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?  Een blik in de toekomst van de elektronika ? 
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• Klokfrequenties, stijgtijden en ruis-marges 
 

• On-board modules voor draadloze communicatie 
 

• Board Level Shielding 
 

• Laag frequente EMI, omvormers bij smart grids en laadpalen 
 

• Automotive EMC 
 

• IC’s in 3D opbouw 
 

• Alternatieve netwerkstrukturen, zoals PLC en LED’s 
 

• Risk assessment en functional safety 
 

• Simulaties? 
 

• De eerste EMC dief? 
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• On-board modules voor draadloze communicatie 

 

 

RF signal into circuitry 

digital noise into receiver 
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• Board Level Shielding 

 

 
- SE definition ? 

 . far field (radiation) 

 . near field (coupling) 

 

- SE value, influence of “6th wall” (GND plane) 

  thickness of the Cu layer of the GND plane 

 

- SE value, influence of connecting GND plane 

 

- I/O signal traces ??? 

 

- Filtering ??? 
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• Laag frequente EMI, omvormers bij smart grids, laadpalen, … 
 

 

- schakelfrequentie tussen 30 KHz en 100 KHz 
 

- IGBTs hebben een typische schakeltijd van 4 kV/µsec à 6 kV/µsec 
 

- typische uitgangsspanning tot zelfs 360 V (- 180 / + 180 V) ptp 
 

- stijgtijden in de praktische toepassingen zijn dus tussen 0.1 µsec en 10 µsec 
 

- pulsduur tussen 5 µsec en 20 µsec 
 

- amplitude van de stroom tussen 10 A en zelfs tot 100 A  
 

 

 

Een voorbeeld van een typische omvormer, met bijhorend stroompatroon  

wordt gegeven in de volgende figuren: 
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• Automotive EMC 

 

 

 
A set of electronic 

circuits, systems and µP 

and … still 4 wheels !!! 
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• Laag frequente EMI, omvormers bij laadpalen 

   OFF board (“DC laadpaal”)    -    ON board (“uit het net”) 
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• Automotive EMC 
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• IC’s in 3D opbouw 
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• Alternatieve netwerkstrukturen, zoals PLC en LED’s 
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• Risk assessment en functional safety 
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Auto-inbreker betrapt met stoorzender voor afstandsbediening 

 

 do 16/10/2014 - 15:39 Belga 
De politie van Brussel heeft een auto-inbreker opgepakt die heel vernuftig te werk ging. De man 

had een zendertje bij waarmee hij de signalen kon verstoren van de afstandsbediening 

waarmee bestuurders hun wagen probeerden af te sluiten. Op die manier werden de 

wagens niet afgesloten en kon de man probleemloos zijn slag slaan. 

Het was een patrouille van de Brusselse politie die de man gisteren namiddag opmerkte in de 

Baillystraat. Hij leek de voorbijrijdende wagens in de gaten te houden en telkens er een 

wagen geparkeerd was en de bestuurder zijn afstandsbediening gebruikte om die af te 

sluiten, stak de verdachte zijn hand in zijn zak. De agenten bleven hem observeren en 

zagen dat de bestuurder van een Toyota op zijn afstandsbediening drukte en 

wegwandelde maar dat de wagen helemaal niet afgesloten was.Toen de bestuurder 

verdwenen was, dook de verdachte onmiddellijk de wagen in.  

• De eerste EMC dief? 
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• Simulaties ? 
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“The End” 
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