapacitetsændringen. Den 
forventede kapacitetsændring er 6-7% af 80 pF som funktion af den fugt som indtrængte i printet via en 
MLI (Moister Level Indicator). 

Herfra er jeg begynd på viden indsamling for at finde frem til et kredsløb og en controller som kan klare 
denne opgave. 

 

Logbog dag 11 dato 15/02/22: 

Dagen har startet ud med mere viden indsamling hvoraf der er blevet bestilt en DFRobot Beetle. Dette er et 
utrolig lille arudino board som kan programmeres og skal derfor bruges til at måle denne MLI når den 
testes i klimakammeret. 

 

Logbog dag 12 dato 16/02/22: 

Startede ud med at være med til at teste støj i kablerne i en maskine ind i et EMC rum. Der var fejl på denne 
test så der er blevet debugget hele dagen for at finde frem til selve problemet. 

 

Logbog dag 13 dato 17/02/22: 

Der blev forsat på at debugge på maskinen, hvortil vi kom frem til at den støj som var på maskinen som gør 
den ikke vil bestå standarden kom fra en sensor. Dertil prøvede vi og skifte kablet ud til sensoren med et 
skærmet kabel hvortil dette løste fejlen. Derefter kom der en anden kunde som skulle teste deres produkt 
for emitted conductance. Der blev opsat en opstilling i laboratoriet hvortil testen blev påbegyndt og 
produktet kom igemmen med succes.  

 

Logbog dag 14 dato 18/02/22: 

 

Dagen er brugt med at teste radiated disturbance på en robot som tegner baner op til diverse sportsgrene. 
Denne test er lavet for at kunden skal finde frem til de kritiske punkter på deres produkt. Efter de kritiske 
punkter er fundet, prøver man og lokalisere hvor fejlen kan være, såsom om det kan hjælpe med en ferrit 
for at se om det kunne hjælpe med et skærmet kabel.  

 

Logbog dag 15 dato 21/02/22: 

Har lavet psudo og det mest af et lille Arduino program til MLI-projektet som skal i et klimakammer. 
Derudover har jeg lavet en skabelon til et test forsøg, samt er jeg begyndt på at udfylde denne skabelon for 
at lave en test rapport for EMC testen i fredags. 
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Logbog dag 16 dato 22/02/22: 

Jeg har arbejdet videre på et Arduino program til MLI-projektet, derudover har jeg tjekket op på hvordan 
strukturerne på ældre rapporter for praktikperioden som skal afleveres til UNI. Samt finde AAU 
Retningslinjer for praktikperioden. 

 

Logbog dag 17 dato 23/02/22: 

Der er blevet loddet 3 SMD kompontenter på Arudino Beetle, derudover er der kommet hul igennem 
til arduinoen efter fundet fejl på to kabler. Nu er der fundet lidt fejl i koden og er begyndt og debug. 

 

Logbog dag 18 dato 24/02/22: 

Har arbejdet videre på arduino programmet samt debugget på det for at komme videre i processen, 
der er lidt fejl på ”threshold”. Derudover er jeg ved at teste sytemet ved at ændre størrelsen på 
Kondensatoren.  

 

Logbog dag 19 dato 25/02/22: 

Testede et kunde produkt med EMC. 

 

Logbog dag 20 dato 28/02/22 – 04/03/22 

Syg grundet Corona. 

 

Logbog dag 26 dato 07/03/22: 

Har debugget koden til MLI-projektet, og fundet frem til at den ikke registrere hvornår den er ladt fuldt op, 
dertil er jeg ved at finde frem til en anden løsning for at den vil registrere dette. 

 

Logbog dag 27 dato 08/03/22: 

Arbejdede videre på softwaren til MLI projektet. 

 

Logbog dag 28 dato 09/03/22: 

Arbejdede videre på softwaren til MLI projektet. 

 

Logbog dag 29 dato 10/03/22: 

Arbejdede videre på softwaren til MLI projektet. 
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Logbog dag 30 dato 11/03/22: 

Havde en rundvisning med to 2 semesters grupper fra Aalborg uni som så faciliteterne ved Force 
technology. Derudover havde de nogen spørgsmål som vi gennemgik. 

Sidst på dagen lavede jeg videre på MLI projektet. 

 

Logbog dag 31 dato 14/03/22: 

Jeg startede med at arbejde videre på MLI projektet sidst på dagen da jeg var på vej hjem, var jeg kommet 
ned i et hul hvor jeg ikke rigtigt vidste hvordan jeg skulle komme videre, da koden burde virke, men den 
reagerer ikke som forventet. På vejen hjem fik jeg en idé med at prøve og sætte en Analog Discovery på 
kredsløbet. Dertil vidste den Spikes, og der kom ikke en periode hvor den opladte. Jeg begyndte derefter og 
læse på databladet til chippen på en Arduino UNO, dertil fandt jeg frem til at det kunne være muligt at når 
man skiftede mellem INPUT og OUTPUT så kunne den godt blive sat til PULLUP. Derfor valgte jeg prøve og 
disable denne funktion i koden. Derefter virkede dette på Arduino UNO samt målte en afladning kurve på 
15 ms. Jeg læste på databladet på en ATmega32u4, den brugte præcis samme register til at disable PULLUP. 
Men den ATmega32u4 modul som jeg havde taget med hjem var der loddet SMD komponenter på, og fik 
ikke nogen resultater der kunne benyttes. 

Logbog dag 32 dato 15/03/22: 

Jeg mødte ind og begyndte at sætte Kredsløbet op, for at tjekke at det stadig virkede på Arduino UNO. Det 
virkede, derfra koblede jeg Arduino UNO fra og satte kablerne til ATmega32u4 modulet for at tjekke om det 
virkede på et fumlebræt. Efter det var bekræftet at det virkede, loddede jeg SMD komponenterne af det 
andet modul for at tjekke om det virkede hvis jeg konnektere det til fuglebrættets kredsløb. Dette blev 
bekræftet, jeg loddede derefter nye SMD komponenter på modulet, hvorefter jeg tjekkede gennemgang 
med et multimeter. Jeg satte koden i gang, og det fungerede. Herefter er jeg begyndt på at regne frem til 
hvad størrelse der skal være på kondensatorerne. 

 

Logbog dag 33 dato 16/03/22 - Logbog dag 35 dato 18/03/22: 

Klargjorde til test i klimakammeret, begyndte testen. 

 

Logbog dag 36 dato 21/03/22 - Logbog dag 38 dato 23/03/22: 

Rapport skrivning. 

 

Logbog dag 39 dato 24/03/22: 

Testede D-Dot sensor i et G-Temp kammer for at teste spectrummet den kan modtage frekvensen.  
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Logbog dag 40 dato 25/03/22: 

 

Opsamling af data fra MLI projektet som har været i klimakammeret, samt rapport skrivning. 

 

Logbog dag 41 dato 28/03/22: 

Har gennem gået MLI projektet og planen for den fulde test på produktet, samt haft møde med anden 
ingeniør fra en anden afdeling for at høre andres kommentarer på dette projekt. Derudover er jeg begyndt 
og tjekke data på testen, samt fremstille grafer. 

 

Logbog dag 42 dato 29/03/22: 

Rapport skrivning samt finde klargøre til støbning af vores Arduino samt MLI. 

 

Logbog dag 43 dato 30/03/22: 

Har bagt MLI ud med 120 grader ved 4 timer samt testet det med MLI og med Kondensator.  

 

Logbog dag 44 dato 31/03/22: 

Har testet D-Dot sensoren for at tjekke frekvensen, samt for at finde frem til om den kan bruges til at testes 
vores NEMP-projekt.  

 

Logbog dag 45 dato 1/04/22: 

Har testet D-Dot sensoren for at tjekke frekvensen, samt for at finde frem til om den kan bruges til at testes 
vores NEMP-projekt.  

 

Logbog dag 46 dato 4/04/22: 

Har testet D-Dot sensoren for at tjekke frekvensen, samt for at finde frem til om den kan bruges til at testes 
vores NEMP-projekt.  

 

Logbog dag 45 dato 5/04/22: 

Har testet D-Dot sensoren for at tjekke frekvensen, samt for at finde frem til om den kan bruges til at testes 
vores NEMP-projekt.  
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Logbog dag 45 dato 6/04/22: 

Har testet D-Dot sensoren for at tjekke frekvensen, samt for at finde frem til om den kan bruges til at testes 
vores NEMP-projekt.  

 

 

Logbog dag 45 dato 7/04/22: 

Start på opsætning af kundeprojekt samt start på kalibering af udstyr til test. 

 

 

Logbog dag 45 dato 8/04/22: 

Møde angående tidsplan for MLI projektet. Derudover påbegyndelse af Kundeproktets test i MLI-STD, kig 
rapport for yderlig. 

 

 

Logbog dag 45 dato 11/04/22: 

Test af kundeprodukt i MLI-STD, kig rapport for yderlig. Derudover har der været nogen problemer med 
kunden firmware, så derfor skulle der bruges ekstra tid på at lave denne fejl da kundens produkt frøs og 
ikke kunne sættes i gang med at køre igennem programmerne, og derfor kunne det ikke testes før dette var 
løst. 

 

 

Logbog dag 45 dato 12/04/22: 

Test af kundeprodukt i MLI-STD, test af MIL-STD-1275E Reverse polarity kig rapport for yderlig.  

 

 

Logbog dag 45 dato 13/04/22: 

Test af kundeprodukt i MLI-STD, test af MIL-STD-1275E Steady state operation/operating range, kig rapport 
for yderlig.  

 

 

Logbog dag 45 dato 19/04/22: 

Test af kundeprodukt i MLI-STD, test af MIL-STD-1275E Starting operation  , kig rapport for yderlig.  
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Logbog dag 45 dato 20/04/22: 

Test af kundeprodukt i MLI-STD, test af MIL-STD-1275E Voltage ripple, Injected voltage spikes og Emitted 
voltage spikes, kig rapport for yderlig.  

 

Logbog dag 46 dato 21/04/22: 

Test af kundeprodukt i MLI-STD, test af MIL-STD-1275E Emitted voltage surge ,kig rapport for yderlig.  

 

Logbog dag 47 dato 22/04/22: 

Målte komponenter ved både stuetemperatur og ved en temperatur på 65 grader for både modstande og 
for kondensator, derefter loddede jeg 12 stk. Arduinoer helt færdig og klar til at blive støbt, hvoraf jeg 
mangler yderlig syv styk da vi ikke har fået MLI fra KK endnu, og derfor ikke kan finde frem til hvilken 
kondensator der skal bruges til dette kredsløb. 

 

Logbog dag 48 dato 25/04/22: 

Opstilling til kundeprojekt der skal testes i klimakammer over 10 dage. Derudover sat MLI projketet ind i et 
andet klimakammer hvor det er sat til 65 grader og 25 grader med 2 timers skift. Dette projekt er blevet 
støbet ind, og skal nu testes om der er sket en forskel. 

 

Logbog dag 49 dato 26/04/22: 

Skrevet rapport til MLI projektet. 

 

Logbog dag 50 dato 27/04/22: 

Skrevet test rapport til kundeprojektet angående MIL-STD, samt tjekket op på 2 opstillinger i klimakammer 
som testes både kunde projekt og MLI projektet. 

 

Logbog dag 51 dato 28/04/22: 

Skrevet test rapport til kundeprojektet angående MIL-STD, samt tjekket op på 2 opstillinger i klimakammer 
som testes både kunde projekt og MLI projektet. 
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Logbog dag 52 dato 02/05/22: 

Rapport skrivning 

 

 

Logbog dag 53 dato 03/05/22: 

Online møde med Hørsholm afd. Angående MIL projektet derudover tage sig af kunde projekt til EMC og 
pålidelighed. 

 

 

Logbog dag 54 dato 04/05/22: 

Skrev på rapport til MLI projekt samt begyndte og lave nogen tabeller og grafer. 

 

Logbog dag 55 dato 05/05/22: 

Opsætning af NEMP og test af forskellige gammel hardware of gammel elektronik. 

 

Logbog dag 56 dato 07/05/22: 

Måneds møde, samt møde angående Brint og sikkerhed derved. 

 

Logbog dag 57 dato 09/05/22: 

Opsætning af NEMP til kundetest, derefter test for kunden resten af dagen. 

 

Logbog dag 58 dato 10/05/22: 

Opsætning af NEMP til kundetest, derefter test for kunden resten af dagen. 

 

Logbog dag 59 dato 11/05/22: 

Opsætning af NEMP til kundetest, derefter test for kunden resten af dagen. 

 

Logbog dag 60 dato 12/05/22: 

Opsætning af NEMP til kundetest, derefter test for kunden resten af dagen. 
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Logbog dag 61 dato 16/05/22: 

Opsætning af NEMP til kundetest, derefter test for kunden resten af dagen. 

 

Logbog dag 62 dato 17/05/22: 

Opsætning af NEMP til kundetest, derefter test for kunden resten af dagen. 

 

Logbog dag 63 dato 18/05/22: 

Kundetest af NEMP derudover være med til at filme og skabe dokumentation til muligvis markedsføring af 
NEMP test. 

 

Logbog dag 64 dato 19/05/22: 

Arbejde på at fejlfinde på en generator, hvor fejlen var en sprunget sikring. Derefter test og lave målinger 
på hvor hurtig en risetime den havde for at teste om den kan bruges til at skabe en NEMP puls. 

 

Logbog dag 65 dato 20/05/22: 

Test af Arduinoer som er indstøbte, samt begynde på at lave arduinoerne klar til KK som skal sendes til 
indstøbning 

 

Logbog dag 66 dato 23/05/22: 

Fandt frem til at de indstøbte arduinoer havde en software fejl og derfor lavede jeg nye og har fået sendt 
dem af sted til presto igen for indstøbning. 

 

Logbog dag 67 dato 24/05/22: 

Skrive test rapport til MLI-standarder. Samt opsamle data fra MLI standard test (kundetest). 

 

Logbog dag 68 dato 25/05/22: 

Måling af MLI både KK og FORCE samt sæt dem til at udtørre i Kabliarkugler derudover begynde at sætte 
test setup op. 
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Logbog dag 69 dato 30/05/22: 

Forsætte med at stille test setup klar til test. 

 

Logbog dag 70 dato 31/05/22: 

Klargøre de sidste leverede arduinoer samt opløsning af saltvand med glas krukke/skål. 

 

 

Logbog dag 71 dato 01/06/22: 

Fået leveret de sidste Arduinoer  dertil sætte dem op i klimakammeret og begynde testen. 

 

 

Logbog dag 72 dato 03/06/22: 

Databehandling af tidligere test. 

 

Logbog dag 73 dato 07/06/22: 

møde angående arduinoerne i klimakammert dertil lave manuelle målinger. 

 

Logbog dag 74 dato 08/06/22: 

Fjerne saltvand (skåle og krukker) for at tørre arduinoerne ud og dertil prøve og skaffe nye med forbehold 
af de ikke er støbt ind. 

 

Logbog dag 75 dato 09/06/22: 

Stort møde angående fremgangen med nye Arduinoer samt finde frem til hvor de er på lager. 

 

Logbog dag 76 dato 10/06/22: 

Behandle data fra testen af de indstøbte arduinoer. 

 

Logbog dag 77 dato 12/05/22: 

Møde angående opstilling til nye arduioner samt fremgangsmetoden, samt arbejde videre på behandling af 
data fra indstøbte arduino test. 
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Logbog dag 78 dato 16/05/22: 

Lave EMP test hele dagen, samt være med til at sætte et interview op, og lave flere udstillinger, som Force 
vil bruge til at promovere EMP testen. Derefter tog vil til Hørsholm 

Logbog dag 78 dato 17/05/22: 

Vi var afsted på virksomhed besøg ved Drizzle, hvor Force hjælper som konsulenter. Hvorefter vi har et 
møde i Hørsholm afdeling.  

Logbog dag 78 dato 18/05/22: 

Arbejde på rapport hele dagen. 

Logbog dag 78 dato 19/05/22: 

Databehandling. 

Logbog dag 78 dato 20/05/22: 

Gennemgang af software samt finde frem til fejl i softwaren. 

 

 

Logbog dag 78 dato 23/05/22: 

Rapport skriving. 

Logbog dag 78 dato 24/05/22: 

Databehandling af Kondensator værdier. 

Logbog dag 79 dato 25/05/22: 

Måling af MLI både KK og FORCE samt sæt dem til at udtørre i Kabliarkugler derudover begynde at sætte 
test setup op. 

Logbog dag 78 dato 26/05/22: 

Lodde alle arduinoer op samt test af software. 

Logbog dag 78 dato 27/05/22: 

Udmåle komponte værdier og påsæt dem de færdig Arudinoer. 

 

 

Logbog dag 78 dato 30/05/22: 

Klargør alle arduinoer samt desikator, salte så testen er klar til at sættes i gang. Sæt alle arduinoer til Pico, 
samt teste af de har forbindelse samt opsætning af Pico. 
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Logbog dag 78 dato 31/05/22: 

Klargør alle arduinoer samt desikator, salte så testen er klar til at sættes i gang. Sæt alle arduinoer til Pico, 
samt teste af de har forbindelse samt opsætning af Pico. 

 

Logbog dag 78 dato 01/06/22: 

Klargør alle arduinoer samt desikator, salte så testen er klar til at sættes i gang. Sæt alle arduinoer til Pico, 
samt teste af de har forbindelse samt opsætning af Pico. 

 

Logbog dag 78 dato 02/06/22: 

Klargør alle arduinoer samt desikator, salte så testen er klar til at sættes i gang. Sæt alle arduinoer til Pico, 
samt teste af de har forbindelse samt opsætning af Pico. 

 

Logbog dag 78 dato 03/06/22: 

Klargør alle arduinoer samt desikator, salte så testen er klar til at sættes i gang. Sæt alle arduinoer til Pico, 
samt teste af de har forbindelse samt opsætning af Pico. 

 

 

 

Logbog dag 78 dato 06/06/22: 

Møde med Kollega fra Hørsholm for at tage en beslutning angående hvordan vi skal komme videre, hvortil 
det er formodentligt  er threadsholden som er sat for højt. 

Logbog dag 78 dato 07/06/22: 

Omskriv software for at finde frem til fejlen i threadshold. 

 

Logbog dag 78 dato 08/06/22: 

Omskriv software for at finde frem til fejlen i threadshold. 

 

 

Logbog dag 78 dato 09/06/22: 

Fjerne alt fra Klimakammeret hvorefter det gøres klar til nye moduler som ikke er indstøbte. 

Logbog dag 78 dato 10/06/22: 

Rapport skriving. 
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Logbog dag 78 dato 13/06/22: 

Udtørre MLI til at start ny målinger. 

Logbog dag 78 dato 14/06/22: 

Montere 9 nye arduinoer klar til ny måling hvor de ikke bliver indstøbt. 

Logbog dag 78 dato 15/06/22: 

Lave opsætning til MLI og klargøre kammeret samt salt til ny måling. 

Logbog dag 78 dato 16/06/22: 

Lave 3 manuelle målinger, derefter databehandling 

Logbog dag 78 dato 17/06/22: 

Databehandling. 

 

 

 

Logbog dag 78 dato 20/06/22: 

Lave manuelle målinger smat databehandling af CSV filer. 

 

Logbog dag 78 dato 21/06/22: 

Lave manuelle målinger smat databehandling af CSV filer. 

 

Logbog dag 78 dato 22/06/22: 

Lave manuelle målinger smat databehandling af CSV filer. 

 

Logbog dag 78 dato 23/06/22: 

Lave manuelle målinger. Derudover gennemgang af setup og software med kollega. 

 

Logbog dag 78 dato 24/06/22: 

Aalborg University

97



Online møde med en kollega fra Hørsholm, efterfulgt af manuelle målinger. Samt månedsmøde i 
afdelingen. 

 

 

Logbog dag 78 dato 27/06/22: 

Lave 3 manuelle målinger, derudover færdiggør logbog samt gennemgang af logbogen. 
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