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ESD Statisk elektricitet Hent PDF Forlaget skriver: Problematikken med ESD (Electro Static Discharge) er til
stadighed et stort problem i elektronikindustrien, og koster firmaerne utrolige mange penge.

Tendensen er, at komponenterne bliver mindre og mindre, og er meget følsomme over for udladninger af
statisk elektricitet. Men slev komponenttyper som virker robuste, kan fejle ved lave spændinger.

Problemerne bliver ikke mindre af, at det ikke er alle skader viser sig straks, men ført optræder senere, når
produktet er solgt.

Meningen med bogen er at give brugeren en viden og forståelse for problematikken med ESD, således at
risikoen for skader på produkterne mindskes mest muligt.

Bogen indeholder desuden cd-rommen ´ESD – et spil om statisk elektricitet´ som er udviklet af en
arbejdsgruppe nedsat af Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser, og finansieret af Undervisningsministeriets

Tværgående Udviklingspulje.

Spillet tager dig med ind i en elektronikvirksomhed, hvor du kan gå på ´fejlfinding´ i forskellige afdelinger
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