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IR HiRel, der producerer strømfor-
syninger til satellitter, har haft DIS 
til at designe og lave mekaniske 
analyser af kabinetter samt udføre 
EMC-test af strømforsyninger. 

Det er mere end 60 år siden, at den før
ste satellit blev opsendt, og siden da er 
rummet omkring Jorden blevet fyldt med 
tusindvis af satellitter. IR HiRel, der er 
en del af tyske INFINEON Technologies,  
leverer powerelektronik til rumfart og  
arbejder konstant på at videreudvikle nye 
strømforsyninger til satellitter. I den for
bindelse har de det sidste år haft DIS til 
at designe og analysere strømforsynings
kabinetter samt til at udføre EMCtest af 
strømforsyninger. 

Designet til rumfart
Når man sender satellitter op, foregår det 
under voldsom kraft, hvorfor selve strømfor
syningskabinettet er designet med fokus på 
at undgå skadelige deformationer samt at 
opnå bedst mulig bortledning af strømfor
syningens varme. Derudover spiller faktorer 
som vægt og byggehøjder ind i designfasen. 
Der er arbejdet med godstykkelser vs. strå
lingsbeskyttelse, idet nogle komponenter er 
særligt følsomme over for den stråling, der 
er til stede i rummet. 

Der er yderligere foretaget mekaniske ana
lyser, der indebærer beregning af strøm  
forsyningens svingninger, hvorefter print
pladens respons under henholdsvis vibra
tions og chokbelastninger undersøges.

EMC-test af elektronikken
I forbindelse med udvikling af strømfor
syninger har DIS udført EMCtest af elektro
nikken. Der er skrevet EMCtestprocedurer 
ud fra satellitproducenternes specifika
tioner, hvorefter de krævede målinger er 
lavet. Der måles eksempelvis conducted 
emission på inputledninger, output ripple i 
frekvens og tidsdomæne samt dæmpning 
af inputstøj gennem strømforsyningen. 
Derudover undersøges reaktionen af out
puttet, når inputtet påvirkes af spændings
pulser og spændingsudfald. 

– Der opsendes hele tiden nye satellitter, 
og arbejdet med disse indbefatter mange 
komplicerede og tidskrævende processer. 
Hos IR HiRel videreudvikler vi de eksiste
rende strømforsyninger og tilpasser disse 
til det ønskede behov. Det tager lang tid at 
blive ekspert til det, vi laver, og vi har svært 
ved at finde folk med de rigtige kompe
tencer. Samarbejdet med DIS har frigivet 
interne ressourcer, og vi har kunnet foku
sere på nogle af de andre opgaver, vi har 
haft liggende, udtaler Steen Brandi, Engi
neering Manager hos IR HiRel.

Om IR HiRel
International Rectifier HiRel, en division af 
tyske INFINEON, er førende inden for avan
ceret powerelektronik til rumfart, militær 
og satellitter. IR HiRel har flere afdelinger  
i USA og beskæftiger 450 personer på ver
densplan, som tilsammen genererer en 
omsætning på 200 millioner dollars. Hos IR 
HiRels designcenter i Danmark arbejder 30 
talentfulde ingeniører og teknikere.

SATELLITTER: 
DESIGN OG MEKANISK ANALYSE AF

STRØMFORSYNINGS KABINETTER OG

EMC-TEST AF STRØMFORSYNINGER
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For Dentsply Sirona har DIS fremstillet software og 
visionsystem, der automatiserer produktionsprocessen 
ved produktion af tandimplantater.

Hos Dentsply Sirona, der blandt andet producerer instrumenter 
og tandimplantater til tandlæger, er der altid fokus på at skabe 
innovative løsninger, der giver mulighed for at levere en bedre, 
mere sikker og hurtigere tandpleje. Til produktion af tandim
plantater har DIS udviklet visionsystem og software.

I produktionsprocessen, hvor Dentsply Sirona med laser sam
mensvejser små komponenter, blev der anvendt et gammelt 
system, der skulle videreudvikles og automatiseres, så det 
fremover er muligt at registrere og justere positionen, hvor 
der skal svejses. I udviklingen af det nye visionsystem mang
lede Dentsply Sirona de nødvendige kompetencer inden for 
programmering i computervisionsoftwaren Halcon, og efter 
anbefaling kontaktede de DIS, som efterfølgende var ansvar
lige for at udvikle en visionapplikation, der interfacer med 
kundens system. DIS var yderligere ansvarlig for udarbejdelse 
af nødvendig dokumentation. 

Inden den nye visionapplikation blev implementeret, var Dents
ply Sirona nødsaget til manuelt at finde svejsepunktet ud fra live-
feed fra et kamera, inden sammensvejsningen kunne begynde. 
Softwaren, DIS har udviklet, letter processen ved at lade et vision
system udregne offsettet automatisk. Det vil sige, at input til vision - 

systemet er billeder, hvorfra visionsystemet automatisk finder 
svejsepunktet og derfra sender et (x-y)-offset-koordinat videre til 
svejseprogrammet, der derved automatisk sammensvejser kom
ponenterne i det korrekte svejsepunkt. 

 Vi havde brug for en skræddersyet løsning til et eksisterende 
setup. Hovedudfordringen i projektet var, at vi havde to forskellige 
systemer med forskellige kameraer i, der skulle tale sammen. 
Det, at optimere visionalgoritmen, har været en tidskrævende 
proces, vi ikke bare kunne købe fra hylden. At have DIS med  
i denne proces gjorde, at vi ikke skulle bekymre os om opga
ven, men kunne fokusere på nogle af de andre projekter, vi har 
liggende, siger Per Nilsson, Head of Engineering Atlantis, fra 
Dents ply Sirona.

NYT VISIONSYSTEM AUTOMATISERER
PRODUKTIONEN AF TANDIMPLANTATER

Foto: D
entsply Sirona

Om Dentsply Sirona
Dentsply Sirona er verdens største producent 
af tandpleje og tandplejeløsninger og har i over 
130 år tilbudt nyheder og tjenester til tandlæger 
og patienter over hele verden.
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b-plus automotive GmbH er en innovativ servicevirk-
somhed fra Sydtyskland, der arbejder med udvikling og 
systemer, såsom integrering af elektroniske kompo-
nenter, og som tilbyder deres kunder en bred vifte af 
ekspertise, proceskompetencer og velfunderet know-
how. Inden for disse kernekompetencer ønsker b-plus, 
at udviklingen af automatiserede køretøjer gør det 
muligt at køre i selvstyrende køretøjer i fremtiden.

DIS’ tyske afdeling CREADIS understøtter bplus automotive 
GmbH’s udvikling hen imod fremtidens selvstyrende køretøjer 
med programmeringen af en sikker og let tilgængelig platform til 
at samle, registrere og analysere data fra forskellige apparater.

Med deres projekt ’Connected Car – Solutions from Sensor 
to Cloud’ bestræber bplus sig på at nå deres mål om, at 
data, der bliver samlet gennem sensorer, skal gøre forar
bejdningen mere tilgængelig og understøtte brugeren ved 
generering og analysering af data.

CREADIS, der som Scrum Master ligeledes er en del af plan
lægningen og organiseringen, udvikler på baggrund af dataind

samlingen en Cloudbackendinfrastruktur. Herved er sikkerhed, 
High Availability og integritet vigtigt for CREADIS under hele ud
viklingscyklussen. Kravene fra bplus om sætter CREADIS ikke 
kun i praksis, der skrives også en ren og hurtig kode, der kan 
udvides, og som overholder alle konventioner.

Markus Obermaier, gruppeleder for Connected Car ved bplus 
automotive, er tilfreds med støtten og udtaler: 

 Kommunikationen og samarbejdet med CREADIS var fra starten 
meget ukompliceret og professionelt. Med støtten på stedet kan vi 
hurtigere opnå vigtige synergier og få nye idéer ude fra. Det bringer 
os videre sammen. 

Ved hjælp af softwaren til dataregistrering og dataanalyse kan 
der træffes fremtidssikre beslutninger, der er baseret på den 
viden, der fås fra Livedataanalyse. Den pålidelige infrastruk
tur tjener yderligere udviklingsprodukter, som passer til bplus 
automotive GmbH’s forventede produktion. Således bliver soft
waren, der implementeres af CREADIS, også anvendt i andre 
udviklingsprocesser.

B-PLUS BANER VEJEN FOR CONNECTED CAR

Foto: iStock
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Digital udvikling kræver, at man har fokus på at 
eksekvere. Det kan være en fordel at skabe et  
’digitalt roadmap’ og at sætte kunden i centrum. 

Som led i forretningsstrategier og nye markedsmodeller er den 
digitale udvikling et stort fokusområde i mange virksomheder. 
Det er et udtryk for de store digitale forandringer, der finder sted 
i dag i stort set alle brancher, hvor det ofte er kunden, der går 
forrest med nye ønsker og behov. De forventer at komme i cen
trum og forventer, at man skaber værdi for dem både på den 
korte og den lange bane. Interaktionen med kunder og interes
senter er derfor en væsentlig del af en vellykket digital udvikling. 

Som virksomhedsleder er det essentielt, at man kan identificere 
og allokere netop de investeringer, der er væsentlige for frem
tidens kundeoplevelser. Ingen kan vide, hvad morgen dagens 
marked bringer, og derfor er digital bevågenhed, transformation 
og innovation i dag helt afgørende konkurrenceparametre, 
uanset branche.

Skab et ’digitalt roadmap’
At udarbejde en digital strategi kan måske virke en anelse over
vældende og langhåret, hvorfor man med fordel kan udvikle et 
’digitalt roadmap’, en køreplan der identificerer nogle af de digi
tale initiativer, der skal hjælpe med at nå frem til de strategiske 
mål, virksomheden styrer efter. Køreplanen er værktøjet, der 
omsætter visionen til reelle handlinger og giver den bundlinje
effekt, man gerne vil opnå med sin investering.

3 gode råd
Når køreplanen er identificeret, skal initiativerne omsættes til 
reelle handlinger. Her er det godt at støtte sig til nogle princip
per, eksempelvis:

1. Sæt brugeren i centrum og sørg for at løsningen kan skaleres: 
Forstå brugeren gennem dialog, observation og cocreation. 
Succesrige digitale initiativer tager udgangspunkt i en forstå
else af brugerens karakteristika, behov og udfordringer. Ved 
også at indtænke bæredygtige aspekter fastholdes kunderne, 
og der skabes en langvarig løsning.

2. Vær datadrevet: Data kan være med til at drive de rigtige 
beslutninger frem – sørg for at det er rygraden i din tilgang 
til den digitale udvikling og for at have en så åben udvikling 
som muligt. Der er ingen grund til at bruge tid og penge på 
noget, der allerede er udviklet.

3. Vær samarbejdende: Del informationer, indsigter, strategier 
på tværs af projekter, organisationer og sektorer. Succes rige 
digitale initiativer tager udgangspunkt i de strukturer, der 
eksisterer og sikrer, at de valgte teknologier er relevante og 
bæredygtige.

TRE GODE RÅD TIL 
VIRKSOMHEDER DER STÅR 
OVER FOR EN DIGITAL UDVIKLING

Foto: Pixabay.com

Vil du høre mere 
om, hvordan DIS kan 
hjælpe dig med den 
digitale udvikling så 
kontakt vores Business 
Consultingafdeling på 
info.dk@creadis.com.
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Skanner med nyt røntgensystem udvikles til moleky-
lære skanninger. Røntgensystemet er udviklet i tæt 
samarbejde mellem YXLON International A/S og DIS.

I forbindelse med udvikling af en ny røntgenbaseret skanner, 
der skanner efter materialer baseret på deres molekylære op
bygning, havde YXLON, der primært producerer industrielle 
røntgenprodukter, fået en bestilling på et nyt røntgensystem, 
hvortil DIS har bidraget med elektronik, regulering og software
kompetencer.

Normalt leverer YXLON røntgensystemer med en udstråling på 
40x60 grader, men til denne opgave er der blevet udviklet et 
nyt røntgensystem optimeret til brug sammen med en linje
detektor, der kan skanne to meter brede enheder.

 Skanneren skal bruges til sporing af eksempelvis sprængstof
fer og narko i containere. De molekylære signaturer er kendte, 
men for at kunne foretage de molekylære bestemmelser stil
les der nogle voldsomme krav til vores systemer, specielt med 
hensyn til præcision og reproducerbarhed. Man skal kunne 
måle med en helt anden nøjagtighed for at kunne anvende 
data til de forskellige stoftypebestemmelser, hvilket er essen
sen i det her projekt, siger Lars Sigvard Madsen, R&D Director 
hos YXLON.

Udnyttelse af computerkraft og reguleringssystemer
Hvor DIS tidligere har assisteret YXLON med mekanikkompe
tencer, har DIS til denne udviklingsopgave bidraget med en 
central ressource inden for elektronik, regulering og software 
og har i samarbejde med YXLON blandt andet stået for udvik

ling og integration af reguleringssystemer til styring af røntgen
systemet, udvikling af en parametriseret model for fotonenergi 
baseret på sensorfeedback, gennemgang og forbedring af den 
eksisterende målekæde samt databehandling for røntgen
systemet. DIS har ligeledes supporteret med Prototype Mana
gement, klimatest samt PCBudvikling.

 Vi har taget et eksisterende system og opgraderet det på en 
række parametre, hvor vi har arbejdet med at få en helt anden 
performance ud af røntgenudstyret og få udnyttet computer
kraften og reguleringssystemerne. Udfordringen har været at 
få teknologien til at fungere samt at få præcisionen på plads; 
her har det været godt at kunne trække på DIS’ meget kompe
tente viden, siger Lars, der slutteligt fortæller, at YXLON leverer 
røntgensystemerne til kunden i løbet af september.

NYT RØNTGENSYSTEM TIL 
MOLEKYLÆR SKANNING AF GODS

Foto: iStock

Om YXLON
YXLON udvikler, producerer og sælger transportabelt og 
mobilt røntgenudstyr til industrielt brug, hvor der er krav 
om ikkedestruktiv prøvning. Produkterne omfatter både 
standard og specialiserede røntgenapparater, egenudvik
let IT-software og hardware samt kundespecifikke rønt
gensystemer. YXLON’s produkter anvendes inden for alle 
industrigrene, hvor der er behov for inspektion af f.eks. 
skjulte samlinger, svejsninger, støbte komponenter eller 
fremmedlegemer i blandt andet føde varer, rørledninger 
eller som kvalitetskontrol under fremstillingsprocessen i 
virksomhederne. www.yxlonportables.com.
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Danmark | Polen | Spanien | Storbritannien | Tyskland | Ukraine | USA

DIS (Dansk IngeniørService A/S) er Danmarks førende ingeniør- og udviklingsvirksomhed og 
leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien i både ind- og udland. DIS 
har afdelinger i Danmark, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og USA og tæller 
nu 18 kontorer på verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører. I Danmark er navnet 
DIS, og i resten af verden er det CREADIS. Siden grundlæggelsen i 1997 har DIS haft en stabil 
vækst og en sund økonomi.

DIS er for andet år i træk blevet kåret som en af Europas allerbedste 
ingeniørarbejdspladser, hvor mere end 1,6 millioner medarbejdere 
fra 2800 europæiske virksomheder deltog i undersøgelsen ’Europas 
bedste arbejdsplads’, der bygger på Great Place to Works definition 
af en god arbejdsplads som et sted, hvor medarbejderne har tillid 
til ledelsen, er stolte af deres arbejde og føler fællesskab med deres 
kolleger. 

Hovedårsagen til at DIS igen blev udnævnt som en af Europas bed
ste arbejdspladser er, at virksomheden har en høj medarbejder
trivsel, hvilket især udmærker sig på området, der vedrører fælles
skab og fastholdelse af en unik virksomhedskultur.




