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All elektronikk er følsom og ingen elektro-
nikk unngår statisk elektrisitet. Men hva 
er egentlig statisk elektrisitet, og hvorfor 
vil man unngå den? I Gigants whitepaper 
”konsekvenser av utilstrekkelig ESD-be-
skyttelse” går vi igjennom hva ESD er, 
hvordan det henger sammen med statisk 
elektrisitet og hvorfor så mange bransjer 
opplever uforklarlige elektronikkproble-
mer. Vi løfter fram emnet ESD for å spre 
kunnskap, samt for å ta opp de faktiske 
risikoene som oppstår hvis man har en 
utilstrekkelig ESD-beskyttelse.
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PROBLEMBESKRIVELSE

Friksjon, separasjon og induksjon kan lett forekomme på arbeidsplasser som på en eller 
annen måte håndterer elektronikk. Det er derfor viktig å være trygg på sin  
ESD-beskyttelse.

Når oppstår ESD?
ESD kalles det når elektroner beveger seg fra ett mate-
riale med høyere spenningsforskjell til noe med lavere 
spenningsforskjell. Les mer om hva ESD er i vedlegg 
1. ESD står for Electro Static Discharge, elektrostatisk 
utlading på norsk, og oppstår ved: 

• Friksjon
• Separasjon
• Induksjon 

Disse tre prinsippene over er ofte også en forklaring på 
hvorfor ESD-skader oppstår. Man kan si at det avhenger 
av tre ulike hendelser som går hånd i hånd med oven-
nevnte prinsipper: elektrostatisk utlading til en enhet 
(friksjon), fra en enhet (separasjon) eller gjennom feltindu-
serende utlading (induksjon), som innebærer at ladede 
gjenstander føres nær hverandre uten å berøre hver-
andre. Ulike materialer er ulikt følsomme og mottagelige 
for ESD. Mennesket kjenner først utlading ved ca. 3000 
volt mens de følsomme komponentene tåler daglig kun 
20-50 volt, se under noen eksempler på typiske volt- 

nivåer ved ulik luftfuktighet. Faren for ESD-skader er 
høyere om vinteren da luftfuktigheten er lavere sammen-
lignet med sommeren. Tørr luft medfører at spenninger 
lettere oppstår og utgjør en økt risiko for ESD-følsomme 
gjenstander.

FAREN FOR ESD-SKADER ER HØYERE PÅ VIN-
TERSTID SAMMENLIGNET MED SOMMEREN

Hvorvidt skader oppstår på ESD-følsomme objekter 
(ESDS) av en ESD-reaksjon, bestemmes av objektets 
evne til å avlede energien, eller at det tåler de spen-
ningsnivåer som forekommer.  

Målet med ESD-beskyttelse?
Målet med ESD-beskyttelse er å skape kontrollert 
utlading slik at elektronene føres bort i en forsiktig takt 
istedenfor i en ukontrollert flyt. ESD-skader inntreffer 
altså ved selve utladingen, ikke oppladingen. Hvis 
ESD f.eks. skjer ukontrollert i et kretskort som tåler 
30-50 V så kan det føre til umiddelbare konsekvenser.
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Eksempel på typiske voltnivåer ved ulike luftfuktigheter

Aktivitet 10–25% luftfuktighet 65–90% luftfuktighet
Gå over et teppe 35 000 volt 1 500 volt
Arbeide ved et arbeidsbord 6 000 volt 100 volt



Hvor skjer ESD?
Hvis man ser over en vanlig produksjon som håndte-
rer ESD-følsomme produkter, består produksjonskje-
den ofte av: Innlevering > Montering > Test > Utleve-
ring. Høyest risiko for ESD oppstår da ved montering 
og test, ettersom det ofte er der de ESD-følsomme 
produktene håndteres. Ettersom statisk elektrisitet 
finnes over alt i våre omgivelser; på arbeidsflater, gulv, 
stoler, klær, arbeidsbord, utstyr etc., er det ekstra 
viktig å ha ESD-sikre produkter som sikrer disse 
områdene.

Hvem berøres av ESD?
Det er lett å tro at ESD påvirker elektronikkindustrien, 
men faktum er at ESD finnes overalt rundt oss, og kan 
derfor forekomme i alle tenkelige bransjer, på en eller 
annen måte, f.eks. innen helsetjenesten, IT-bransjen, 
plastindustrien, flyindustrien eller bilindustrien. Derfor 
er det ekstra viktig å se over sin virksomhet, enten 
selv eller ved å kalle inn en ekspert, for å se om det 
finnes fare for ESD-skader noen steder i produksjons- 
kjeden.

ESDs utvikling?
Ettersom utviklingen av kretskort har skjedd så 
drastisk i de siste årene, har det blitt utviklet tynnere 
ledninger med mindre isolasjonsavstand. Det vil si at 
elektronene, strømmen, raskere og mer ukontrollert 
kan ta seg fra den ene enden til den andre. Dette har 
medført at kretskort har blitt mer og mer følsomme, 
spesielt de siste 5 årene, og at risikoen for ESD-ska-
der har økt. Andre trender som har kommet til de sis-
te årene er nye halvledende materialer som gir kraftig 
skaderisiko samt økt hurtighet på komponentene som 
krever lavere kapasitanser og kortere ledninger. Alle 
disse trender medfører en kraftig skaderisiko.

ESD-standarder
Det finnes to hovedstandarder som har sin opprinnel-
se i ”The International ESD Community”, ANSI/ESD 
S20.20 og IEC 61340-5-1. Disse standarder bør dekke 
alle de hensyn bedrifter som produserer eller håndterer 
ESD-følsomme produkter bør ta.
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Det er viktig å ha ESD-sikre produkter som sikrer hele produksjonskjeden:  
Innlevering > Montering > Test > Utlevering.



PROBLEMBEKREFTELSER
Konsekvenser: Permanente og latente
Det finnes to typer skader som forårsakes av ESD:

• Permanente
• Latente

Enten opphører funksjonene på komponenter med en 
gang ved utlading, permanent feil, eller så oppstår en 
latent feil. Permanente feil kan f.eks. ha blitt forårsaket 
av metallsmelting i kretskortet. Latente feil er derimot 
kontroversielle og vanskelige å identifisere. Disse 
feilene innebærer at komponenter skades uten at 
funksjonen opphører med en gang. Resultatet blir at 
komponentet tidvis fungerer, også kalt intermittent feil, 
til den en dag ikke lenger fungerer som den skal. Man 
kan se det som om en levetid på et produkt forkortes.

Noen kan oppleve ESD som et uforklarlig problem, 
ettersom man ofte verken kan se eller kjenne ESD. 

AV ALLE ÅRSAKER TIL FEIL I DRIFTSSATTE  
SYSTEM KOMMER 60% AV ESD.

Men det holder å ødelegge en halv leder eller at man 
bare gjør en halv kortslutning på en inntilliggende 
leder. Det er kanskje bare én av flere milliarder tran-
sistorer som er skadet og det er nettopp denne som 
brukes når f.eks. en kollisjonspute skal utløses i en bil. 
Av alle feilårsaker til driftssatte systemer kommer 60%  
av ESD og resten pga. komponentfeil eller mekaniske 
og kjemiske feil. Med driftssatte system menes appa-
rater der det inngår kretskort.

Konsekvenser: Personlig ubehag
Personlig ubehag kan oppstå ved at personalet opp-
lever gnistdannelse i sitt daglige arbeid. Dette skaper 
unødige risikoer som setter den personlige helsen på 
spill, ettersom gnistdannelsene kan være både store 
og små.
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Årsak til feil i  
driftssatte systemer.

ESD 
60 %

Kompo- 
nenter
10 %

Mekaniske/kjemiske 
30 %



Konsekvenser: Kostnader
ESD påvirker produksjonsavkastning, produksjons-
kostnader, produktkvalitet, produktpålitelighet og 
lønnsomhet. Kostnaden for de skadede enhetene 
varierer fra kun noen kroner for en enkel diode, til 
titusenvis av kroner for komplekse integrerte kretser. 
Summen av tilhørende kostnader for reparasjon, om-
bygging og tilleggskostnader viser at det finnes klare 
grunner til nødvendige forbedringer. 

Mange spør om den ”riktige kostnaden” og hva man 
egentlig tjener på å investere i ESD-beskyttelse. Alle 
som har arbeidet med kvalitetsspørsmål eller hold-
barhetsspørsmål i en stor bedrift vet at det kan være 
vanskelig å utvikle og presentere en troverdig bereg-
ning av feilkostnader. De viktigste effektene av å inves-
tere i ESD-beskyttelse har vist seg å resultere i færre 

kasseringer, mer pålitelige produksjonsprosesser, 
bedre kundeinntrykk og mindre reparasjonskostnader. 
Se tabellen over som viser relative kostnader ved ulike 
nivåer. Tabellen viser et generelt bilde av hva hver feil 
i gjennomsnitt koster. En feil som oppstår i kretskort 
kan innebære ulike konsekvenser avhengig av hvilket 
produkt kretskortet er installert i. Det kan, som tidlige-
re er blitt nevnt, føre til at en kollisjonspute utløses når 
den ikke skal det, maskinstopp eller signalfeil i tog. De 
minste kostnadene beregnes å være reparasjon av 
komponenter, kretskort eller system (maskiner), mens 
de største kostnadene er servicekostnadene. Ofte 
når bedrifter støter på slike feil, tvinges de til å sende 
tilbake produktet til leverandøren for å få det erstattet. 
I servicekostnader inngår derfor logistikk-, frakt- og 
administrasjonskostnader.
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Relative kostnader forårsaket av ESD-skader.

Tabellen viser kun forholdet mellom de ulike kostnadene og 
viser at servicekostnadene utgjør de største kostnadene når 
ESD-skader inntreffer på driftssatte system.

Service

1000

800

600

400

200

System

Kretskort

Komponent

Relative  
kostnader



LØSNINGEN
GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

Designet for å beskytte
Ved f.eks. å bruke mindre følsomme komponenter 
for ESD. Regne alltid med at alle komponenter og 
kort er følsomme for ESD og behandles kun med 
ESD-følsomme produkter hvis du er skikkelig jordet. 
Lagre og transportere alltid ESD-følsomme materi-
aler i skjermet emballasje og bokser.

Definere kontrollnivå
For å få en oppfatning om følsomhetsnivåer kan man 
gjøre ulike simuleringstester: Human Body Model 
(HBM), Charged-Device Model (CDM), og Machine 
Model (MM). HBM er en simulering som måler over-
føring av lading mellom menneskekroppen og ESDS 

(ESD-følsomme produkter), CDM er en simulering 
som måler overføring av lading mellom ulike produk-
ter og MM er en simulering som måler overføring 
av lading mellom menneskekroppen og konduktive 
materialer.

Identifisere og definere EPA-områder
EPA og ESD-beskyttet område, ”en definert plass 
med de nødvendige materialene, verktøy og utstyr 
som kan styre statisk elektrisitet til et nivå som mini-
merer skader på ESD-følsomme objekt. ”Pass på at 
det finnes EPA over alt der det håndteres ESD-føl-
somme komponenter. Alt utstyr som brukes og er  
nær arbeidsflaten i EPA-områder bør være  
avledende.
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Reduser elektrostatisk utlading
Unngå så mange statiske utladingsgenererende 
prosesser eller materialer som mulig, spesielt høye 
utladingsisolatorer så som plast og syntetiske gjen-
stander. ESD-faren øker også med tørr luft og enkelte 
aktiviteter som å rulle en stol eller ved å ta i enkelte 
gjenstander. Koble ESD-følsomme produkter til jord 
for å redusere dannelse av utlading og ansamling. 
Personell kan f.eks. være jordet via håndleddsbånd 
som i sin tur er koblet til jord.

Avlede og nøytralisere
Avled eller nøytraliser de elektrostatiske utladinger 
som forekommer. Høy og jevn luftfuktighet på over 
60% RH, korrekt jording og bruk av ledende eller 

dissipative (konstant antistatiske) materialer spiller 
stor rolle. Hvis man har produkter som fungerer som 
isolatorer og som er vanskelig å avlede, eller ikke 
tåler den høye luftfuktigheten, så kan man bruke et 
ioniseringsapparat som lager ioner og nøytraliserer 
objektet.

Beskytte produktene
Bruk ESD-produkter som tåler ESD. Beskytt pro-
duktene ved å koble dem til jord eller ved å lagre og 
transportere de ESD-følsomme produktene i skjer-
mede og avledende kasser eller forpakninger som 
har et ESD-vern. De skjermede materialene har et 
lag av metall i seg som forhindrer utlading og elek-
triske felt å trenge igjennom.

Andamus aped quo quid ea nobit, quodit modis
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LØSNINGEN

ESD-TEAM

PROSESS

KONTROLLPLAN

STØTTE FRA 
LEDELSEN

ESD-TRENINGSPLAN

VERIFISERING
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Under vises seks punkter for en vellykket ESD-plan. For å kunne gjennomføre aktivitetene i de 
grunnleggende prinsippene er alle disse seks punktene nødvendige. De handler om å skape  
rutiner i aktivitetene og lykkes med å opprettholde kunnskap med støtte av ledelsen.

6 TRINN TIL ET VELLYKKET ARBEID



1. ESD-team
Lage et ESD-team og en ESD-leder som er ansvar-
lig for utvikling, budsjettering og administrering av 
ESD-programmet. Et lagarbeid gjelder spesielt ESD 
ettersom problemene og løsningene i de fleste be-
drifter krysser ulike funksjoner, avdelinger, divisjoner 
og leverandører.

2. Prosess
Kartlegg produksjonen og prioriter de områder som 
trenger beskyttelse. Et ESD-beskyttet område, EPA, 
kan forekomme langs hele produksjonskjeden: Inn-
levering > Montering > Test > Utlevering, men ofte 
innen montering og test. EPA kan som tidligere nevnt 
forekomme langs hele produksjonskjeden, spesielt 
innen montering og test. Derfor er det viktig å spesielt 
sikre disse områdene med tilstrekkelig ESD-beskyt-
telse. Under følger et eksempel på hvordan en godt 
planlagt ESD-flyt kan se ut.
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Mellomlager  
for utlevering

Oppbevaring Arbeidsbord Antistatisk forheng 
for avskjerming

Flyt

INN- OG UTLEVERING

EPA-OMRÅDE



3. Kontrollplan
En kontrollplan innebærer at man gjør funksjonskontroll 
av ESD-beskyttede produkter regelmessig i henhold til 
dokumenterte rutiner, for å se om ESD-beskyttede pro-
dukter som finnes i produksjonen har blitt dårligere eller 
har beholdt sin funksjon. I standarden IEC/TR 61340-                     

5-2 kan man lese hvilke kontrollintervaller som anbe
fales for ulike produkter. For å gi konkrete eksempler 
på kravsgrenser for ulike produkter, presenteres vanlig 
eksisterende kontrollintervaller hos Nordiske elektronikk-
produserende bedrift i tabellen under.
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Måleinstrument
Det er viktig å få hjelp av noen som har riktig måleutstyr 
og kunnskap, for å få korrekte verdier. Det er naturligvis 
opp til hver bedrift å kontrollere at kunde- eller bedrifts-
kravene oppfylles når det gjelder ESD.

Dokumentasjon
Funksjonskontrollen som gjøres av de ansatte skal 
registreres og følges opp i bedriften. Eksempel på 
protokoll ved funksjonskontroll av f.eks. pakkemate-
riellet og håndleddsbånd kan se slik ut:

Produkt
Vanlig  

forekommende 
kontrollintervall

Måleinstrument Nedre grenseverdi Øvre grenseverdi

Paknings- 
materiell Stikkprøvekontroll Feltmåler - 10 000 V/m

Benker** Hver 3. måned Resistansemåler - 1 GΩ

Håndleddsbånd Hver dag

Resistansemåler  
med ”skotester”  

eller lignende  
måleutstyr

-

Viser godkjent  
eller underkjent verdi 

(maks. 35 MΩ)

Stoler** Hver 3. måned Resistansemåler - 1 GΩ

Hyller** Hver 3. måned Resistansemåler - 1 GΩ

Vogner** Hver 3. måned Resistansemåler - 1 GΩ

** For disse ESD beskyttelsesutstyr anbefales rengjøring som et første tiltak ved underkjente måleverdier.
Det er viktig å la testobjektet tørke før nye målinger utføres. Derfor anbefales det å vente minst 4 timer før neste måling utføres.

Eksempel på kravsgrenser og kontrollintervall

Eksempel på protokoll over pakningsmaterialets og håndleddsbåndets funksjon

ESD funksjonskontroll av pakningsmateriell og håndleddsbånd
Ved godkjent resultat, skriv signatur i den aktuelle ruten

Ans.nr. Navn Bord Stol AnmerkningStolStolBord Bord
År/uke År/uke År/uke

Dokumentere også de faktiske og potensielle  
ESD-tap i form av defekte komponenter.

ESD-etikett
På hvert ESD-godkjent produkt bør en selvklebende 

ESD-etikett, svart tekst på gul bakgrunn, plasseres. 
Den skal være beskyttet, men godt synlig på utstyret. 
Etiketten bør også fortelle om når utstyret ble god-
kjent og av hvem.



4. Lederstøtte
For å lykkes med ESD-arbeidet kreves det at 
ESD-programmet får støtte av ledelsen, på høyest 
mulig nivå. Det kreves engasjement og forståelse for 
kvalitet, produktytelse, pålitelighet og kostnadsbe-
sparelser. Alle bedrifter bør derfor forberede en kort 
bedriftspolicyforklaring om ESD-kontroll.

5. ESD opplærings- og treningsplan
Beskyttelse av produkter fra effektene av ESD-skader 
starter ved å forstå begrepet rundt elektrostatiske 
oppladinger og utladinger. Et effektivt ESD-program 
krever et produktivt treningsprogram der alle involver-
te forstår de sentrale begrepene. Man bør utvikle og 
gjennomføre en opplæringsplan. Omskolere persona-
let i ESD-kontroll. Opplæringen bør inneholde en test 
eller annen metode for å kontrollere forståelse.

6.  Verifisering
Trinn 6 går ut på å granske, revidere, analysere, få 
feedback og forbedre. Revisjon er viktig for å sikre at 
ESD-kontrollprogrammet er vellykket. ESD-ansvarlig 
bør kontinuerlig identifisere avkastningen på investe-
ringen av programmet, for å motivere besparelsen. 
Lag derfor en verifiseringsplan som ESD-ansvarlig 
kan jobbe etter.

Gigant gir støtte
Gigants største styrke når det gjelder ESD-prosjekt 
er at vi hjelper våre kunder med å se helheten rundt 
ESD. Vi besøker våre kunders produksjonslokaler 
for å se hvor langt de har kommet med sitt ESD-ar-
beid. For oss er det viktig å ikke overse noen luker i 
produksjonskjeden: Innlevering > Montering > Test 
> Utlevering, for å sikre EPA-området. Vi anser også 
at opplæring er den viktigste delen og derfor tilbyr vi 
grunnopplæring for de som trenger å komme igang 
med sitt ESD-arbeid. Vi har også et bredt sortiment 
av ESD-produkter.
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SAMMENDRAG
Konsekvensene av utilstrekkelig ESD-beskyttelse 
varierer avhengig av hvor mottakelig og følsom 
ESD-komponentene er for utlading. Det kan innebære 
latente eller permanente feil, personlig ubehag og 
høye servicekostnader. For å unngå dette kreves det 
at man har en gjennomtenkt flyt i sin produksjon og 
at ESD-beskyttede områder (EPA) er samlet på ett 
område i produksjonen. Det kreves at man følger de 
grunnleggende prinsippene samt de 6 trinnene for et 
vellykket ESD-arbeid. For de bedrifter som trenger 
støtte i sitt ESD-arbeid finnes det mulighet til å få hjelp 
av eksperter, fremfor alt for å bli utstyrt med riktig 
arbeidsplassutstyr og opplæring.

 

Referanser

https://www.ESD-a.org/about-ESD-/ESD- fundamen-
tals/   (Part 1-6) 

http://incompliancemag.com/article/the-qrealq-cost-
of-ESD-damage/ 

http://www.ESD-nordic.com/fakta-om-ESD-

http://www.sweclockers.com/artikel/18813-ESD- el-
ler-elektrostatiska-urladdningar-ingen-myt-i-datorvarl-
den

http://www.esdnordic.com/ 
(Funktionskontroll av ESD- skyddsutrustning och 
Why Static Charge Builds Up on People)
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Vil du også investere i et sikrere ESD-arbeid? Ta en prat med Gigant!



For å svare på spørsmålet hva ESD er, trenger vi å 
forstå hvordan elektroner oppfører seg. All materie 
består av atomer som inneholder positivt ladet pro-
toner, nøytrale neutroner og negativt ladet elektroner. 
Dog er det kun elektronene som kan vandre ivei, i de 
fra starten, uladede atomene. Når de negativt ladede 
elektronene flyr fra atomene får atomet et underskudd 
på elektroner og blir positivt ladet. Ulike atomer har 
ulike kjemiske egenskaper og oppfører seg derfor ulikt. 
Enkelte atomer har en egen tendens til å tiltrekke elek-
troner mens andre atomer heller vil bli kvitt elektroner.

Elektronene kan vandre fra atomene på ulike måter 
ved friksjon, separasjon eller induksjon. Når noe eller 
noen av disse prinsipper oppstår, får elektronene 
muligheten til å vandre av gårde fra det ene materi-
alet til det andre. Når f.eks. en person går over et 
gulv eller arbeider ved en benk, kan både friksjon og 
separasjon oppstå mellom personen og gulvet. Dette 
innebærer at personen som går over gulvet får et 
overskudd på elektroner, som bygger opp ladinger på 
flere tusen volt. Det kan også dannes andre elektriske 
felt på avstand uten direkte kontakt, avhengig av hvor 
stor lading de oppladede materialene genererer, som 
kalles induksjon.

Selvfølgelig er elektroneovergangen ikke så enkel 
som vi beskriver her, den er mer kompleks. Hvor mye 
lading et materiale genererer avhenger av kontaktfla-
ten, separasjonshastighet, relativ funktighet, material-
ets kjemiske egenskaper, evne og tendens til å velge 
tiltrekking, eller gi ifra seg elektroner samt en mengde 
andre faktorer.

Når elektronene befinner seg i et ledende materiale, 
kan de flyte inn i den ene enden og ut i den andre, 
dette kaller vi for en strøm. Hvis elektronene havner i 
et uledende materiale kan de ikke forflytte seg, men 
blir igjen der de ble laget. De er da statiske, d.v.s. 
urørlige, derav navnet statisk elektrisitet.

Hvis det blir veldig mange elektroner på samme sted, 
i dette tilfelle i personen som gikk over gulvet og byg-
de opp ladinger, så blir det trangt for elektronene og 
de vil vekk derfra til et ledende materiale. Ofte vil de 
til jord, enten via luften med hjelp av luftfuktighet som 
gjør at luften blir mer ledende, eller via andre materia-
ler. Dette fenomenet, når elektroner beveger seg fra et 
materiale med høyere spenningsforskjell til noe med 
lavere spenningsforskjell kalles det for ESD, Electro 
Static Discharge, elektrostatisk utlading på norsk.

Det er ikke farlig å gå rundt med høye ladinger, der-
imot finnes det en fare for at utladinger skapes hvis 
man kommer i kontakt med ESD-følsomme gjenstan-
der som ikke tåler den ukontrollerte utladingen. 

Hvis den oppladede personen som vi nevnte tidligere 
hadde trykket på en ujordet heisknapp, så hadde han 
sikkert kjent en utlading om den var mer enn 10 000 
V. Denne gnisten oppstår p.g.a. den elektrostatiske 
utladingen på et ledende materiale, i dette tilfelle heis- 
knappen, som var både følsom og mottagelig for 
ESD, og som ikke kunne føre elektronene videre til 
jord.

 © Copyright Gigant AB,www.gigant.no. Det tas forbehold om feil.. JAN 14 | 2016

WHITEPAPER – GIGANT ESD – HVA ER ESD? - VEDLEGG 1

HVA ER ESD? VEDLEGG 1



ORDLEKSIKON
Resistanse 
Motstand, et visst slag strømbegrensende evne  
på en elektrisk krets.

Konduktiv  
Ledende. 

Dissipativ  
Som konduktiv, men avledningsevnen til jord er lavere.

Isolator  
Materialer med en overflateresistens eller volumresis-
tens med en motstand større enn 1x10^11 ohms. 

Ion  
Atom eller molekyl som har et overskudd eller under-
skudd av elektroner.

Atom  
Den minste enheten av et grunnemne som består 
av positivt ladede protoner, nøytrale neutroner, samt 
negativt ladede elektroner.
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ESD  
Electro Static Discharge, elektrostatisk utlading. 

ESDS  
Electro Static Discharge Sensitive Items,  
ESD-følsomme produkter.

EPA  
Electro Protective Area, ESD-beskyttet område.

HBM  
Human Body Modul, simulering som måler overføring 
av lading mellom menneskekroppen og ESD.

CDM  
Computer Device Modul, simulering som måler over-
føring av lading mellom ulike produkter. 

MM  
Machine Modul, simulering som måler overføring 
av lading mellom menneskekroppen og konduktive 
materialer.

FORKORTELSER


