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Przetwornice statyczne kolejowych pojazdów szynowych – 
rozwiązania techniczne i kierunki rozwoju konstrukcji
W artykule przedstawiono przegląd obecnie stosowanych rozwią-
zań przetwornic statycznych zasilających obwody pomocnicze 
kolejowych pojazdów szynowych. Omówiono podstawowe para-
metry opisujące urządzenia, będące punktem wyjścia w procesie 
projektowym. Należą do nich m.in. zakres napięcia wejściowego, 
wartość mocy znamionowej układu, wartości napięć wyjściowych 
oraz ich parametry jakościowe takie jak: wartości tętnień czy 
stabilizacji napięcia. Omówiono różne konfiguracje przetwornic 
statycznych z uwzględnieniem sposobu komunikacji tych urzą-
dzeń z systemem nadrzędnym pojazdu (TCMS) oraz układów se-
paracji galwanicznej i sposobów jej realizacji. W artykule przed-
stawiono wymagania stawiane tym urządzeniom przez normy 
międzynarodowe, niezbędne do zapewnienia interoperacyjności 
taboru kolejowego. W materiale zaprezentowano kierunki rozwo-
ju konstrukcji przetwornic statycznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wykorzystania elementów półprzewodnikowych wyko-
nanych z węglika krzemu, które pozwalają na obniżenie strat, 
zwiększenie sprawności urządzeń oraz zmniejszenie wymiarów 
i masy przetwornic.
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Wstęp
Szczególnie istotnymi cechami źródła zasilania kolejowych po-
jazdów szynowych są wysoka niezawodność i pewność działania. 
Przetwornice statyczne wyeliminowały w zasadzie przetwornice 
elektromaszynowe, oferując wysoką niezawodność, sprawność, 
bezobsługowość oraz szeroki zakres napięć wejściowych (wg UIC) 
i wyjściowych. Nowoczesne rozwiązania integrują także zasila-
cze do ładowania baterii akumulatorów z kontrolą i kompensa-
cją temperaturową prądu ładowania baterii. Wspomniane baterie 
akumulatorów stosowane w pojazdach szynowych to baterie za-
sadowe wykonane w technologii włóknistej. W ofercie rynkowej 
kolejowych przetwornic statycznych znajdują się przetwornice 
jedno i wielosystemowe, przeznaczone do zasilania instalacji 
wagonowych i instalacji elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) 
przy wykorzystaniu energii z sieci trakcyjnej. Przetwornice wielo-
systemowe są dostosowane do pracy dla zasilania za pomocą 
napięć występujących w europejskich systemach trakcyjnych (wg. 
UIC-550), natomiast jedno systemowe są przeznaczone do eks-
ploatacji przy jednym napięciu zasilającym - wejściowym. Zakres 
mocy aktualnie wytwarzanych urządzeń tego typu znajduje się 
w zakresie od 6,5 do 100 kW.

Najnowszej generacji wysokonapięciowe, tranzystorowe moduły 
IGBT i SiC o wysokiej trwałości cyklicznej łączeniowej i termicznej, 
pozwalają na znaczne uproszczenie obwodów silnoprądowych 
oraz układów sterowania przetwornic. Nowoczesne magnetyczne 
materiały amorficzne i nanokrystaliczne – stosowane w rdzeniach 
elementów indukcyjnych – pozwalają na znaczne zmniejszenie 
wymiarów i zwiększenie sprawności urządzeń, natomiast technika 
światłowodowa w układzie sterowania zapewnia oprócz odpowied-
niego poziomu izolacji także eliminację zakłóceń elektromagne-

tycznych. Mikroprocesorowy system sterowania wykorzystywany 
w przetwornicach zapewnia wielopoziomowe, dynamiczne zabez-
pieczenie przeciwzwarciowe oraz realizuje algorytm sterowania 
umożliwiający obniżenie zawartości wyższych harmonicznych 
w wyjściowym napięciu przemiennym. Wpływa to na zwiększenie 
trwałości zasilanych silników, poprzez zmniejszenie strat mocy, 
ograniczenie przepięć w uzwojeniach oraz zwiększenie trwałości 
izolacji.

Wymienione, przykładowe cechy układów zasilania z nowo-
czesnymi przetwornicami statycznymi decydują o ich wysokiej 
niezawodności. Przetwornice te mogą być zasilane bezpośrednio 
z sieci trakcyjnej, lub – w przypadku napięć 15 kV 16 2/3 Hz 
i 25 kV 50 Hz – z pojazdowej magistrali WN. Podstawowe parame-
try techniczne kolejowych przetwornic statycznych przedstawiono 
w tabeli 1.

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowane techno-
logie powodują, że nowoczesne przetwornice statyczne charakte-
ryzują się następującymi cechami:

 � wysoką niezawodnością – średni czas międzyawaryjny (MTBF) 
wynosi 40–60 tys. godzin pracy;

 � szerokim zakresem dopuszczalnych napięć wejściowych;
 � wysoką odpornością na przepięcia występujące w sieci 
trakcyjnej;

 � wysoką sprawnością (>83%);
 � bardzo dobrymi właściwościami regulacyjnymi, przyczyniają-
cymi się do uzyskania zwiększonej trwałości baterii (wysoka 
stabilność napięcia oraz bardzo niski poziom tętnień napięcia 
i prądu, termiczna korekcja napięcia wyjściowego oraz precyzyj-
ne ograniczenie prądu ładowania akumulatorów);

 � wysoką przeciążalnością, gwarantującą poprawną pracę 
odbiorników;

 � odpornością na czynniki atmosferyczne;
 � znacznym obniżeniem kosztów eksploatacji w porównaniu 
z przetwornicami tradycyjnymi.

Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne kolejowych przetwornic 
statycznych 

Parametry Wartość
Moc znamionowa 3…95 kW
Wartości napięcia wejściowych  
(oferowane dla poszczególnych typów) 

24VDC, 110VDC, 1000V 16 2/3Hz, 1000VAC, 
1500VAC, 1500VDC, 3000VDC, 3000VAC

Wartości napięcia wyjściowych  
(oferowane dla poszczególnych typów)

24VDC, 110VDC, 3x380VAC, 3x400VAC, 
3x415VAC, 230VAC, 220V 50Hz

Stabilizacja napięcia DC/AC ≤ 1% / ≤± 5%
Tętnienia DC / THD(u) AC ≤± 0,5% / ≤± 5%
Stabilizacja częstotliwości ≤± 0,2%
Zakres temperatur otoczenia -30º…+40º C
Sprawność ogólna >83%
Stopień ochrony IP65
Źródło: opracowane własne.
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Na rysunku 1 przedstawiono ogólny schemat pokładowego za-
silania obwodów pomocniczych z przetwornicy statycznej. Łączy 
on w sobie wszystkie możliwe konfiguracje systemów zasilania 
i przedstawia odpowiednie interfejsy zasilania w obrębie pokła-
dowego systemu zasilania elektrycznego [6].

W tabeli 2 przedstawiono klasyfikację parametrów napięć wyj-
ściowych przetwornic statycznych, a w tabeli 3 klasyfikację pod-
stawowych cech konstrukcyjnych przetwornic statycznych.

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe konfiguracje prze-
twornic statycznych. [6]

Przy określaniu struktur przetwornic statycznych dla pojazdów 
kolejowych można posłużyć się zestawieniem tabelarycznym para-
metrów, które muszą zostać określone podczas realizacji zadania 
zasilania pociągu. Tabele te przedstawione zostały w [6].

Osobną grupę urządzeń stanowią urządzenia do ładowania 
baterii akumulatorów. Zapewniają one ograniczenie prądu łado-
wania oraz kompensację napięcia baterii w funkcji temperatury 
otoczenia. Zmniejsza to wpływ na żywotność baterii, częstość roz-
ładowań oraz jej eksploatację w szerokim zakresie temperatur. 
Wartość napięcia na wyjściu (24V, 36V) jest automatycznie kom-
pensowana w funkcji temperatury baterii – przy niskich tempera-

turach jest zwiększana, a przy wysokich zmniejszana w stosunku 
do napięcia w zalecanej temperaturze eksploatacji. System stero-
wania zasilacza DC zapewnia ustalenie końcowego napięcia łado-
wania dla określonej temperatury, zgodnie z zaleceniami produ-
centa zastosowanej baterii. Zapewniane jest również, wymagane 
przez producenta, ograniczenie maksymalnego prądu ładowania 
baterii. Zastosowane rozwiązania techniczne zapobiegają przed-
wczesnemu zużyciu akumulatorów zarówno z powodu eksploatacji 
w szerokim zakresie temperatur, jak i zbyt intensywnego ładowa-
nia baterii przy dłuższych okresach braku zasilania przetwornicy. 
Na rysunku 3 przedstawiono strukturę ładowarki baterii [1], [6].

Przetwornica musi być wyposażona w interfejs, zapewniający 
komunikację z systemem sterowania i monitorowania pociągów 

Rys. 1. Systemy pokładowego zasilania obwodów pomocniczych z prze-
twornicy statycznej, gdzie: TRAF – napięcie zasilania z uzwojenia pomoc-
niczego transformatora głównego, DCLT – napięcie zasilania z obwodu 
DC falownika trakcyjnego, sterowane przez przekształtnik DCDC obwo-
du falowników, DCCA napięcie zasilania z sieci trakcyjnej prądu stałego 
zgodnie z EN 50163, RIC - napięcie dostarczane przez linię zgodną z RIC, 
DCLA - napięcie dostarczane przez pośredni obwód DC-Link Aux (w prze-
twornicy statycznej), 3AC - linia pociągowa zasilania 3AC FF, LVDC napięcie 
DC dostarczane z akumulatora DC, ACU - przetwornica statyczna (pomoc-
nicza), BC - ładowarka akumulatorowa oraz zasilacz DC [6]

Tab. 3. Klasyfikacja podstawowych cech konstrukcyjnych przetwornic 
statycznych [6]

IC 
Wyjście o wspólnej izolacji z innym wyjściem, wymagane dodatkowe 
zabezpieczenie przed pojawieniem się wysokiego napięcia na wyj-
ściach niskonapięciowych

IS Wyjście separowane galwanicznie
NO Wyjście nieizolowane galwanicznie
FF Stała częstotliwość napięcia wyjściowego
VF Zmienna częstotliwość napięcia wyjściowego
DC Wyjście stałoprądowe DC
PWM Wyjście napięcia kształtowanego przez PWM
SIN Wyjście napięcia sinusoidalnego
DC Wyjście napięcia stałego
Moc Moc znamionowa przetwornicy w kVA, moc ładowarki w kW

Tab. 2. Klasyfikacja parametrów napięć wyjściowych przetwornic statycz-
nych [6] 

DCLA Napięcie dostarczane przez pośredni obwód DC-Link Aux  
(w przetwornicy statycznej)

3AC Napięcie wyjściowe 3AC o stałej lub zmiennej częstotliwości
3AC FF Napięcie wyjściowe 3AC o stałej częstotliwości
3AC VF Napięcie wyjściowe 3AC o zmiennej częstotliwości
LVDC Napięcie stałe NN

Rys. 2. Przykładowe konfiguracje przetwornic statycznych. [6] Rys. 3. Struktura pokładowej ładowarki baterii akumulatorów. [1], [6]
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(TCMS), który umożliwia wymianę informacji dotyczących kontroli, 
statusu pracy i diagnostyki. Schemat blokowy przedstawiono na 
rysunku 4.

Struktura przetwornic statycznych przeznaczonych do zasilania 
sieci pokładowej taboru kolejowego [7]
W zależności od specyficznej architektury danego pojazdu mogą 
być realizowane różne konfiguracje trójfazowego zasilania linii 
kolejowej. Większość charakterystyk trójfazowych linii zasilają-
cych pociąg nie jest związana z architekturą systemu zasilania 
pociągu, jednak niektóre z nich zależą bezpośrednio od wybranej 
architektury zasilania, a mianowicie: zawartość harmonicznych, 
stromość napięcia dU/dt, napięcie między przewodem fazowym 
a przewodem neutralnym oraz napięcie między punktem zerowym 
i punktem uziemienia. Izolacja galwaniczna nie jest obowiązkowa, 
ale zalecana i preferowana. Architektura zasilania linii kolejowej 
bez izolacji galwanicznej musi być zgodna z normą PN-EN 50153 
"Zalecenia dotyczące przepisów ochronnych związanych z zagroże-
niami elektrycznymi". Zgodnie z aktualnym stanem techniki moż-
na wskazać różne architektury linii zasilania pociągu. Wyróżnić 
można trzy różne klasy. [7]

Klasa 1 - Izolacja galwaniczna po stronie wyjścia przetwornicy 
pomocniczej i filtra sinusoidalnego.
Przykładem przetwornicy klasy 1 jest układ, w którym izolację 
galwaniczną zapewnia 3-fazowy transformator wyjściowy. Zasto-
sowanie filtra sinusoidalnego (górna część rysunku 5) pozwala 
uzyskać niski współczynnik odkształcenia napięcia. Punkt gwiaz-
dowy uzwojeń wtórnych transformatorów 3-fazowych może być 
podłączony do uziemienia. Napięcia między linią fazową a punk-
tem uziemiania są zbliżone do sinusoidy, a napięcie składowej 
zerowej („common mode”) w punkcie gwiazdowym obciążenia 
3AC jest bliskie zeru.

Jeżeli preferowane jest rozwiązanie w którym trójfazowa linia 
zasilająca jest odizolowana od ziemi (ang. „floating” – „układ pły-
wający”), punkt neutralny może być połączony z ziemią za pomo-
cą kondensatora CN (dolna część rysunku 5). Napięcia pomiędzy 
linią fazową a uziemieniem są zbliżone do sinusoidy, napięcie 
między punktem gwiazdowym obciążenia 3AC i uziemieniem jest 
bliskie zeru.

Architektura ta zapewnia wysoką jakość napięcia w linii trój-
fazowej (3AC) minimalizując ryzyko przeciążenia odbiorników AC 
przez niską wartość współczynnika TDR (ang. total distortion ra-
tio), bardzo małe przepięcia, małą stromość narastania napięcia 

dU/dt dla dowolnego napięcia linii oraz dla składowej zerowej 
(„common mode” ).

Istotną wadą tego rozwiązania jest konieczność zastosowania 
transformatora niskoczęstotliwościowego, którego ciężar może 
stanowić przeszkodę w przypadku zastosowań, w których warunki 
dotyczące granicznego obciążenia osi są krytyczne.

Klasa 1 - Izolacja galwaniczna po stronie wejścia przetwornicy 
pomocniczej i filtra sinusoidalnego
Innym przykładem przetwornicy klasy 1 jest układ, którego izola-
cja galwaniczna zrealizowana jest po stronie wejściowej przetwor-
nicy statycznej za pomocą transformatora średniej częstotliwości 
– pozwala to na zmniejszenie masy i objętości urządzenia (górna 
część rysunku 6). Kolejnym przykładem realizacji galwanicznej 
na wejściu przetwornicy jest wykorzystanie uzwojenia głównego 
transformatora trakcyjnego do zasilania sieci trakcyjnej prądu 
przemiennego (dolna część rysunku 6). W zależności od tego, czy 
linia zasilania pociągu jest systemem 3-przewodowym czy 3-prze-
wodowym z przewodem neutralnym, możliwa jest realizacja kilku 
wariantów dla obciążeń jednofazowych.

Minimalizacja naprężeń izolacji elektrycznych dla obciążeń 
AC jest możliwa dzięki wysokiej jakości napięcia trójfazowego. 
W przedstawionych obwodach przebiegi napięć między liniami fa-
zowymi, a punktem neutralnym N są zbliżone do sinusoidy, a po-
tencjał punktu gwiazdowego obciążenia trójazowego jest zbliżony 
do potencjału punktu neutralnego N dzięki temu uzyskuje się niski 
współczynnik TDR, bardzo małe przepięcia, małą stromość nara-
stania napięcia (dU/dt) dla napięć przy obciążeniu symetrycznym.

Rys. 4. Schemat blokowy interfejsu, zapewniającego komunikację prze-
twornicy statycznej z systemem sterowania i monitorowania pociągów 
(TCMS) [6].

Rys. 5. Architektura pociągowej linii zasilania z izolacją galwaniczną po 
stronie wyjścia przetwornicy statycznej.[7]

Rys. 6. Struktura przetwornicy statycznej z izolacją galwaniczną po stronie 
wejścia.[7]
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Na rysunku 6 (górna część) - kondensatory filtra sinusoidal-
nego są połączone z uziemieniem, rozwiązanie to jest efektywne 
dla sieci 3-przewodowej. Jeśli obciążenia jednofazowe wymaga-
ją zasilania napięciem między dowolną linią fazową a punktem 
neutralnym, preferowana jest struktura przedstawiona na dolnej 
części rysunku 6. W celu zminimalizowania asymetrii napięcia 
i poprawienia wartości tolerancji statycznych do punktu środko-
wego kondensatorów magistrali DC dołącza się indukcyjność LN.

Klasa 2 i klasa 3 - zasilanie 3AC pociągu bez izolacji galwanicznej
W niektórych rozwiązaniach kolejowych zastosowanie izolacji gal-
wanicznej i filtra sinusoidalnego nie jest możliwe ze względu na 
ograniczenia związane z ciężarem i objętością zabudowy przetwor-
nicy statycznej.

Przykładem przetwornicy klasy 2 jest struktura przedstawio-
na na rysunku 7 (część górna), gdzie przetwornica statyczna 
nie posiada izolacji galwanicznej, ale wyposażona została w filtr 
sinusoidalny na wyjściu trójfazowym przetwornicy. W przypadku 
architektury tego typu napięcia pomiędzy przewodami fazowymi 
i przewodem neutralnym N charakteryzują się niskim współczyn-
nikiem TDR i kształtem zbliżonym do sinusoidy. Średnia wartość 
napięcia fazowego (L-N) oraz napięcie trójfazowe wynoszą połowę 
wartości napięcia wejściowego DC, napięcia te wykazują również 
duże wahania wartości przy jednocześnie wysokiej stromości na-
rastania napięcia dU/dt. Ograniczenia te muszą być brane pod 
uwagę przy projektowaniu izolacji obciążeń, np. silników. W celu 
zmniejszenia asymetrii, osiągnięcia tolerancji statycznej oraz 
ograniczenia prądów wyrównawczych (unipolarnych) w przypadku, 
gdy pojedyncze obciążenia przekraczają określoną wartość mocy 
znamionowej należy zastosować indukcyjność LN w przewodzie 
neutralnym między punktem zerowym i środkowym wejścia DC. 
Przykładem przetwornicy klasy 3 jest struktura przedstawiona na 
rysunku 7 (część dolna). Podobnie jak przetwornica klasy 2 nie 
posiada izolacji galwanicznej, dzięki czemu zminimalizowany zo-
staje ciężar i objętość urządzenia. Cechą charakterystyczną ukła-
du jest występowanie na wyjściu jedynie filtra dU/dt ograniczają-
cego stromość narastania napięcia. W takim przypadku wartość 
stromości narastania dU/dt jest ograniczona do 250 V/μs po stro-
nie przetwornicy i może osiągnąć maksymalnie wartość 500 V/ μs 

na końcu długiej linii zasilania (najgorszy przypadek). Filtr dU/dt 
musi być dostosowany do impedancji linii zasilania pociągu.

Ograniczenia napięcia wyjściowego
Ze względu na impedancję sieci zasilającej podczas gwałtownego 
odcięcia obciążenia przez wyłączniki lub bezpieczniki na przewo-
dach mogą występować przepięcia przejściowe. Istnieją obciąże-
nia, dla których istotną informacją jest sposób narastania napię-
cia trójfazowego w czasie uruchamiania przetwornicy. Rysunek 8 
przedstawia przebiegi czasowe napięcia i częstotliwości napięcia 
na obciążeniach podłączonych bezpośrednio do linii zasilającej [7]. 

Podczas uruchamiania przetwornicy statycznej wartości napięć 
(U1L-L) na obciążeniach nie zmieniają się skokowo, lecz narasta-
ją do określonej wartości, natomiast częstotliwość podstawowa 
napięcia F1 natychmiast przyjmuje wartość nominalną (50 – 60 
Hz).Czas narastania napięcia nie powinien przekroczyć 5 s. Obcią-
żenia te nie wykorzystują zasady zachowania stałego strumienia 
przy rozruchu. Jeżeli obciążenia są podłączone do linii zasilają-
cej za pomocą urządzenia elektromechanicznego (przełącznik, 
stycznik...), to aparaty te muszą być odporne na skoki napięcia 
występujące przy jego załączeniu. 

Dostępna moc linii zasilającej jest ograniczona. W związku 
z tym każda zmiana mocy powoduje fluktuację napięcia, która 
musi być ograniczona. 

Rysunek 9 przedstawia dodatnie i ujemne wahania w stosunku 
do czasu przy zmianie obciążenia 0 - 100% i 100 - 0%, odnosząc 
się do mocy znamionowej. Po 1 s wahania muszą mieścić się 
w granicach plus lub minus 10%, co odpowiada tolerancjom sta-
tycznym [7].

Przetwornica statyczna musi być zabezpieczona na wypadek 
przeciążeń. W czasie maksymalnie do 5s od wystąpienia przecią-
żenia, przetwornica statyczna jest wyłączana, a następnie nastę-
puje próba ponownego załączenia (próba ponawiana określoną 
ilość razy). Jeżeli przeciążenie nie ustąpiło przetwornica jest blo-
kowana do momentu restartu. Liczba restartów musi być określo-
na na poziomie systemu przez integratora pociągu z uwzględnie-
niem specyficznych ograniczeń występujących po obu stronach: 
przetwornic statycznych i obciążeń. 

Ograniczenie prądu wyjściowego
Na rysunku 10 przedstawione zostały różne poziomy prądu wyj-
ściowego przetwornicy statycznej w stosunku do czasu [7].

Rys. 7. Struktura przetwornicy statycznej bez izolacji galwanicznej.[7]
Rys. 8. Przebieg czasowy napięcia i częstotliwości napięcia na obciąże-
niach bezpośrednio podłączonych do linii zasilającej. [7]
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Rozważane są trzy poziomy prądu z różnymi oddziaływaniami: 
IN (obszar zacieniony na szaro): wartość skuteczna prądu nomi-
nalnego charakteryzująca znamionowe warunki pracy; napięcia 
pozostają w granicach tolerancji statycznych.

IN<I< ICL (obszar zakreskowany): przetwornica pracuje w trybie 
przeciążeniowym; np. gdy uruchamiany jest silnik pomocniczy; po 
upływie czasu (TCL) przetwornica jest wyłączana; w tym trybie na-
pięcia mogą wykroczyć poza tolerancje statyczne, ale pozostają 
w granicach tolerancji dynamicznych.

ICL: ograniczenie wartości prądu skutecznego Irms; np. jeśli prze-
twornica uruchamia się przy zwarciu na linii zasilania pociągu; 
przetwornica zmniejsza napięcie wyjściowe tak bardzo, jak jest to 
konieczne do ograniczenia prądu wyjściowego do wartości ICL; po 
upływie czasu TCL przetwornica jest wyłączana; napięcia mogą być 
niższe niż minimalne tolerancje dynamiczne.

IOC: poziom nadprądowy (chwilowy prąd szczytowy); np. zwarcie 
na linii zasilającej; jeżeli prąd dowolnej fazy zostanie przekroczo-
ny, przetwornica jest natychmiast wyłączana.

Zasilanie peronowe przetwornic statycznych 
W warunkach normalnej eksploatacji linia prądu przemiennego 
3AC jest zasilana przez pokładowy system przetwornic statycz-
nych, zapewniający wysoką jakość napięcia zasilania. W przypad-
ku czynności związanych z utrzymaniem pociągu w zajezdniach 
i warsztatach, linia zasilania 3AC może być zasilana ze źródła ze-
wnętrznego. W takim przypadku wszystkie pomocnicze przetwor-
nice pokładowe są najpierw odłączane od zasilania i odłączane 
od linii kolejowej prądu przemiennego 3AC, która jest następnie 

zasilana z peronu. Interfejsy zasilania peronowego powinny być 
zgodne z normą EN 50546.

W odniesieniu do aspektu ochrony przeciwporażeniowej i zgod-
nie z UIC 554-1, prąd przemienny 3AC 400 V - 50 Hz od strony pe-
ronu powinien być odizolowany od przemysłowej sieci energetycz-
nej. Ten sposób postępowania pozwala uniknąć przepływu prądu 
do ziemi, jeżeli linia zasilania pociągu prądem przemiennym 3AC 
nie jest odizolowana od uziemienia (np. przewód neutralny po-
łączony z uziemieniem). Peronowy zasilacz 3AC 400 V - 50 Hz 
powinien zostać podłączony do linii zasilającej pociąg za pomocą 
stycznika 3AC. W związku z tym obciążenia prądu przemienne-
go podłączone na stałe do linii pociągowej muszą być w stanie 
wytrzymać nagły skok napięcia, nie powodując żadnych zakłóceń 
związanych z prądem rozruchowym na pokładzie. System moni-
torowania i zabezpieczania musi zapewniać, aby linia pociągowa 
prądu przemiennego 3AC nie mogła być zasilana jednocześnie 
przez pokładowy system przetwornicy pomocniczej i zasilanie 
peronowe.

Przykładowe realizacje przetwornic statycznych przedstawiono 
na rysunkach 11a i 11b [8].

Układ wejściowy AFE (ang. active front end)
Układ AFE jest sposobem realizacji pierwszego stopnia przetwa-
rzania z napięcia przemiennego AC na napięcie stałe DC, w któ-
rym klasyczny prostownik diodowy zastąpiony jest prostownikiem 
aktywnym zbudowanym z tranzystorów. Ze względu na wykorzy-

Rys. 9. Tolerancja wahań napięcia przy zmianach wartości obciążeń. [7]

Rys. 10. Ograniczenie prądu wyjściowego przetwornicy w czasie. [7]

Rys. 11a. Przykładowe realizacje przetwornic statycznych (pomocniczych) 
ze zintegrowaną ładowarką akumulatorów [8].
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stanie elementów sterowanych metoda nosi nazwę metody ak-
tywnej. Dzięki wykorzystaniu tranzystorów układ AFE monitoruje 
prąd wejściowy, zapewniając jego sinusoidalny kształt – pozwala 
to na redukcję współczynnika zawartości wyższych harmonicznych 
(ang. THD - total harmonic distortion) do wartości mniejszych lub 
równych 5%. Zmniejszenie współczynnika THD wpływa bezpośred-
nio na poprawę współczynnika mocy. Należy zwrócić uwagę, że 

zastosowanie układu AFE, nie eliminuje potrzeby wykorzystania 
wyjściowego filtra LCL. Filtr ten umożliwia redukcję wyższych har-
monicznych spowodowanych wysoką częstotliwością przełączeń 
tranzystorów. Dodatkowo użycie układu prostownika aktywnego 
pozwala na pracę czterokwadrantową układu – zwrot energii do 
sieci. Prostownik diodowy nie umożliwia tej opcji ze względu, iż 
umożliwia jedynie jednokierunkowy przepływ prądu, w przeci-
wieństwie do tranzystorów zintegrowanych ( bez spacji) z diodą 
zwrotną. 

Nowe technologie – przetwornice z półprzewodnikowymi 
elementami mocy z węglika krzemu (SiC)
Zupełnie nową jakość urządzeń tworzą przetwornice statyczne wy-
korzystujące elementy wykonane z węglika krzemu (SiC). Dzięki 
ich zastosowaniu wymiary i masa układów może być zmniejszona 
nawet o 50% w stosunku do rozwiązań wykorzystujących tradycyj-
ne elementy krzemowe. Wyższa częstotliwość przełączeń pozwa-
la zminimalizować wielkość elementów magnetycznych nawet do 
80%, jednocześnie niższe straty mocy w elementach ograniczają 
wymiary systemów chłodzenia. Całkowita sprawność energetyczna 
takich przetwornic jest bardzo wysoka – mieści się w zakresie 
94-96%.

Przetwornica pomocnicza z elementami mocy SiC [3]
Nowe podejście do przetwornic statycznych mocy zostało zasto-
sowane w projekcie przetwornicy PSM-175-SiC dla lokomotywy 
elektrycznej "Dragon 2" firmy NEWAG. 

Przetwornica statyczna PSM-175-SiC przeznaczona jest do wy-
twarzania napięcia 3x400V 50Hz i napięcia jednofazowego 230V, 
niezbędnego do zasilania obwodów pomocniczych w lokomotywie. 
Przetwornica PSM-175-SiC przekształca napięcie wejściowe 3kV 
DC na napięcie sinusoidalne 3x400V. Urządzenie wyposażone 
jest w specjalne wysokosprawne transformatory, zapewniające 
galwaniczną izolację obwodu sieci trakcyjnej od obwodów obcią-
żenia. W lokomotywie zainstalowane są dwa całkowicie redun-
dantne falowniki do zasilania pomocniczego o mocy 175kVA. 
Podczas normalnej pracy włączony jest tylko jeden falownik prze-
twornicy statycznej. W przypadku awarii falownika lub kontenera 

Rys. 11b. Przykładowe realizacje przetwornic statycznych (pomocniczych) i ładowarki akumulatorów. [8]
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napędowego, z którego jest zasilana przetwornica, główny układ 
sterowania włącza drugą przetwornicę, aby zapewnić ciągłe za-
silanie odbiorów. Schemat blokowy przetwornicy PSM-175-SiC 
przedstawiono na rysunku 12.

Zestaw 2xPSM-175-SiC składa się z kilku modułów:
 � bezpiecznika, pełniącego funkcję zabezpieczenia nadprądowego,
 � bloku kondensatorów DC,
 � modułu przetwornicy statycznej DC/DC SiC z transformatorami,
 � bloku prostownika,
 � bloku falownika SiC,
 � stycznika wyjściowego,
 � systemu sterowania składającego się z pokładowego źródła 
zasilania, obwodów we/wy,

 � zestawu czujników do pomiaru parametrów przetwornicy 
statycznej;

 � transformatora 400/230 do zasilania obwodów 230VAC.
Przetwornica statyczna PSM-175-SiC jest zbudowana przy uży-

ciu najnowszej technologii SiC. Zarówno blok przetwornicy DC/DC, 
obniżający napięcie z 3kV na 0,6kV jak i sama przetwornica wyko-
nane są z modułów z węglika krzemu. Przekształtnik jest sterowa-
ny przez procesor sygnałowy (ang. DSP - Digital Signal Processor). 
Zastosowanie modułów mocy z węglika krzemu zwiększyło często-
tliwość przełączania i znacznie zmniejszyło straty mocy w samych 
modułach SiC, jak również w transformatorach i dławikach. 

Parametry techniczne przetwornicy PSM-175-SiC przedstawio-
no w tabeli 4.

Przetwornica statyczna pracuje niezawodnie przy napięciu za-
silającym zgodnym z wymaganiami normy EN 50163:2006 i jest 
zabezpieczona przed zwarciem i przeciążeniem na wyjściu. Prze-
twornica spełnia wymagania norm UIC i EN dotyczące bezpieczeń-
stwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Diagnostyka i stero-
wanie falownika odbywa się poprzez interfejs CANBus.

Każda lokomotywa elektryczna "Dragon 2" będzie wyposażona 
w zestaw dwóch całkowicie redundantnych przetwornic PSM-175-
SiC o mocy 175 kVA każda. W celu optymalnego wykorzystania 
przestrzeni i układu chłodzenia cieczą, przetwornice DC/DC zo-
stały zainstalowane w kontenerach z falownikami napędowymi, 
natomiast przetwornice DC/AC znajdują się w osobnym kontene-
rze, w którym zastosowano wymuszone chłodzenie powietrzem. 
Oprócz kompaktowej konstrukcji i wysokiej sprawności, PSM-175 
SiC charakteryzuje się również wysoką stabilnością napięcia 
(±5%). Uruchomienie nawet najbardziej wymagających odbiorni-
ków (takich jak: sprężarek i wentylatorów) nie powoduje zmniej-

szenia wartości napięcia lub deformacji napięcia generowanego 
przez urządzenie. Co więcej, produkt został zaprojektowany w taki 
sposób, aby można go było dostosować do różnych źródeł mocy 
wejściowej - w tym zespołu silnika spalinowego z generatorem. 
Dzięki temu przetwornica może być stosowana w pojazdach hybry-
dowych, np. na liniach częściowo niezelektryfikowanych.

Można wyszczególnić następujące cechy przetwornicy statycz-
nej PSM-175-SiC:

 � redukcja wagi (ok. 45%) - wyższa częstotliwość przełączania po-
zwala na zmniejszenie rozmiarów elementów magnetycznych, 
obniżenie strat, uproszczenie układu chłodzenia i zmniejszenie 
rozmiarów radiatora i wentylatora;

 � zmniejszenie zużycia energii (5%) – to większa sprawność kon-
wertera i mniejszy układ chłodzenia;

 � ograniczenie hałasu - przetwornica pracuje z częstotliwością 
wyższą niż 20 kHz poza zakresem słyszalności, mniejszy sys-
tem chłodzenia dodatkowo redukuje hałas;

 � redukcja wymiarów – to mniejsze radiatory i mniejsze elementy 
magnetyczne.

Podsumowanie 
Elementy mocy oparte na technologii SiC pozwalają na znaczne 
zmniejszenie strat energii, zwiększając sprawność przekształt-
ników. W porównaniu z technologią Si IGBT, oczekiwane obni-
żenie strat dynamicznych wynosi ok. 50%. Ponadto elementy 
mocy oparte na technologii SiC mają znacznie lepsze parametry 
dynamiczne, co pozwala na stosowanie wyższych częstotliwości 
oraz mniejszych i lżejszych elementów magnetycznych. W efekcie 
można zmniejszyć masę i rozmiar urządzeń o ponad 40% w po-
równaniu do tradycyjnych konstrukcji. W przypadku pojazdów trak-
cyjnych zwiększona częstotliwość przełączania zmniejsza straty 
w silnikach trakcyjnych, co dodatkowo obniża koszty energii zu-
żywanej przez pojazd.

Producenci pojazdów elektrycznych dążą do doskonalenia swo-
ich rozwiązań pod kątem poprawy efektywności, przy jednocze-
snym zmniejszeniu ciężaru i objętości wyposażenia. Komponenty 
wykonane z węglika krzemu pozwalają na zmniejszenie masy ca-
łego pojazdu, co finalnie skutkuje zmniejszeniem zużycia energii. 

Poprawa efektywności w połączeniu ze zmniejszeniem ciężaru 
i rozmiaru wyposażenia jest obecnie jednym z kluczowych ulep-

Rys. 12. Schemat blokowy przetwornicy statycznej PSM-175-SiC 
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4. Parametry przetwornicy statycznej PSM-175-SiC produkcji 
MEDCOM.[3] 

Parametry Wartość
Typ PSM-175-SiC
Producent MEDCOM
Napięcie wejściowe DC 3000V DC wg PN-EN50163
Wyjście AC 1 3x400 V / 50 Hz / 175 kVA, THDu<5%
Wyjście AC 2 230 V / 50 Hz / 3,5 kVA
Przeciążalność 150%, 5s
Asymetria obciążenia max 10%
Interfejs CAN Open
Temperatura pracy -30ºC ÷ +40ºC 
Chłodzenie powietrzne wymuszone – falownik, cieczowe – blok DCDC 
Stopień ochrony IP54/IP56
Masa [kg] 470 kg ± 10%  (dwie przetwornice w obudowie)
Wymiary (2xPSM-175-SiC) 950 x 1017 x 1950 mm (WxDxH)
Elektroniczne zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
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szeń, do których dążą producenci pojazdów elektrycznych. Kom-
ponenty oparte na technologii SiC zmniejszają masę całego pojaz-
du, zmniejszając zużycie energii. Ogólna sprawność przetwornicy 
SiC wynosi około 94%....96%. Dodatkową zaletą, szczególnie 
ważną dla pasażerów pojazdów, jest redukcja hałasu wytwarza-
nego przez urządzenia oparte na komponentach SiC, co zapewnia 
większy komfort podróży.

Artykuł powstał na podstawie prac prowadzonych w ramach projektu 
„Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego ta-
boru pasażerskiego” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac 
rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach glo-
balizujących się rynków” GOSPOSTRATEG (nr umowy o dofinansowanie: 
GOSPOSTRATEG1/388876/30/NCBR/2019).
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Static converters of railway vehicles -  
technical solutions and directions of construction development

The article presents an overview of currently used solutions of static 
converters supplying auxiliary circuits of railway vehicles. The basic pa-
rameters describing devices, which are the starting point in the design 
process, are discussed. These include, among others, the input voltage 
range, the value of the rated power of the system, the values of output 
voltages and their quality parameters such as: ripple values or voltage 
stabilization. Various configurations of static converters were discussed, 
taking into account the way of communication of these devices with the 
train control and monitoring system (TCMS) as well as galvanic isolation 
systems and the ways of its implementation. The article presents require-
ments for these devices by international standards, necessary to ensure 
interoperability of rolling stock. The material presents the directions of 
development of static converter constructions, with particular emphasis 
on the use of semiconductor elements made of silicon carbide, which 
allow reducing losses, increasing the efficiency of devices and reducing 
the size and weight of converters.
Keywords: Static converters, rolling stock.
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