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 Wyzwanie: Innowacyjna technika kolejowa 

  
Uzasadnienie: System transportu kolejowego wykorzystując powszechnie dostępną 

technologię powinien, co do zasady, oferować lepsze czasy przejazdu od transportu 

samochodowego oraz lotniczego. Dominujący w Polsce i obecny w części krajów Europy 

system zasilania napięciem stałym 3kV DC staje się nieefektywny ekonomicznie, 

zwłaszcza przy dużym zapotrzebowaniu na moc np. przy dużych prędkościach pociągów.  

• Dostępna obecnie technologia tranzystorowych urządzeń elektronicznych dużej mocy 

(urządzeń energoelektronicznych) jest wystarczająco dojrzała, aby umożliwić 

zastępowanie sieci trakcyjnej napięcia stałego 3kV nowymi, bardziej efektywnymi sieciami 

podwyższonego napięcia stałego (MVDC – Medium Voltage Direct Current) z pełną 

automatyką łączeniową i zabezpieczeniową prądu stałego - zamiast, jak dotychczas w 

innych krajach, sieciami napięcia przemiennego 25kV, 50Hz.  

• O dojrzałości i gotowości technologii urządzeń energoelektronicznych do budowy sieci 

trakcyjnej o napięciu DC wyższym niż 3kV świadczy fakt, że wielopoziomowe falowniki 

tranzystorowe są szeroko stosowane w przemysłowych napędach elektrycznych o 

regulowanej prędkości, zasilających silniki o napięciach 6 kV, a nawet 10 kV.  

• Narodowy przewoźnik francuski SNCF (prezentacja w Załączniku) zaprezentował w 

2018 r na posiedzeniu UIC wyniki analiz systemu zasilania trakcji napięciem stałym 9000V 

DC stawiając propozycję systemu równoważnego do aktualnie preferowanego systemu 

25kV/50Hz pod względem osiąganych prędkości pociagów, przepustowości linii oraz 

efektywności energetycznej. 



Pomysł, 1/3 - Opis rozwiązania  

Proponowane rozwiązanie jest skierowane do Spółek Grupy PKP S.A. i polega na 

wprowadzeniu na wybranych odcinkach linii kolejowych, zwłaszcza o dużej prędkości 

jazdy, podwyższonego poziomu napięcia stałego zasilającego trakcję elektryczną - o 

wartości określonej wstępnie – za SNCF - jako 9000V. Odcinki linii będą zasilane z pól 

podstacji zawierających transformatory zasilające prostowniki trakcyjne o napięciu 9kV.  

Podwyższenie poziomu napięcia zasilania linii kolejowych w długotrwałej perspektywie 

przyniesie istotne korzyści dla wszystkich spółek Grupy PKP S.A. poprzez zmniejszenie 

strat energii, uproszczenie struktury systemu zasilania, obniżenie kosztów inwestycji oraz 

dla całej krajowej gospodarki – stymulując rozwój polskiego przemysłu 

elektromaszynowego i energoelektronicznego. 

Korzyść proponowanego rozwiązania zawiera się w zapewnieniu przejściowego okresu 

dostosowawczego modernizacji, podczas którego nowobudowane linie o napięciu 9kV 

współdziałałyby z trakcją o dotychczasowym napięciu 3kV – stanowiąc początkowo 

zasilanie dla dotychczasowych linii trakcyjnych 3kV. Wyposażenie nowych podstacji 

trakcyjnych w podwójne pola zasilania 3kV oraz 9kV i wyprowadzenie linii zasilających 

9kV DC pozwoli na zmniejszenie liczby podstacji i zwiększenie odległości między 

podstacjami. Linie trakcyjne 3kV zostaną sprzęgnięte poprzecznie z liniami 9kV za 

pomocą sprzęgających transformatorów energoelektronicznych napięcia stałego na 

napięcie stałe 9kV/3kV. Urządzenia te zapewnią jednocześnie izolację galwaniczną 

pomiędzy trakcją 3kV i 9kV.  
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Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem transformatory energoelektroniczne będą 

ponadto wykonywane w odmianie o konstrukcji umożliwiającej instalowanie ich w 

pojazdach trakcyjnych - gdzie będą służyły jako przekształtniki napędowe oraz 

pokładowe przetwornice zasilania urządzeń pomocniczych pojazdów trakcyjnych - 

zasilane z sieci trakcyjnej 9000 V DC.  

Opracowanie rozwiązania transformatora energoelektronicznego dla pojazdów 

trakcyjnych jest jednym z najbardziej aktualnych wyzwań realizowanych przez koncerny 

europejskie takie jak Alstom czy CAF – o czym świadczą europejskie projekty „PINTA 1” 

oraz „PINTA 2” realizowane aktualnie w europejskim programie Shift2Rail. 

Cechą charakterystyczną transformatorów energoelektronicznych jest budowa 

modułowa, która ułatwia utrzymanie i zapewnia wysoką dostępność urządzeń. W 

zależności od konfiguracji tranzystorów, moduły mogą przekształcać energię elektryczną 

napięcia DC na napięcie DC bądź energię napięcia DC na AC (o dowolnej częstotliwości). 

Moduły posiadają izolację galwaniczną, realizowaną za pomocą transformatorów o 

częstotliwości pracy rzędu kHz. 

Posiadana przez firmę MMB Drives unikalna technologia produkcji 

transformatorów energoelektronicznych zapewnia korzystnie małe rozmiary tych 

urządzeń oraz możliwość instalowania ich w kontenerach rozmieszczanych na 

odcinkach pomiędzy podstacjami trakcyjnymi oraz w kontenerach na dachu 

pojazdów trakcyjnych.  
 



Pomysł, 1/3 – schematy, zdjęcia, instalacje referencyjne 

Uproszczony schemat docelowej struktury sieci trakcyjnej o napięciu 9kV DC 

(za prezentacją SNCF podczas UIC Energy Efficiency Workshop w lipcu 2018 r)  



Pomysł, 1/3 – schematy, zdjęcia, instalacje referencyjne 

Schemat sieci w okresie dostosowawczym modernizacji trakcji elektrycznej.  

Istnieje możliwość zwiększenia odległości pomiędzy podstacjami 3kV dzięki zastosowaniu 

linii zasilającej 9kV która jest sprzęgnięta z liniami trakcyjnymi 3kV za pomocą 

sprzęgających transformatorów energoelektronicznych napięcia stałego na napięcie stałe 

9kV/3kV 

 



Sprzęgający transformator energoelektroniczny 9kV/3kV 

(PET – Power Electronics Transformer) 

*Widok aktualnie produkowanego przez MMB Drives transformatora energoelektronicznego do 

zasilania urządzeń na platformach wiertniczych. Przy dotychczas stosowanej technologii tranzystorów 

SiC MOSFET, maksymalne uzyskiwane napięcie górne przemienne wynosiło 6000 V a napięcie stałe 

7000V. Do zastosowań w trakcji elektrycznej zastosowane zostaną tranzystory SiC MOSFET w 

odmiennej technologii. 



Transformator energoelektroniczny sprzęgający trakcję                     

9kV z trakcją o napięciu 3kV. Po stronie 3kV prąd 6000 A    

*od 2020r  zapowiedziana pełna  

dostępność tranzystorów 800A na rynku  
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Transformator energoelektroniczny stacyjny 9kV/3kV 

z pełną regulacją prądu - np. do przyłączania magazynu energii 
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*od 2020r  zapowiedziana pełna  

dostępność tranzystorów 800A na rynku  
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Podstawowy moduł konstrukcyjny 



Transformator energoelektroniczny pokładowy                                 

do zasilania pojazdu trakcyjnego napięciem 9000 V 

3300 V 

450 A 

SiC MOSFET 

2019r: 2020r*: 
3300 V 

800 A 

* Maksymalny prąd 

pobierany przez 

pociąg na modernizo-

wanej linii P250 o 

wartości 3200 A przy 

zasilaniu 3kV, zgodnie 

z PN-EN 50388 - co 

oznacza zmniejszenie 

pobieranego prądu do 

1070A przy zasilaniu z 

trakcji 9000 V DC 

 

*od 2020r  zapowiedziana pełna  

dostępność tranzystorów 800A na rynku  



Pomysł, 1/3 – Poziom TRL  

Poziom V - zweryfikowano komponenty i podstawowe podsystemy 

technologii transformatorów energoelektronicznych w środowisku 

zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są 

zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. 

Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach 

operacyjnych. 

 

 

 

  

 



Pomysł, 2/3 - Doświadczenie 

W pierwszym aspekcie, komercyjnym, proponowane rozwiązanie 

transformatorów energoelektronicznych było już przedmiotem wdrożenia 

w systemach zasilania napędów elektrycznych średniego napięcia dużej 

mocy przeznaczonych na platformy wiertnicze i do pracy na pustyni w 

trudnych warunkach (odporność na wysokie temperatury, wymóg 

pyłoszczelności) i pozwoliło firmie MMB Drives generować dochody z 

produkcji na eksport. Transformatory energoelektroniczne dla obszaru 

napędów elektrycznych średniego napięcia są aktualnie produkowane 

przez MMB Drives w skali małoseryjnej.  

Jako referencję można przytoczyć m.in. komunikat techniczny 

kontrahenta: „First Installation of NEMA 4 Medium Voltage Drive in Saudi” 

na wiodącej konferencji branży naftowej SPE Middle East Artificial Lift 

Conference And Exhibition w Bahrainie w 2014 r. a także prezentację 

przez kontrahentów urządzeń transformatorów energoelektronicznych 

opracowanych przez MMB Drives w materiałach promujących Plan 

Rozwoju „Saudi Vision 2030”   
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W drugim aspekcie, zdobywania doświadczenia w zakresie zastosowań 

proponowanych transformatorów energoelektronicznych na kolei, MMB Drives od 

2015 roku realizuje projekty dla branży kolejowej. MMB Drives jest m.in. dostawcą 

własnych falowników napięcia z komunikacją CAN dla producenta elektrycznych 

zespołów trakcyjnych.  

Od 2017 roku MMB Drives realizuje w konsorcjum ze spółką Energocentrum 

należącą do grupy H.Cegielski-Poznań S.A. projekt B+R pt. Wysokosprawny 

wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC 

oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości 

przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych”  w ramach Programu 

Sektorowego INNOTABOR Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rozwiązanie 

realizowane w ramach projektu jest przeznaczone do zasilania pociągów 

regionalnych z trakcji elektrycznej o konwencjonalnych poziomach napięcia 

zasilania: 3kV DC oraz 25 kV AC. Na przełomie 2017 i 2018 roku wykonane zostały 

analizy z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz przeprowadzone badania 

symulacyjne. W czerwcu 2018 roku wykonano pierwszy transformator wysokiej 

częstotliwości oraz pierwsze moduły konstrukcji transformatora 

energoelektronicznego w technologii tranzystorów SiC. Badania poligonowe oraz 

badnia na zgodność całego urządzenia z normami kolejowymi zostaną 

przeprowadzone w ścisłej współpracy z producentem pojazdów szynowych w 2019 

roku. 
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Zrealizowane prace w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej: 

• Opracowanie, projekt i instalacja regulatora napięcia sieci SN – 

stabilizacja napięcia w sieci SN o przyłączonej elektrowni wodnej 

2*1MW z generatorami synchronicznymi z magnesami trwałymi 

• Prace w sieci kopalnianej – odbiory ~ 5MW 

• Przyłączanie do sieci elektrowni wiatrowych produkcji MMB Drives, 

 



Pomysł, 2/3 - Zabezpieczenie praw 
 

Na rozwiązanie „Systemu zasilania podwyższonym napięciem stałym trakcji 

elektrycznej odcinków linii kolejowych o zwiększonej prędkości jazdy oraz seria 

urządzeń pokładowych pojazdów trakcyjnych do odbierania energii elektrycznej 

podwyższonego napięcia” firma MMB Drives korzysta z ochrony własności 

intelektualnej w postaci własnych patentów: PAT.225567, PAT.226553 (w Załączniku). 
 

MMB Drives, podobnie jak większość firm w Polsce stosuje dodatkowo sposób 

ochrony praw własności oraz know-how jakim jest tajemnica przedsiębiorstwa.  
 

Ponadto, na etapie realizacji projektów zamawianych - na zlecenie zewnętrznych 

podmiotów, firma MMB Drives przeprowadza badanie, czy istnieją bariery własności 

intelektualnej do realizacji zleconych prototypów i produktów. W przypadku natrafienia 

na barierę firma MMB Drives posiada potencjał naukowy do opracowania nowych, 

własnych rozwiązań technicznych o zdolności patentowej. Jako przykład może 

posłuzyć opracowanie przez MMB Drives, na zlecenie jednego z koncernów branży 

wydobywczej, własnego, chronionego Patentem USA, rozwiązania systemu 

monitorowania parametrów w odwiercie ropy naftowej i komunikacja za pomocą kabla 

średniego napięcia zasilającego silnik pompy pracującej w odwiercie: Patent 

Application US20160108723 A1 J. Pietryka, J. Szewczyk, Z. Krzemiński.  



Pomysł, 3/3 - Korzyści  
 

Proponowany  system zasilania trakcji elektrycznej podwyższonym napięciem stałym 

łączy w sobie zalety istniejącego w Polsce systemu 3kV oraz europejskich systemów 

zasilania napięcia przemiennym 25kV umożliwiając: 

(i) istotne zmniejszenie strat energii w sieci trakcyjnej w porównaniu z systemem 3kV, 

wzrost efektywności energetycznej systemu kolejowego, a tym samym wzrost 

konkurencyjności transportu kolejowego,   

(ii) symetryczne zasilanie trójfazowe z krajowego systemu elektroenergetycznego, 

(iii) rozdział mocy pobieranej przez przejeżdżający pociąg pomiędzy sąsiadujące 

podstacje trakcyjne, 

(iv) zastosowanie lżejszych przewodów trakcyjnych na liniach o zwiększonej prędkości - 

mniejsze zużycie miedzi, oszczędność kosztów inwestycyjnych,  

(v) zwiększenie dopuszczalnych odległości pomiędzy podstacjami, 

(vi) uproszczenie konstrukcji pokładowych przekształtników zasilających w pojazdach 

trakcyjnych (filtr wejściowy + falownik napięcia) w porównaniu z trakcją 25 kV AC 

(gdzie jest konieczność stosowania ciężkiego transformatora), 

(vii) łatwiejsza integracja sieci trakcyjnej z magazynami energii niż w sieciach 25 kV AC 
 

Proponowane rozwiązanie poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii posiadanych 

przez firmę MMB Drives do Spółek Skarbu Państwa daje możliwość pobudzenia rozwoju 

polskiego przemysłu elektromaszynowego i energoelektronicznego, w tym rozwinięcia 

potencjału eksportowego. 
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Transformatory energoelektroniczne, stanowiące istotę proponowanego rozwiązania, są 

konstruowane z wysokosprawnych tranzystorów dużej mocy,  wykonanych z materiału 

półprzewodnikowego węglika krzemu (SiC), co pozwala uzyskać maksymalną sprawność 

przetwarzania energii dochodzącą do 99% - wyższą niż sprawność konwencjonalnych 

transformatorów trakcyjnych. 
 

Przewagą proponowanego rozwiązania nad koncepcją wprowadzenia zasilania 

napięciem przemiennym 25kV  jest naturalna możliwość współpracy proponowanego 

systemu zasilania napięciem stałym 9kV z istniejącą trakcją napięcia stałego 3kV. 

Zgodnie z  opatentowaną technologia posiadaną przez MMB Drives proponowane 

rozwiązanie urządzenia do zasilania pojazdów trakcyjnych może zostać w przyszłości 

rozbudowane w wersji do zasilania z trakcji wielosystemowej 15kV i 25 kV napiecia 

przemiennego.    
 

O przewadze proponowanego rozwiązania stanowi również możliwość wprowadzenia 

dostosowawczych okresów przejściowych w zakresie modernizacji systemu kolejowego - 

umożliwiających wdrożenie przez producentów taboru technologii zasilania 

podwyższonym napięciem 9kV napędów i pokładowych systemów zasilania pojazdów 

trakcyjnych. 
 
 



Pomysł, 3/3 - Koszty 

Wprowadzenie do szacowania kosztów rozwiązania: 

Celem rozwiązania jest wprowadzenie na odcinkach linii kolejowych systemu 

zasilania trakcji elektrycznej podwyższonym napięciem stałym 9000 V - 

zapewniającym niezakłócony wzrost prędkości pociągów przy jednoczesnym 

korzystnym istotnym zmniejszeniu strat energii. Rozwiązanie przewiduje okres 

przejściowy, w którym proponowane w rozwiązaniu transformatory 

energoelektroniczne 9kV/3k będą służyły do zasilania dotychczasowej trakcji 3kV z 

nowych linii 9000V DC. Proponowane transformatory energoelektroniczne będą 

mogły być również wykorzystywane do sprzęgania z nowymi liniami 9kV DC 

magazynów energii. Docelowo transformatory energoelektroniczne 9kV/3kV będą 

służyć jako pokładowe przekształtniki napędowe i przetwornice zasilające w 

elektrycznych pojazdach trakcyjnych zasilanych z linii 9000V DC. 
 

Przedmiot szacowania kosztów rozwiązania: 

1. Przedmiotem szacowania kosztów jest urządzenie transformatora 

energoelektronicznego, 9kV/3kV, stanowiącego w przeważającej mierze istotę 

proponowanego rozwiązania 

2. Pomocniczo, przedmiotem wstępnego szacowania kosztów rozwiązania jest 

wysokość nakładów na budowę trakcji kolejowej zasilanej napięciem 9000V dla 

pilotażowego odcinka. 
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Szacunkowy koszt budowy przypadający na jeden wat [W] mocy w przypadku 

pierwszej sztuki transformatora energoelektronicznego: 

0.68 EUR/W 

Istotny koszt stanowią przyrządy półprzewodnikowe mocy – tranzystory SiC 

MOSFET o napięciu 3300V wraz z obwodami elektronicznymi: 

0.24 EUR/W 

Szacunkowy koszt budowy pierwszego transformatora energoelektronicznego 

9kV/3kV o przykładowej mocy 6 MW: 4 000 000 EUR 

Przewiduje się że w najbliższych 5 latach cena elementów 

półprzewodnikowych – tranzystorów SiC MOSFET o napięciu 3300 V 

zmaleje dwukrotnie.  

Finalna cena produkcji zależy od szeregu czynników związanych m.in. z 

organizacją łańcuch dostaw i stopniem automatyzacji produkcji. 
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Koszt budowy odcinka pilotażowego systemu zasilania napięciem 9000V na 

odcinku linii kolejowej o długości z przedziału pomiędzy 40km a 50km 

obejmujący: budowę dwóch pól podstacji krańcowych z transformatorami i 

prostownikami  diodowymi, budowę linii trakcyjnej 9000V wraz z niezbędnymi 

urządzeniami sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzeniami i systemami 

telekomunikacyjnymi i przystosowawczymi pracami budowlanymi oraz 

przystosowanie pokładowego układu napędowego wybranego pojazdu 

trakcyjnego (160km/h bądź więcej) do zasilania napięciem 9000V 

wnioskodawcy wstępnie szacują na około 180 000 000 PLN (z projektem). 

 

 



Pomysł, 3/3 – Wycena pomysłu 

Firma MMB Drives opracuje i przekaże w posiadanie prototypy urządzeń 

transformatorów energoelektronicznych 9kV/3kV oraz dokumentację techniczną i 

prawa własności intelektualnej Podmiotowi wskazanemu przez organizatorów 

konkursu - co zapewni warunki do niezakłóconej produkcji i dalszego rozwoju 

produktu. MMB Drives jest zainteresowana kooperacją przy produkcji 

transformatorów energoelektronicznych oraz dalszym rozwojem rozwiązania na 

w kooperacji ze wskazanym Podmiotem. 
 

Zbudowanie prototypów wymaga wykonania wstępnego projektu. Uregulowanie 

transferu know-how, nie objętego w kosztach realizacji prototypu, zostanie objęte 

ratami royalty payment uwzględnionymi w kosztach produkcji jako marża brutto. 

 

Know-how posiadane przez MMB Drives umożliwiające niezakłóconą produkcję 

transformatorów energoelektronicznych i dalszy rozwój produktu, 

uwzględniające wartość wykonanych do tej pory projektów oraz skumulowaną 

wartość zrealizowanych prac zostało wstępnie oszacowane na kwotę 20 mln 

PLN.    

  



Pomysł, 3/3 – Wycena pomysłu 

Know-how posiadane przez MMB Drives umożliwiające niezakłóconą produkcję 

transformatorów energoelektronicznych i dalszy rozwój produktu obejmuje 

między innymi: 

- dokumentację techniczno-ruchową, m.in. w postaci pełnych modeli 3D 

Autodesk Inventor umożliwiających przygotowanie produkcji z 

wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi do planowania zakładów 

produkcyjnych i zarządzania danymi oraz odpowiednich programów 

specjalistycznych, opisów poszczególnych podzespołów 

energoelektronicznych, w tym pliki gerber obwodów drukowanych kart 

sterujących z oprogramowania Altium Designer, itp. 

- oprogramowanie sterujące i komunikacyjne, 

- własne karty sterujące z procesorami sygnałowymi DSP 

- własne karty sterujące z procesorami ARM 

- wiedzę zespołu odnośnie konstruowania urządzeń energoelektronicznych i 

elementów magnetycznych – transformatorów wysokiej częstotliwosci o 

kompaktowej budowie, wysokiej sprawności, konkurencyjnych cenowo, z 

wykorzystaniem najnowocześniejszych, dostępnych na rynku technologii 

elementów półprzewodnikowych, elektronicznych i magnetycznych.
 



MMB Drives Sp. z o. o. – opis firmy  

Po ponad 14 latach działalności MMB Drives jest spółką technologiczną, posiadającą Kadrę 

Inżynierską o bardzo wysokich kompetencjach oraz doświadczeniu, specjalizującą się w 

pracach badawczych i projektowych oraz wytwarzaniu własnych układów elektronicznych, w 

tym zaawansowanych technologicznie systemów wbudowanych z własnymi kartami sterowania 

cyfrowego z procesorami sygnałowymi DSP (Sh363) oraz procesorami ARM, własnych układów 

napędowych i przekształtników energoelektronicznych (m.in. falowniki w technologii SiC o 

mocach rzędu megawatów MW na platformy wiertnicze, liczniki energii i układów elektroniki 

wysokotemperaturowej do monitorowania odwiertów - liczne opracowania, projekty                               

i   produkcja  dla    koncernów  branży wydobycia ropy naftowej, eksport na Bliski Wschód).  

MMB Drives jest również producentem własnych elektrowni wiatrowych (m.in. eksport do 

Francji) i fotowoltaicznych o budowie modułowej, a także magazynów energii i regulatorów 

napięcia dla operatorów sieci energetycznej. MMB Drives rozwija innowacyjne produkty i 

rozwiązania systemów sterowania cyfrowego w oparciu o badania przemysłowe i prace 

rozwojowe, realizowane w ramach projektów badawczych we własnym dziale badawczo 

rozwojowym, m.in..: 

• „Wysokosprawne przekształtniki dwukierunkowe nowej generacji do napędów średniego 

napięcia”, Projekt INNOTECH Hi-Tech, NCBiR, 2012 - 2014 

• „Inteligentny sprzęg energoelektroniczny AC-AC z separacją galwaniczną na wysokiej 

częstotliwości”, Projekt INNOTECH Hi-Tech, NCBiR, 2013 - 2015 

Spółka MMB Drives jest małym przedsiębiorstwem branży zaawansowanych 

technologii, założonym w 2004 r. przez pracowników naukowych i doktorantów 

Politechniki Gdańskiej, początkowo, w celu komercjalizacji wyników projektów 

badawczych realizowanych na PG – w oparciu o udzielone licencje. 



MMB Drives – opis firmy  

 Od 2015 roku MMB Drives realizuje projekty dla branży kolejowej. MMB Drives 

jest m.in. dostawcą własnych falowników napięcia z komunikacją CAN dla 

producenta elektrycznych zespołów trakcyjnych.  

 W 2017 roku MMB Drives w konsorcjum ze spółką Energocentrum z Grupy H.Cegielski-Poznań 

S.A. rozpoczęła realizację projektu badawczego pt.:  

„Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi 

SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony 

do elektrycznych zespołów trakcyjnych”   

w ramach Programu INNOTABOR Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  
 

 MMB Drives jest gotowa podjąć się produkcji wszystkich podzespołów proponowanego 

rozwiązania, a także, posiadając wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów zamawianych i 

wdrażaniu produkcji w zamawiających przedsiębiorstwach, udzielić wsparcia w transferze 

technologii i przygotowaniu produkcji w dużym przedsiębiorstwie wskazanym przez organizatorów 

konkursu.   
 

 Rozpoczęcie współpracy ze spółkami Grupy PKP oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. 

stworzyłoby dla małego przedsiębiorstwa jakim jest MMB Drives szansę zwiększenia poziomu 

technologicznego w zakresie dostępu do wielkoskalowej infrastruktury kolejowej.    
 

 Intencją MMB Drives jest aby organizatorzy konkursu – spółki Grupy PKP mogły również w 

wyniku podjętej współpracy z MMB Drives w sposób optymalny prowadzić proces rozwoju swoich 

działów badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowań zaawansowanych technologii 

półprzewodnikowych i energoelektronicznych w trakcji elektrycznej i pojazdach trakcyjnych 

uzyskując ze strony MMB Drives wymierne wsparcie merytoryczne. 
 



MMB Drives – produkcja 



MMB Drives – zespół wykonawców 
dr inż. Marek Adamowicz, kierownik zespołu wykonawców 

Pomysłodawca rozwiązania, od ponad 8 lat rozwija technologię transformatorów 

energoelektronicznych przeznaczonych do zasilania energią z sieci o podwyższonym 

napięciu stałym (MVDC). Autor patentów MMB Drives: PL226553 „Układ zasilania 

lokomotywy wielosystemowej”, PL225567 „Układ do przenoszenia energii elektrycznej” 

oraz publikacji naukowych z zakresu proponowanego rozwiązania. Autor patentów 

dotyczących metod sterowania napędami elektrycznymi: PL210740, PL210739. 

Adiunkt - nauczyciel akademicki na Politechnice Gdańskiej. Posiada doświadczenie we 

wdrażaniu zaawansowanych technologii elektronicznych i energetycznych w dużych 

przedsiębiorstwach, w tym również w spółkach Skarbu Państwa. W latach 2016 – 2018 

Doradca Zarządu H.Cegielski-Poznań S.A. ds. Wdrażania Projektów Innowacyjnych. 

Mentor w projekcie IndustryLab (ScaleUP) wspierającym startupy.  

 Od 2017 roku w spółce Energocentrum z Grupy H.Cegielski-Poznań S.A. kieruje 

projektem  Innotabor dotyczącym opracowania wielosystemowego (3kV, 15kV, 25kV) 

napędu i systemu zasilania do elektrycznych zespołów trakcyjnych w nowej technologii 

wykorzystującej tranzystory z węglika krzemu (SiC) o znacząco zmniejszonych stratach energii (budżet 5.2mln PLN). 

 W 2015 roku Laureat wyróżnienia ’Teraz Polska’ w kategorii „Very Important Polish Innovator”.  

 W latach 2012-2013 kierownik projektu finansowanego przez grupę ENERGA S.A. „Inteligentny transformator 

dystrybucyjny SN/nn dla sieci Smart Grid o aktywnym udziale prosumentów”.  

 W latach 2010-2012 laureat programu LIDER NCBiR, kierownik projektu „Przekształtnik AC/AC z przyrządami 

z węglika krzemu (SiC) dla elektrowni wiatrowych pracujących na sieć energetyczną”.  

 Autor ponad 60 artykułów naukowych, redaktor w czasopismach branżowych (Polska/USA).  

 W 2004 r. razem z pracownikami naukowymi Politechniki Gdańskiej założył firmę technologiczną MMB Drives 

- jako jeden z pierwszych w Polsce Startupów zaawansowanych technologii elektronicznych i energetycznych.  



MMB Drives – zespół wykonawców 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu 

Profesor na Politechnice Gdańskiej, członek Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii 

Nauk. Kierownik kilkunastu projektów B+R. Od 1987 roku opracował kilkadziesiąt 

polskich rozwiązań technologicznych z zakresu napędów elektrycznych, energetyki 

odnawialnej (elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne), morskiej energetyki wiatrowej, 

górnictwa, przemysłu wydobycia ropy naftowej, trakcji elektrycznej i elektromobilności, 

które znalazły zastosowanie na całym świecie (m.in. Francja – elektrownie wiatrowe, 

Niemcy - metody sterowania turbinami w morskich farmach wiatrowych, Bliski Wschód - 

urządzenia energoelektroniczne dużej mocy do zasilania napędów pomp wydobycia 

ropy naftowej). W 2004 roku założył firmę MMB Drives. Opracował własne systemy 

wbudowane (embedded systems) z procesorami sygnałowymi DSP (serie Sh65, 

Sh363), kierował modernizacją napędów maszyn wyciągowych w ośmiu polskich 

kopalniach, zrealizował pionierskie w skali światowej projekty urządzeń regulatorów 

napięcia dla sieci energetycznych SN (docelowo wdrożone u operatora Tauron) oraz 

systemów elektroniki wysokotemperaturowej (>200oC) do monitorowania 
pracy pomp w odwiertach (branża wydobywcza Oil&Gas). Opracował napęd do pojazdów elektrycznych 4x4              

z innowacyjnymi silnikami 5-fazowymi (projekt zamówiony przez Energa SA), realizował projekty magazynów 

energii (0,5MW), opracował serię innowacyjnych przekształtników energoelektronicznych zapewniających 

optymalizację generowania energii przez elektrownie fotowoltaiczne w szerokim zakresie mocy od 0.2kW do 2 

MW. Twórca technologii transformatorów energoelektronicznych MMB Drives do zasilania i odbierania energii z 

sieci o podwyższonym napięciu stałym MVDC, autor patentów MMB Drives: PL 226553 „Układ zasilania 

lokomotywy wielosystemowej”, PL225567 „Układ do przenoszenia energii elektrycznej”. Twórca uznanej na 

całym świecie polskiej metody sterowania silnikami w napędach elektrycznych – sterowania multiskalarnego. 

Od 2 lat opracowane przez prof. Krzemińskiego falowniki dla zastosowań kolejowych są dostarczane przez 

MMB Drives producentowi elektrycznych zespołów trakcyjnych.  



MMB Drives – zespół wykonawców 

Janusz Szewczyk, programista systemów sterowania MVDC 

Związany z MMB Drives od momentu jej powstania. Kieruje działem programistów. Jest autorem 

oprogramowania do produkowanych w MMB Drives przekształtników, w tym m.in. falowników 

Jędrzej Pietryka, projektant elektroniki - specjalista EMC 

Związany z MMB Drives od momentu jej powstania. Kieruje działem projektowania elektroniki. Jest 

wysokokwalifikowanym specjalistą ds. testów i badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC, w tym 

przekształtników konstruowanych z tranzystorów z węglika krzemu SiC. Ma na swoim koncie opracowania 

podzespołów do falowników napięcia przeznaczonych do elektrycznych zespołów trakcyjnych. Był jednym z 

głównych wykonawców w projekcie MMB Drives przekształtnika średniego napięcia z tranzystorami z węglika 

krzemu SiC z izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczonego do 

napędów elektrycznych pomp wydobycia ropy naftowej. Brał udział jako główny projektant systemów 

sterowania cyfrowego z procesorami sygnałowymi DSP przy modernizacji napędów maszyn wyciągowych 

kilkunastu polskich kopalni. Współautor, w części sprzętowej, opatentowanego rozwiązania komunikacji 

cyfrowej między urządzeniami, wykorzystującej linie średniego napięcia (PLC – power line communication).   

napięcia przeznaczonych do elektrycznych zespołów trakcyjnych, przekształtników sieciowych oraz 

transformatorów energoelektronicznych średniego napięcia z tranzystorami z węglika krzemu SiC. Autor 

algorytmów sterowania nadrzędnego układów pracujących na sieć elektroenergetyczną – stabilizatorów 

napięcia dla sieci dystrybucyjnych nN i SN, magazynów energii skali megawatowej, przekształtników 

stanowiących interfejsy dla przyłączanych odnawialnych źródeł energii. Brał udział jako główny autor 

oprogramowania w modernizacji napędów maszyn wyciągowych kilkunastu polskich kopalni. Współautor, w 

części programistycznej, opatentowanego rozwiązania komunikacji cyfrowej między urządzeniami, 

wykorzystującej linie średniego napięcia (PLC – power line communication).   



MMB Drives – zespół wykonawców 

Sebastian Giziewski, projektant podzespołów systemu MVDC 

Specjalista z zakresu metod komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania o 

wieloletnim doświadczeniu w kraju i zagranicą. 

Głównym wykonawca w szeregu zaawansowanych technologicznie projektów MMB Drives, m.in. 

elektrowni wiatrowych 40kW – projekt konstrukcji wieży, gondoli wraz ze sterowaniem obrotowym, łopat, a 

także projektów precyzyjnych napędów wysokoobrotowych z maszynami o prędkościach obrotowych 100 

000 obr/min z przeznaczeniem do mikro turbin gazowych. Opracował typoszereg falowników napięcia do 

zasilania, m.in.. urządzeń pomocniczych w elektrycznych zespolach trakcyjnych jednego z polskich 

producentów, autor projektów przekształtników z tranzystorami z węglika krzemu SiC dla odnawialnych 

źródeł energii i elektromobilności. Jednym z głównych wykonawców w projekcie MMB Drives 

przekształtnika średniego napięcia z tranzystorami z węglika krzemu SiC z izolacją od sieci realizowaną na 

transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczonego do napędów elektrycznych pomp wydobycia 

ropy naftowej.  

 
dr inż. Krzysztof Kowalewski, projektant konstrukcji mechanicznych 

Kieruje działem produkcji. Kierownik projektów realizowanych w MMB Drives. Kieruje badaniami w zakresie 

nowych technologii stosowanych w przekształtnikach energoelektronicznych. Projektuje i bada elementy 

indukcyjne z zastosowaniem rdzeni z proszku żelaza oraz systemy chłodzenia przekształtników. Zajmuje się 

również modelowaniem przepływów z wykorzystaniem oprogramowania CFD. Opracował metodę wytwarzania 

bezindukcyjnych połączeń płytowych stosowanych w przekształtnikach energoelektronicznych. Opracował 

konstrukcję mechaniczną i konstrukcję systemu chłodzenia transformatorów energoelektronicznych średniego 

napięcia z izolacją galwaniczną realizowaną wewnętrznie za pomocą izolowanych przetwornic DC-DC z 

transformatorami wysokiej częstotliwości.   



Rozwiązanie 

Konkurencyjność rozwiązania 

Lp. 
Parametry lub wielkości 

charakterystyczne 
Jedn. 

System zasilania 

3kV 

dla prędkości  

max do 250 km/h 

Proponowany 

system zasilania 

9kV dla prędkości 

max do 280 km/h   

1. 
Maksymalna moc napędów 

trakcyjnych pociągu 
MW 6 – 8 MW 12 MW 

2. Przekrój sieci jezdnej 
mm2 

Cu 
610 mm2 340 mm2 

3. 
Odległość między 

podstacjami 
km 10 – 15 km 45 km 

4. 
Sprawność obwodu sieci 

trakcyjnej 
% 90% 95% - 97% 



Obecny etap i przyszłość rozwiązania 

 

Opracowanie prototypów transformatorów energoelektronicznych 9kV/3kV 

wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych i badań na zgodnosc z 

normami kolejowymi: 3 lata, w okresie 2019 -2022  
 

Budowa pilotażowego odcinka trakcji 9kV: 14 miesięcy,  w okresie 2021 – 

2023. 
 

Uruchomienie pilotażowego odcinka zasilanego napięciem 9kV oraz 

uruchomienie i badania dwusystemowego pojazdu trakcyjnego 3kV DC, 

9kV DC jest przewidywane na koniec roku 2023.    
 



Dziękuje za uwagę! 

Marek Adamowicz 

e-mail: m.adamowicz@mmb-drives.com.pl 

kom: 506 658 558 
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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania lokomotywy wielosystemowej. Znajduje on zasto-

sowanie do zasilania energią elektryczną silników lokomotyw wykonujących połączenia transgranicz-

ne, zwłaszcza wykonujących przejazdy w krajach, gdzie występują rożne rodzaje napięć na sieci  

kolejowej. 

Znany jest z publikacji U. Drofenik, F. Canales: „European Trends and Technologies in Trac-

tion”, IEE International Power Electronics Conference IPEC 2014, ss. 1043–1049 układ zasilania loko-

motywy wielosystemowej składający się z odbieraka prądu napięcia stałego 1,5 kV lub 3 kV połączo-

nego za pośrednictwem wyłącznika prądu stałego z przełącznikiem wyboru systemu napięcia, którego 

jeden z biegunów za pośrednictwem koła jezdnego jest połączony z siecią powrotną oraz jednofazo-

wego transformatora przeznaczonego do zasilania z sieci trakcyjnej 15 kV/16,7 Hz lub 25 kV/50 Hz. 

Transformator jednofazowy ma uzwojenie strony pierwotnej połączone jednym końcem za pośrednic-

twem wyłącznika prądu przemiennego z odbierakiem prądu napięcia przemiennego 15 kV lub 25 kV  

a drugim końcem połączone z siecią powrotną za pośrednictwem koła jezdnego. Transformator jedno-

fazowy ma dwa uzwojenie wtórne, których zaciski połączone są z przełącznikiem wyboru systemu 

napięcia. Układ ponadto składa się z pośredniego przekształtnika napięcia zawierającego dwa pro-

stowniki połączone po stronie pierwotnej, za pośrednictwem styczników, z przełącznikiem wyboru 

systemu napięcia, a po stronie wtórnej z baterią kondensatorów obwodu pośredniczącego. Obwód 

pośredniczący pośredniego przekształtnika napięcia jest ponadto oddzielnymi przewodami połączony 

z przełącznikiem wyboru systemu napięcia umożliwiając bezpośrednio zasilanie napięciem stałym  

1,5 kV lub 3 kV. Do obwodu pośredniczącego dołączony jest falownik napędowy zasilający silnik trój-

fazowy prądu przemiennego. Dzięki znanemu z publikacji rozwiązaniu elektryczna lokomotywa wielo-

systemowa może przejeżdżać pomiędzy różnymi systemami zasilania bez konieczności zatrzymania 

pociągu. 

Niedogodnością powyższego rozwiązania jest to, że izolacja galwaniczna układu od sieci trak-

cyjnej jest realizowana za pomocą transformatora pracującego z niską częstotliwością 50 Hz lub  

16,7 Hz. Pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniami wtórnymi transformatora trakcyjnego pracu-

jącego z częstotliwością 50 Hz bądź 16,7 Hz występują niekorzystnie duże pojemności pasożytnicze, 

które wchodzą w interakcję z napięciami o kształcie prostokątnym generowanymi w przekształtnikach 

energoelektronicznych i są przyczyną przepływu prądów pasożytniczych, nazywanych prądami zabu-

rzeń wspólnych, pomiędzy układem a siecią trakcyjną. Prądy zaburzeń wspólnych przepływają wielo-

kilometrowe odcinki między podstacją trakcyjną i falownikiem napędowym lokomotywy. Znajdujący się 

w układzie transformator, ze względu na niską częstotliwość pracy 16,7 Hz charakteryzuje się nieko-

rzystnie dużymi rozmiarami a także relatywnie niską sprawnością rzędu 90%. Możliwości zmniejszenia 

jego gabarytu i uzyskania kompaktowej budowy wymaganej przy instalacji w pudle lokomotywy są 

ograniczone. Niedogodnością układu jest również możliwość niekorzystnego nasycenia rdzenia trans-

formatora przy dopuszczalnym wzroście wartości napięcia w sieci trakcyjnej. 

Znany jest z publikacji EP 2 568 589 A1 Multilevel converter comprising an active AC-DC 

converter and a resonant DC-DC converter and a control method for operating a multilevel converter 

oraz z publikacji C. Zhao, Dujic D., Mester A., Steinke J.K., i inni: „Power Electronic Traction Trans-

former–Medium Voltage Prototype”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61, nr 1, ss. 

3257–3268 układ jednofazowego izolowanego wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika na-

pięcia, który w każdej fazie składa się z szeregowo połączonych celek o liczbie odpowiadającej liczbie 

poziomów przekształtnika. Układ ma zastosowanie do zasilania napędów silników prądu przemiennego 

w lokomotywach dwusystemowych do pracy w systemach zasilania 25 kV/50 Hz oraz 15 kV/16,7 Hz. 

Układ posiada izolację galwaniczną napędu od sieci trakcyjnej prądu przemiennego realizowaną za 

pomocą transformatorów wysokiej częstotliwości zasilanych z pośrednich przekształtników napięcia 

znajdujących się w poszczególnych celkach. Uzwojenia transformatorów wysokiej częstotliwości  

w każdej celce zwymiarowane są na napięcie znamionowe o ułamkowej wartości napięcia sieci trak-

cyjnej prądu przemiennego, do której przyłączony jest układ ale muszą charakteryzować się wytrzy-

małością izolacji pomiędzy stroną pierwotną a wtórną odpowiadającą pełnemu napięciu sieci trakcyj-

nej, z której zasilana jest lokomotywa. Rozmiary stosowanych w układzie transformatorów wysokiej 

częstotliwości a także wymiary całego układu można korzystnie zmniejszać zwiększając częstotliwości 

pracy tranzystorów. W znanym z publikacji C. Zhao, Dujic D., Mester A., Steinke J.K., i inni: „Power 

Electronic Traction Transformer–Medium Voltage Prototype”, układzie o mocy 1,2 MW zastosowano 
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transformatory o napięciu 3,6 kV po stronie pierwotnej oraz 1,5 kV po stronie wtórnej i częstotliwości 

pracy 2,2 kHz. W pośrednich przekształtnikach napięcia zasilających transformatory po stronie pier-

wotnej zastosowano tranzystory o napięciu blokowania 6,5 kV a po stronie wtórnej 3,3 kV. Układ po-

siada chłodzenie wodne w obiegu wymuszonym. Każda celka przekształtnika składa się z oddzielne-

go transformatora wysokiej częstotliwości połączonego po stronie sieci trakcyjnej z pośrednim prze-

kształtnikiem napięcia a po stronie silnika z półmostkowym przekształtnikiem napięcia przemiennego 

na napięcie stałe. Zaciski wszystkich celek są po stronie silnika połączone zaciskami równolegle dla 

uzyskania wspólnego obwodu pośredniczącego napięcia stałego 1,5 kV. Z obwodem pośredniczącym 

połączony jest falownik napędowy zasilający trójfazowy silnik prądu przemiennego. Górny zacisk 

skrajnej górnej celki przekształtnika po stronie sieci trakcyjnej jest połączony za pośrednictwem dławi-

ka przeciwzakłóceniowego z odbierakiem prądu napięcia przemiennego. Dolny zacisk dolnej skrajnej 

celki jest połączony za pośrednictwem koła jezdnego z szyną powrotną. 

Niedogodnością układu jest niekorzystnie duża liczba celek z tranzystorami IGBT 6,5 kV połą-

czonych szeregowo dla uzyskania pełnego napięcia sieci 15 kV. Ponadto tranzystory IGBT o napięciu 

blokowania 6,5 kV charakteryzują się relatywnie niską częstotliwością przełączeń co powoduje nieko-

rzystne ograniczenie możliwości optymalizacji rozmiarów transformatorów. Częstotliwość pracy tran-

zystorów IGBT rośnie odwrotnie proporcjonalnie do napięcia blokowania. Zastosowanie w układzie 

szybszych transformatorów IGBT o niższym napięciu blokowania spowodowałoby dalszy niekorzystny 

wzrost liczby celek izolowanego przekształtnika kaskadowego. 

Układ zasilania lokomotywy wielosystemowej składający się z odbieraka prądu napięcia prze-

miennego, wyłącznika prądu przemiennego, przełącznika wyboru systemu napięcia, odbieraka prądu 

napięcia stałego połączonego z przełącznikiem wyboru systemu napięcia za pośrednictwem wyłączn i-

ka prądu stałego, filtra przeciwzakłóceniowego o dolnym zacisku strony pierwotnej połączonym za 

pośrednictwem koła jezdnego z siecią powrotną, izolowanego trójfazowego wielopoziomowego ka-

skadowego przekształtnika napięcia, który w każdej fazie składa się z szeregowo połączonych celek  

w liczbie odpowiadającej liczbie poziomów przekształtnika, a każda celka składa się z transformatora 

połączonego z pośrednim przekształtnikiem napięcia przemiennego na napięcie przemienne po stro-

nie odbieraków prądu i z pośrednim przekształtnikiem napięcia przemiennego na napięcie przemienne 

po stronie silnika lokomotywy, przy czym częstotliwość pracy transformatora odpowiada częstotliwości 

przełączeń tranzystorów pośrednich przekształtników napięcia, a zaciski górnych skrajnych celek  

w każdej fazie wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia po stronie silnika lokomoty-

wy są połączone wzajemnie ze sobą w punkcie neutralnym, a zaciski dolnych skrajnych celek w każ-

dej fazie wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia po stronie silnika lokomotywy są 

odpowiednio połączone z zaciskami trójfazowymi silnika lokomotywy charakteryzuje się według wyna-

lazku tym, że składa się z jednofazowego autotransformatora o dzielonym uzwojeniu wtórnym obniża-

jącym napięcie, przy czym zacisk górny uzwojenia pierwotnego autotransformatora jest połączony  

z odbierakiem prądu napięcia przemiennego za pośrednictwem wyłącznika prądu przemiennego,  

a zacisk wspólny uzwojenia pierwotnego i dzielonego uzwojenia wtórnego jest połączony z dolnym 

zaciskiem strony pierwotnej filtra przeciwzakłóceniowego oraz za pośrednictwem koła jezdnego  

z siecią powrotną, a dwa zaciski dzielonego uzwojenia wtórnego autotransformatora są połączone  

z przełącznikiem wyboru systemu napięcia, który z kolei jest połączony z górnym zaciskiem strony 

pierwotnej filtra przeciwzakłóceniowego, a zaciski strony wtórnej filtra przeciwzakłóceniowego są połą-

czone odpowiednio z zaciskami górnych skrajnych celek i dolnych skrajnych celek izolowanego trójfa-

zowego wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia po stronie odbieraka prądu prze-

miennego. 

Dzięki konstrukcji według wynalazku lokomotywa elektryczna może przejeżdżać pomiędzy róż-

nymi systemami zasilania bez konieczności zatrzymania pociągu. Zastosowany izolowany wielopo-

ziomowy kaskadowy przekształtnik napięcia może po stronie sieci trakcyjnej pracować przy napięciu 

stałym o częstotliwości 0 Hz w sieci 3 kV lub 1,5 kV, z częstotliwością 16,7 Hz w sieci 15 kV oraz  

z częstotliwością 50 Hz w sieci 25 kV. Dzięki zastosowaniu autotransformatora, możliwe jest korzystne 

zmniejszenie liczby celek łączonych szeregowo w każdej fazie izolowanego trójfazowego wielopozio-

mowego kaskadowego przekształtnika napięcia, z zachowaniem korzystnych właściwości izolacji re-

alizowanej za pomocą transformatorów wysokiej częstotliwości, w tym, zwłaszcza, korzystnie małych 

wartości pojemności pasożytniczych pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi i wtórnymi transformatorów. 

Autotransformator jest korzystnie mniejszy od transformatora o takiej samej mocy znamionowej, gdyż 

do budowy autotransformatora używa się mniejszej ilości miedzi. Przekrój kolumny pozostaje taki 
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sam, ale mniejsza ilość miedzi mieści się w oknie o mniejszej powierzchni. Konstrukcja według wyna-

lazku może charakteryzować się korzystną kompaktową budową i być instalowana w miejscach  

o ograniczonej przestrzeni. Wskutek mniejszego ciężaru użytych materiałów czynnych sprawność 

autotransformatora jest większa niż transformatora tej samej mocy. Mniejsze napięcie zwarcia, powo-

duje, że zmienność napięcia jest również korzystnie mniejsza. Przy tymczasowym wzroście napięcia 

sieci trakcyjnej można korzystnie uniknąć nasycenia transformatorów celek dzięki odpowiedniemu 

sterowaniu pośrednich przekształtników napięcia zasilających transformatory wysokiej częstotliwości. 

Przedmiot wynalazku objaśniony jest bliżej w przykładzie wykonania i na rysunku, na którym  

fig. 1 przedstawia schemat ideowy układu zasilania lokomotywy wielosystemowej, a fig. 2 – w sposób 

schematyczny przedstawia schemat ideowy pośredniego przekształtnika napięcia. 

Jednofazowy autotransformator AT obniżający napięcie ze strony pierwotnej na stronę wtórną 

połączony jest zaciskiem strony pierwotnej Z0, za pośrednictwem wyłącznika prądu przemiennego W1 

z odbierakiem prądu napięcia przemiennego OPP przystosowanego do napięć 15 kV/16,7 Hz oraz  

25 kV/50 Hz. Zacisk wspólny uzwojenia pierwotnego i wtórnego Z3 jest połączony za pośrednictwem 

koła jezdnego K z siecią powrotną SP. Ponadto zacisk wspólny uzwojenia pierwotnego i wtórnego Z3 

jest połączony z dolnym zaciskiem strony pierwotnej filtra przeciwzakłóceniowego FZ. W przypadku 

zasilania z sieci trakcyjnej 15 kV/16,7 Hz zaciskiem uzwojenia wtórnego autotransformatora jest za-

cisk Z1 a w przypadku zasilania z sieci trakcyjnej 25 kV/50 Hz zaciskiem uzwojenia wtórnego auto-

transformatora jest zacisk Z2. Zaciski dzielonego uzwojenia wtórnego autotransformatora Z1, Z2 są 

połączone z przełącznikiem wyboru systemu napięcia PRZ, którego dolny biegun jest połączony  

z górnym zaciskiem strony pierwotnej filtra przeciwzakłóceniowego FZ. Odbierak prądu napięcia sta-

łego OPS jest połączony pośrednictwem wyłącznika prądu stałego W2 z przełącznikiem wyboru sys-

temu napięcia PRZ umożliwiając zasilanie z sieci trakcyjnej prądu stałego 3 kV. 

Każda celka CXi faz izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształ-

tnika napięcia IWKP, gdzie X symbolicznie oznacza nazwę fazy A, B lub C, a i oznacza numer celki  

1, 2, ..., n (fig. 1), składa się z transformatora TXi oraz dwóch pośrednich przekształtników napięcia 

PXij (fig. 2), gdzie j oznacza numer 1 dla strony pierwotnej bądź numer 2 dla strony wtórnej, a zaciski 

strony pierwotnej transformatora TXi są połączone z zaciskami ZP3, ZP4 pośredniego przekształtnika 

napięcia PXi1, a zaciski strony wtórnej transformatora TXi są połączone z zaciskami ZP1, ZP2 po-

średniego przekształtnika napięcia PXi2 (fig. 2). Każdy pośredni przekształtnik napięcia PXij (fig. 2) 

składa się z kondensatora K oraz czterech tranzystorów z diodami zwrotnymi SŁ1, SŁ2, SŁ3, SŁ4 

przekształcających napięcie po stronie zacisków ZP1, ZP2 oraz czterech tranzystorów z diodami 

zwrotnymi SŁ5, SŁ6, SŁ7, SŁ8 przekształcających napięcie po stronie zacisków ZP3, ZP4. Górny 

zacisk strony wtórnej filtra przeciwzakłóceniowego FZ jest połączony z lewymi górnymi zaciskami 

pośrednich przekształtników napięcia PA11, PB11, PC11 będącymi jednocześnie górnymi zaciskami 

skrajnych górnych celek CA1, CB1, CC1, trzech faz izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego 

kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP po stronie sieci trakcyjnej. Trzy fazy izolowanego trójfa-

zowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP są po stronie sieci połączo-

ne ze sobą równolegle. Pierwsza faza izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego 

przekształtnika napięcia IWKP składa się z n celek CA1, CA2, ..., CAn połączonych szeregowo. Po-

dobnie druga faza izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napię-

cia IWKP składa się z połączonych szeregowo n celek CB1, CB2, ..., CBn, a jego trzecia faza z połą-

czonych ze sobą szeregowo n celek CC1, CC2, ..., CCn. Dolny zacisk strony wtórnej filtra przeciwza-

kłóceniowego FZ jest połączony dolnymi prawymi zaciskami pośrednich przekształtników napięcia 

Pan1, PBn1, PCn1 będącymi jednocześnie dolnymi zaciskami skrajnych dolnych celek CAn, CBn, 

CCn trzech faz izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia 

IWKP po stronie sieci trakcyjnej. Górne prawe zaciski skrajnych górnych celek CA1, CB1, CC1 po 

stronie wtórnej izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia 

IWKP (fig. 1) będące jednocześnie górnymi prawymi zaciskami pośrednich przekształtników napięcia 

PA12, PB12, PC12 są połączone ze sobą oraz z zaciskiem ZN punktu neutralnego a dolne prawe 

zaciski skrajnych dolnych celek CAn, CBn, CCn po stronie wtórnej izolowanego trójfazowego 2n+1 

poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP (fig. 1) będące jednocześnie dolnymi pra-

wymi zaciskami pośrednich przekształtników napięcia PAn2, PBn2, PCn2 są połączone połączone 

odpowiednio z zaciskami trójfazowego silnika prądu przemiennego M.  
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Zastrzeżenie patentowe 

1. Układ zasilania lokomotywy wielosystemowej składający się z odbieraka prądu napięcia 

przemiennego, wyłącznika prądu przemiennego, przełącznika wyboru systemu napięcia, od-

bieraka prądu napięcia stałego połączonego z przełącznikiem wyboru systemu napięcia za 

pośrednictwem wyłącznika prądu stałego, filtra przeciwzakłóceniowego o dolnym zacisku 

strony pierwotnej połączonym za pośrednictwem koła jezdnego z siecią powrotną, izolowa-

nego trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia, który w każdej 

fazie składa się z szeregowo połączonych celek w liczbie odpowiadającej liczbie poziomów 

przekształtnika, a każda celka składa się z transformatora połączonego z pośrednim prze-

kształtnikiem napięcia przemiennego na napięcie przemienne po stronie odbieraków prądu  

i z pośrednim przekształtnikiem napięcia przemiennego na napięcie przemienne po stronie 

silnika lokomotywy, przy czym częstotliwość pracy transformatora odpowiada częstotliwości 

przełączeń tranzystorów pośrednich przekształtników napięcia, a zaciski górnych skrajnych 

celek w każdej fazie wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia po stronie 

silnika lokomotywy są połączone wzajemnie ze sobą w punkcie neutralnym, a zaciski dol-

nych skrajnych celek w każdej fazie wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napię-

cia po stronie silnika lokomotywy są odpowiednio połączone z zaciskami trójfazowymi silnika 

lokomotywy, znamienny tym, że składa się z jednofazowego autotransformatora (AT)  

o dzielonym uzwojeniu wtórnym obniżającym napięcie, przy czym zacisk górny uzwojenia 

pierwotnego autotransformatora (Z0) jest połączony z odbierakiem prądu napięcia prze-

miennego (OPP) za pośrednictwem wyłącznika prądu przemiennego (W1), a zacisk wspólny 

uzwojenia pierwotnego i dzielonego uzwojenia wtórnego (Z3) jest połączony z dolnym zaci-

skiem strony pierwotnej filtra przeciwzakłóceniowego (FZ) oraz za pośrednictwem koła jezd-

nego (K) z siecią powrotną (SP), a dwa zaciski dzielonego uzwojenia wtórnego autotrans-

formatora (Z1, Z2) są połączone z przełącznikiem wyboru systemu napięcia (PRZ), którego 

dolny biegun jest połączony z górnym zaciskiem strony pierwotnej filtra przeciwzakłócenio-

wego (FZ), a zaciski strony wtórnej filtra przeciwzakłóceniowego (FZ) są połączone odpo-

wiednio z zaciskami górnych skrajnych celek (CA1, CB1, CC1) i dolnych skrajnych celek 

(CAn, CBn, CCn) izolowanego trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego przekształtni-

ka napięcia (IWKP) po stronie odbieraka prądu przemiennego (OPP). 
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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ do przenoszenia energii elektrycznej między trójfazową siecią 

rozdzielczą średniego napięcia a trójfazową siecią wydzieloną prądu przemiennego. Znajduje on zasto-

sowanie do zasilania energią elektryczną grup odbiorników trójfazowych i jednofazowych, zwłaszcza 

odbiorników nieliniowych i pobierających moc bierną oraz napędów elektrycznych pracujących w obrębie 

sieci wydzielonej prądu przemiennego, zwłaszcza sieci z przyłączonymi rozproszonymi odnawialnymi 

źródłami energii, w której występują częste zakłócenia i zmiany parametrów napięcia. 

Znany jest z publikacji T. Bakoń „Modelowanie sieci wydzielonych z możliwością kształtowania 

przebiegów napięć fazowych i stanów awaryjnych”, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2/2013,  

ss. 401–406 układ sieci wydzielonej czteroprzewodowej przewidzianej do zasilania grupy odbiorników 

elektrycznych, w przypadku których istnieje konieczność zapewnienia wysokiej niezawodności (nie-

przerwalności) zasilania wraz z jednoczesną możliwością wpływu na kształt krzywej napięcia oraz 

możliwością podtrzymywania pracy sieci w wybranych stanach awaryjnych. Jako źródło napięcia dla 

takich sieci stosuje się pośredni przekształtnik napięcia połączony z transformatorem zapewniającym 

izolację galwaniczną sieci wydzielonej od źródła zasilania. Niedogodnością powyższego układu przy 

dużych wartościach mocy znamionowej są niekorzystnie duże wymiary transformatora pracującego  

z częstotliwością sieciową. Pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi i wtórnymi transformatora pracującego 

z częstotliwością sieci występują pojemności o niekorzystnie dużych wartościach, które w wyniku inte-

rakcji z napięciami prostokątnymi o wysokiej częstotliwości generowanymi przez przekształtnik będą 

powodować niekorzystny przepływ prądów pasożytniczych wysokiej częstotliwości pomiędzy trójfazo-

wą siecią rozdzielczą a siecią wydzieloną. 

Znany jest z publikacji nr WO 2010/144805A1 A versatile distribution transformer oraz z publi-

kacji nr WO 2010/091260A2 A hybrid distribution transformer with AC & DC power capabilities oraz  

z publikacji J. Sastryi, S. Bala: „Considerations for the Design of Power Electronic Modules for Hy-

brid Distribution Transformers”, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, ECCE 2013,  

ss. 1422–1428 układ służący do przenoszenia energii elektrycznej między siecią rozdzielczą prądu 

przemiennego a siecią wydzieloną prądu przemiennego, składający się z transformatora o częstotli-

wości pracy równej częstotliwości sieci, mającego dzielone uzwojenie strony wtórnej. Do wydzielonej 

części uzwojenia strony wtórnej transformatora dołączony jest równolegle pośredni przekształtnik 

napięcia o mocy stanowiącej ułamek mocy transformatora. Układ ten został nazwany transformatorem 

hybrydowym i ma zastosowanie do zasilania grup odbiorników bądź odbiorców jednofazowych bądź 

trójfazowych przyłączonych do sieci wydzielonej prądu przemiennego i umożliwia regulację parame-

trów napięcia w tej sieci oraz regulację przepływu mocy czynnej i biernej w określonym zakresie. 

Dzięki tym własnościom układ transformatora hybrydowego może korzystnie wpływać na poprawę 

jakości energii dostarczanej do odbiorców. Niedogodnością powyższego rozwiązania jest to, że izola-

cja galwaniczna od sieci jest realizowana za pomocą obwodu magnetycznego pracującego z często-

tliwością sieciową. Pomiędzy uzwojeniami transformatora pracującego z częstotliwością sieciową 

występują pojemności o określonej wartości. Pojemności pasożytnicze transformatora nie powodują 

znaczących interakcji z napięciami o częstotliwości sieci, natomiast niekorzystnie wchodzą w interak-

cję z napięciami o kształcie prostokątnym generowanymi w przekształtnikach energoelektronicznych 

i są przyczyną przepływu prądów pasożytniczych. W układzie transformatora hybrydowego prądy 

zakłóceniowe wynikające z interakcji pojemności pasożytniczych i napięć pośredniego przekształtnika 

napięcia mogą przenikać do sieci średniego napięcia powodując niekorzystne stany zakłóceniowe. 

Znajdujący się w układzie według wynalazku transformator posiada niekorzystnie duże rozmiary rdze-

nia ze względu na niską częstotliwość pracy. Możliwości zmniejszenia jego gabarytu i uzyskania kom-

paktowej budowy wymaganej zwłaszcza przy instalacji w budynkach są ograniczone. 

Znane są z publikacji H. Akagi: „The next-generation medium-voltage power conversion sys-

tems”, Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol. 30, No. 7, pp. 1117–1135 (2007) oraz  

z publikacji M. Adamowicz, Z. Krzemiński: „Wielopoziomowe przekształtniki średniego napięcia (SN)  

o budowie modułowej” Automatyka-Elektryka-Zakłócenia, Vol. 5, Nr 3(17), 2014, ss. 56–71 oraz  

z publikacji EP 2479882A2 Apparatus for transferring electric power between an AC network and  

a multiphase electric machine oraz z patentu nr US 8553432B2 Power transmission method and pow-

er transmission apparatus oraz z publikacji A. Sankala, J. Korhonen, M. Purhonen, J.P. Strom, i inni: 

„Design of an Active Front End for a Modular Double-Cascade converter”, European Conference on 

Power Electronics and Applications, EPE 2014 układy izolowanych trójfazowych wielopoziomowych 
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kaskadowych przekształtników napięcia, które w każdej fazie składają się z szeregowo połączonych 

celek o liczbie odpowiadającej liczbie poziomów przekształtnika. Układy te posiadają izolację galwa-

niczną od trójfazowej sieci prądu przemiennego realizowaną za pomocą transformatorów wysokiej 

częstotliwości zasilanych z pośrednich przekształtników energoelektronicznych znajdujących się  

w poszczególnych celkach. Uzwojenia transformatorów wysokiej częstotliwości w każdej celce zwy-

miarowane są na napięcie o ułamkowej wartości napięcia sieci prądu przemiennego, do której przyłą-

czony jest układ ale muszą posiadać izolację pomiędzy stroną pierwotną a wtórną wytrzymującą pełne 

napięcie sieci, do której przyłączony jest układ. Współczesna technologia materiałowa umożliwia kon-

struowanie transformatorów wysokiej częstotliwości o wytrzymałości izolacyjnej 15 kV i większej, co 

stwarza możliwość przyłączania izolowanego trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego prze-

kształtnika napięcia do krajowej sieci rozdzielczej średniego napięcia. Rozmiary stosowanych w ukła-

dzie transformatorów wysokiej częstotliwości, a także wymiary całego układu można korzystnie zmniej-

szać zwiększając częstotliwości pracy tranzystorów. Dostępne na rynku tranzystory mocy z materiału 

węglika krzemu SiC osiągają maksymalne częstotliwości przełączeń rzędu setek kiloherców. 

Znany z publikacji H. Akagi: „The next-generation medium-voltage power conversion systems” 

układ izolowanego trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia służącego 

do przenoszenia energii elektrycznej między dwoma trójfazowymi sieciami średniego napięcia.  

W układzie tym każda celka przekształtnika składa się z oddzielnego transformatora wysokiej często-

tliwości połączonego po obydwu stronach z pośrednimi przekształtnikami napięcia z tranzystorami 

IGBT. Transformatory w poszczególnych celkach pracują z częstotliwością równą częstotliwości prze-

łączania tranzystorów. Układ znajduje zastosowanie w trójfazowej elektroenergetycznej sieci rozdziel-

czej o napięciu sieci 6 kV, znajdującej się w Japonii, do łączenia w pierścienie pojedynczych promieni 

trójfazowej sieci rozdzielczej 6 kV. Układ umożliwia regulację parametrów napięcia sieci oraz regulację 

przepływu mocy czynnej i biernej pomiędzy promieniami sieci, a dzięki temu, kompensację spadków 

napięć w trójfazowej sieci rozdzielczej oraz kompensację zakłóceń pochodzących od zainstalowanych 

w sieci urządzeń, zwłaszcza odbiorników nieliniowych oraz rozproszonych odnawialnych źródłach 

energii. 

Układ znany z publikacji M. Adamowicz, Z. Krzmiński: „Wielopoziomowe przekształtniki śred-

niego napięcia (SN) o budowie modułowej” służy do zasilania napędów elektrycznych z silnikami 

asynchronicznymi średniego napięcia z trójfazowej sieci przemysłowej prądu przemiennego o napię-

ciu 3,3 kV lub 6 kV. Ze względu na korzystnie małe rozmiary transformatorów wysokiej częstotliwości 

oraz kompaktową budowę układ znajduje zastosowanie, zwłaszcza na platformach wydobycia ropy 

naftowej. Transformatory wysokiej częstotliwości mają korzystnie małe wartości pojemności pasożyt-

niczych pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi i wtórnymi dzięki czemu pozwalają korzystnie zminimali-

zować prądy pasożytnicze przepływające w sieci przemysłowej i wywoływane działaniem przekształt-

ników napięcia. Niedogodnością wyżej opisanych układów w przypadku przyłączenia do krajowej trój-

fazowej sieci rozdzielczej o napięciu 15 kV jest niekorzystnie duża liczba celek, które musiałyby zostać 

połączone szeregowo w każdej fazie dla uzyskania pełnego napięcia sieci. Wzrost liczby celek w fazie 

powyżej 10-ciu czyni układ nieopłacalnym ze względu na wysokie koszty obwodów energoelektro-

nicznych i układów sterowania celkami. Jak dotąd wyżej opisane układy nie znalazły zastosowania  

w trójfazowych sieciach rozdzielczych 15 kV. 

Układ znany z publikacji EP 2479882A2 Apparatus for transferring electric power between an AC 

network and a multiphase electric machine oraz z patentu nr US 8553432B2 Power transmission 

method and power transmission apparatus oraz z publikacji A. Sankala, J. Korhonen, M. Purhonen,  

J.P. Strom, i inni: „Design of an Active Front End for a Modular Double-Cascade converter”, European 

Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2014 służy do zasilania silników trójfazowych 

średniego napięcia z trójfazowej sieci rozdzielczej bądź do przyłączania generatorów do trójfazowej 

sieci rozdzielczej. W układzie tym w każdej fazie występuje jeden transformator wysokiej częstotliwo-

ści o wielu uzwojeniach nawiniętych na wspólnym rdzeniu. Poszczególne uzwojenia transformatora 

wielouzwojeniowego w układzie według wynalazku przynależą do poszczególnych celek przekształtni-

ka. Niedogodnością układu są problemy techniczne z wykonaniem transformatora wysokiej częstotli-

wości o wielu uzwojeniach nawiniętych na wspólnym rdzeniu, zwłaszcza niekorzystne problemy  

z dotrzymaniem zadanych wartości parametrów indukcyjności i pojemności pasożytniczych pomiędzy 

uzwojeniami stron pierwotnych i wtórnych. 

Układ do przenoszenia energii elektrycznej między trójfazową siecią rozdzielczą średniego na-

pięcia a trójfazową siecią wydzieloną prądu przemiennego składający się z izolowanego trójfazowego 
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wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia, który w każdej fazie składa się z szerego-

wo połączonych celek w liczbie odpowiadającej liczbie poziomów przekształtnika, a każda celka skła-

da się z transformatora połączonego z pośrednim przekształtnikiem energoelektronicznym napięcia 

przemiennego na napięcie przemienne po stronie sieci rozdzielczej średniego napięcia i z pośrednim 

przekształtnikiem energoelektronicznym napięcia przemiennego na napięcie przemienne po stronie 

sieci wydzielonej prądu przemiennego, przy czym częstotliwość pracy transformatora odpowiada czę-

stotliwości przełączeń tranzystorów pośrednich przekształtników napięcia, a zaciski górnych skrajnych 

celek w każdej fazie wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia po stronie sieci wy-

dzielonej prądu przemiennego są połączone wzajemnie ze sobą w punkcie neutralnym, a zaciski dol-

nych skrajnych celek w każdej fazie wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia po 

stronie sieci wydzielonej prądu przemiennego są odpowiednio połączone z zaciskami sieci wydzielo-

nej prądu przemiennego charakteryzuje się według wynalazku tym, że składa się z trójfazowego 

autotransformatora o uzwojeniach połączonych w trójkąt, przy czym zaciski wspólne strony pierwotnej 

i wtórnej autotransformatora połączone są odpowiednio z zaciskami trójfazowej sieci rozdzielczej 

średniego napięcia oraz z górnymi zaciskami stron pierwotnych filtrów przeciwzakłóceniowych, przy 

czym zaciski stron pierwotnych oznaczają zaciski filtrów po stronie sieci rozdzielczej średniego napię-

cia, a zaciski strony wtórnej autotransformatora połączone są z dolnymi zaciskami stron pierwotnych 

filtrów przeciwzakłóceniowych, a zaciski górne i dolne stron wtórnych filtrów przeciwzakłóceniowych 

są połączone odpowiednio z zaciskami górnych skrajnych celek i dolnych skrajnych celek izolowane-

go trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia po stronie trójfazowej sieci 

rozdzielczej średniego napięcia. 

Dzięki konstrukcji według wynalazku możliwe jest zasilanie energią elektryczną w sposób nie-

zawodny grup odbiorników trójfazowych i jednofazowych pracujących w sieci wydzielonej prądu prze-

miennego, zwłaszcza odbiorników wrażliwych oraz napędów elektrycznych zasilających infrastrukturę 

krytyczną ważnych procesów i linii produkcyjnych. Wykorzystanie układu według wynalazku zapewnia 

utrzymywanie zadanych parametrów napięcia w sieci wydzielonej prądu przemiennego oraz w punk-

cie przyłączenia układu do trójfazowej sieci rozdzielczej średniego napięcia, zwłaszcza w niekorzyst-

nych przypadkach, gdy w sieci wydzielonej występują zakłócenia, asymetria obciążenia i zmiany pa-

rametrów napięcia spowodowane poborem mocy biernej i odkształconych prądów przez odbiorniki 

nieliniowe. W przypadku przyłączenia do krajowej trójfazowej sieci rozdzielczej 15 kV, dzięki zastoso-

waniu autotransformatora, możliwe jest korzystne zmniejszenie liczby celek łączonych szeregowo  

w każdej fazie izolowanego trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia,  

z zachowaniem korzystnych własności izolacji realizowanej za pomocą transformatorów wysokiej czę-

stotliwości, w tym zwłaszcza korzystnie małej pojemności pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi i wtór-

nymi transformatorów. Znajdujący się w układzie autotransformator będzie zawsze miał korzystnie 

mniejszy gabaryt niż transformator sieciowy tej samej mocy, a konstrukcja według wynalazku może 

posiadać korzystną kompaktową budowę, dzięki czemu może być instalowana w miejscach o ograni-

czonej przestrzeni. 

Przedmiot wynalazku objaśniony jest bliżej w przykładzie wykonania i na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia schemat ideowy układu do przenoszenia energii elektrycznej między trójfazową siecią 

rozdzielczą średniego napięcia a trójfazową siecią wydzieloną prądu przemiennego, a fig. 2 w sposób 

schematyczny przedstawia schemat ideowy pośredniego przekształtnika napięcia. 

Trójfazowy autotransformator AT o uzwojeniach połączonych w trójkąt obniżający napięcie ze 

strony pierwotnej na stronę wtórną włączony jest zaciskami ZA1, ZB1, ZC1 do trójfazowej sieci roz-

dzielczej średniego napięcia SN. Uzwojenia autotransformatora AT posiadają zaciski wspólne stron 

pierwotnych i wtórnych ZA1, ZB1, ZC1 odpowiednio w pierwszej fazie, w drugiej fazie oraz w trzeciej 

fazie oraz zaciski stron wtórnych ZA2, ZB2, ZC2 odpowiednio w pierwszej fazie, w drugiej fazie oraz  

w trzeciej fazie. Zaciski ZA1 oraz ZA2 pierwszej fazy autotransformatora są połączone z zaciskami 

strony pierwotnej filtra przeciwzakłóceniowego FA, zaciski drugiej fazy ZB1 oraz ZB2 autotransforma-

tora są połączone z zaciskami strony pierwotnej filtra przeciwzakłóceniowego FB, a zaciski ZC1  

oraz ZC2 są połączone z zaciskami strony pierwotnej filtra przeciwzakłóceniowego FC. Zaciski stron 

wtórnych trzech filtrów przeciwzakłóceniowych FA, FB, FC są połączone odpowiednio z trzema fazami 

izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP. Pierwsza 

faza izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP 

składa się z n celek CA1, CA2, ..., CAn połączonych szeregowo. Podobnie druga faza izolowanego 

trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP składa się z połączo-
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nych szeregowo n celek CB1, CB2, ..., CBn a jego trzecia faza z połączonych ze sobą szeregowo n 

celek CC1, CC2, ..., CCn. Górne lewe zaciski skrajnych górnych celek CA1, CB1, CC1 po stronie 

pierwotnej izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia IW-

KP są połączone odpowiednio z górnymi zaciskami stron wtórnych filtrów przeciwzakłóceniowych FA, 

FB, FC a dolne zaciski skrajnych dolnych celek CAn, CBn, CCn po stronie pierwotnej izolowanego 

trójfazowego 2n+1 poziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP są połączone odpo-

wiednio z dolnymi zaciskami stron wtórnych filtrów przeciwzakłóceniowych FA, FB, FC. Każda celka 

CXi, gdzie X symbolicznie oznacza nazwę fazy A, B lub C, a i oznacza numer celki 1, 2, …, n (Fig. 1), 

składa się z transformatora TXi oraz dwóch pośrednich przekształtników napięcia PXij (Fig. 2), gdzie j 

oznacza numer 1 dla strony pierwotnej bądź numer 2 dla strony wtórnej, a zaciski strony pierwotnej 

transformatora TXi są połączone z zaciskami ZP3, ZP4 pośredniego przekształtnika napięcia PXil,  

a zaciski strony wtórnej transformatora TXi są połączone z zaciskami ZP1, ZP2 pośredniego prze-

kształtnika napięcia PXi2 (Fig. 2). Każdy pośredni przekształtnik napięcia PXij (Fig. 2) składa się  

z kondensatora K oraz czterech tranzystorów z diodami zwrotnymi SŁ1, SŁ2, SŁ3, SŁ4 przekształca-

jących napięcie po stronie zacisków ZP1, ZP2 oraz czterech tranzystorów z diodami zwrotnymi SŁ5, 

SŁ6, SŁ7, SŁ8 przekształcających napięcie po stronie zacisków ZP3, ZP4. Górne prawe zaciski skraj-

nych górnych celek CA1, CB1, CC1 po stronie wtórnej izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomowego 

kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP (Fig. 1) będące jednocześnie górnymi prawymi zaciskami 

pośrednich przekształtników napięcia PA12, PB12, PC12 są połączone ze sobą oraz z zaciskiem ZN 

przewodu neutralnego trójfazowej sieci wydzielonej prądu przemiennego SW a dolne prawe zaciski 

skrajnych dolnych celek CAn, CBn, CCn po stronie wtórnej izolowanego trójfazowego 2n+1 poziomo-

wego kaskadowego przekształtnika napięcia IWKP (Fig. 1) będące jednocześnie dolnymi prawymi 

zaciskami pośrednich przekształtników napięcia PAn2, PBn2, PCn2 są połączone odpowiednio z za-

ciskami ZU, ZV, ZW przewodów fazowych trójfazowej sieci wydzielonej prądu przemiennego SW. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

1. Układ do przenoszenia energii elektrycznej między trójfazową siecią rozdzielczą średniego 

napięcia a trójfazową siecią wydzieloną prądu przemiennego składający się z izolowanego 

trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia, który w każdej fazie 

składa się z szeregowo połączonych celek w liczbie odpowiadającej liczbie poziomów prze-

kształtnika, a każda celka składa się z transformatora połączonego z pośrednim przekształt-

nikiem energoelektronicznym napięcia przemiennego na napięcie przemienne po stronie 

sieci rozdzielczej średniego napięcia i z pośrednim przekształtnikiem energoelektronicznym 

napięcia przemiennego na napięcie przemienne po stronie sieci wydzielonej prądu prze-

miennego, przy czym częstotliwość pracy transformatora odpowiada częstotliwości przełą-

czeń tranzystorów pośrednich przekształtników napięcia, a zaciski górnych skrajnych celek 

w każdej fazie wielopoziomowego kaskadowego przekształtnika napięcia po stronie sieci 

wydzielonej prądu przemiennego są połączone wzajemnie ze sobą w punkcie neutralnym, 

a zaciski dolnych skrajnych celek w każdej fazie wielopoziomowego kaskadowego prze-

kształtnika napięcia po stronie sieci wydzielonej prądu przemiennego są odpowiednio połą-

czone z zaciskami sieci wydzielonej prądu przemiennego znamienny tym, że składa się 

z trójfazowego autotransformatora (AT) o uzwojeniach połączonych w trójkąt, przy czym za-

ciski wspólne strony pierwotnej i wtórnej autotransformatora (ZA1, ZB1, ZC1) połączone są 

odpowiednio z zaciskami trójfazowej sieci rozdzielczej średniego napięcia (SN) oraz z gór-

nymi zaciskami stron pierwotnych filtrów przeciwzakłóceniowych (FA, FB, FC), przy czym 

zaciski stron pierwotnych oznaczają zaciski filtrów po stronie sieci rozdzielczej średniego 

napięcia (SN), a zaciski strony wtórnej autotransformatora (ZA2, ZB2, ZC2) połączone są 

z dolnymi zaciskami stron pierwotnych filtrów przeciwzakłóceniowych (FA, FB, FC), a zaciski 

górne i dolne stron wtórnych filtrów przeciwzakłóceniowych (FA, FB, FC) są połączone od-

powiednio z zaciskami górnych skrajnych celek (CA1, CB1, CC1) i dolnych skrajnych celek 

(CAn, CBn, CCn) izolowanego trójfazowego wielopoziomowego kaskadowego przekształtni-

ka napięcia (IWKP) po stronie trójfazowej sieci rozdzielczej średniego napięcia (SN). 
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2 UIC Workshop "Energy efficient Infrastructures” 

Today’s Railway Electrification Systems 

MVAC electrification systems  

L J 

15 kV 16,7 Hz 

 
(1905 -> ) 

- Specific generation and distribution grid 
- Bulky substation transformers 
- Locomotive on-board AC/DC conversion 
and 2.f filters 

- No phase break 
- AC circuit breakers 
 

25 kV 50 Hz 
(1950 - >) 

- Single Phase Substations 
- Neutral Sections 
- Locomotive on-board AC/DC conversion 
and 2.f filters 

- Supply from public grid 
- Overhead line cross-section 
- AC circuit breakers 

DC electrification systems  

L J 

1.5 kV or 3 kV 

 
(1915 -> ) 

- AC/DC conversion in substation 
- Overhead line cross-section 
- DC circuit breakers 

- Substations in parallel 
- Three-phase power Supply from public grid 
- Simple locomotive on-board Power 
converter (Input Filter + Voltage Source 
Inverter). 



3 UIC Workshop "Energy efficient Infrastructures” 

Why looking to a MVDC Railway Electrification System ? 

To mix advantages of the existing  electrification systems 
- Power sharing between Substations  
- Three-phase power Supply from public grid 
- Simple locomotive on-board Power converter (Input Filter + Voltage Source Inverter) 
- Light overhead line and no inductive voltage drop 

  

Power electronics is mature enough  
- HVDC power converters (up to +/- 800 kV , 3 GW) are operated everywhere in the world. 
- Solid State DC Circuit Breakers for HVDC grids are tuned. 
- MV drives for industrial motors (6 KV to 10 kV) are commercially available. 
- SiC power semi-conductors enable the realization of compact MV traction converters. 

A real breakthrough for the future of rail transportation 
- A solution for countries which do not yet have electrified railway lines 
- A solution for DC lines renewal (copper savings, energy efficiency increase). 
- Easier integration of renewable energy sources and storage elements (MVDC smart grid).   
 



4 UIC Workshop "Energy efficient Infrastructures” 

Approach to the problem 

Considered voltage ranges 

Vn (kV) 
Vmin  
(kV) 

Vmax  
(kV) 

Esub-station  
(kV) 

Esub-station/Vn 

1.5 
  

1.0 1.8 1.75 0.85 

      

3 
  

2.0 3.6 3.5 0.85 

      
4.5 
  

3.0 5.4  5.25 0.85 

        
6 
  

4.0 7.2 7.0 0.85 

        
7.5 
  

5.0 9.0 8.75 0.85 

        
9 6.0 10.8 10.5 0.85 

          
10.5 7.0 12.6 12.25 0.85 

The same proportionality rule as the European Standard EN 50163 for 1.5 kV DC and 3 kV DC 
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Approach to the problem 

Considered traction circuit 

Double track line with a paralleling station at sector mid-point 

V p 

  Substation spacing 

Train spacing 

Overhead line  

Rail 

Substation 

Paralleling station 
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Approach to the problem 

 Determining substations distance and overhead-line cross-section 

T
ra

in
 p

o
si

ti
o

n

Time

p1

p2

p3

Dt1
Dt2

Tr2n

Tr2n+1

(left)

(Right)

Railroad traffic 

Transport 
service 

TRAIN SPEED Train Power 

Suburban 80 km/h 3 MW 

High-speed 280 km/h 12 MW 

Train Characteristics 

Dt is 5 minutes from left to right and 5 minutes and 
30 seconds in the other direction. 
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Approach to the problem 

 Determining substations distance and overhead-line cross-section 

Computational Algorithm  

Input Data 

- Overhead line temperature : Tmax = 65°c 
- Rail to ground voltage : Vrgmax = 150 V (IEC 62128-1 Standard ) 
- Pantograph voltage : Vmin according to table of slide 4 

 

- Overhead line resistivity (1,88e-8 W.m) 
- Rail size (60 kg/km) 
- Rail-to-ground conductance (0,075 S/km) 

 

Stress 

- Ambient air temperature (40°c) 
- Wind speed (0.5 m/s) 

- Railroad traffic 
- Train power  
- Voltage range 

Overhead-line cross-sectional area  
versus substation spacing  
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Computation results 

 Determining substations distance and overhead-line cross-section 

- - - thermal operating limit 
    maximal permitted rail-to-ground voltage  

Computation Results 
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Simulation results 

9 kV DC high-speed line – Substation spacing 45 km; Overhead-line cross-section 340 mm2. Train power 
12 MW; Train speed 280 km/h 

Railroad traffic Overhead-line temperatures calculated close to the substations 

Pantograph voltages Currents absorbed by trains  

New MVDC Railway Electrification System  
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Comparison with the existing electrification systems 

New MVDC Railway Electrification System  

Paris-Strasbourg high-speed line 2 x 25 kV AC and 9 kV DC 

Overhead line equivalent  cross-section (100% Cu) for one track : 377 mm2 



11 UIC Workshop "Energy efficient Infrastructures” 

Comparison with the existing electrification systems 

New MVDC Railway Electrification System  

Paris-Strasbourg high-speed line with 9 kV DC Electrification system 

Simulation results : real railroad traffic between 15:00 and 19:30 

Trains from Paris to Strasbourg Trains from Strasbourg  to Paris 

Energy Efficiency of Traction Circuit 
(Computation from 16:00 to 18:00) 
 

0,94 for 9 kV DC and 2 x 25 kV AC 
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Comparison with the existing electrification systems 

New MVDC Railway Electrification System  

Bordeaux-Hendaye  intercity line 1.5  kV DC Electrification system 
(Lamothe – Saint Paul Sector) 

Overhead line equivalent cross-section (100% Cu) for one track : 850 mm2 
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Simulation results considering real railroad traffic 

Comparison with the existing electrification systems 

New MVDC Railway Electrification System  

Bordeaux-Hendaye  intercity line 1.5  kV DC Electrification system 
(Lamothe – Saint Paul Sector) 

Railroad traffic 

Pantograph voltages 

Train absorbed Power 

Substation Power 
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Comparison with the existing electrification systems 

New MVDC Railway Electrification System  

Bordeaux-Hendaye  intercity line 9  kV DC Electrification system 
(Lamothe – Saint Paul Sector) 

Overhead line equivalent cross-section (100% Cu) for one track : 230 mm2 
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Comparison with the existing electrification systems 

New MVDC Railway Electrification System  

Bordeaux-Hendaye  intercity line 9  kV DC Electrification system 
(Lamothe – Saint Paul Sector) 

Pantograph voltages 

Rail to ground voltage (absolute value) 

Substation Power 

Overhead line temperature 
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Comparison with the existing electrification systems 

New MVDC Railway Electrification System  

Bordeaux-Hendaye  intercity line 1.5 kV  DC versus 9  kV DC  
(Lamothe – Saint Paul Sector) 

Computation over the time period 14:00-22:00 

Railroad Traffic 

time 

14:00 15:20 16:40 18:00 19:20 20:40 22:00 

Power absorbed by trains 

time 

14:00 15:20 16:40 18:00 19:20 20:40 22:00 

1.5 kV 
(with feed-wire) 

9 kV  9 kV  
(with feed-wire) 

Overhead line  
equivalent cross-section 

850 mm2 230 mm2 410 mm2 

Energy efficiency of 
traction circuit 

0,89 0,95 0,97 

Total Energy provided by 
the substations 

38 MWh 35,5 MWh 34,9 MWh 
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Switching from 1.5 kV to 9 kV DC 

New MVDC Railway Electrification System  

Initial Situation 

pk1 pk2 pk3 pk4 pk5 pk0 
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Switching from 1.5 kV to 9 kV DC 

New MVDC Railway Electrification System  

Evolution of infrastructure : intermediate stage   

9 kV AC/DC converters to supply a 9 kV feed-wire 
DC/DC Power Electronics Transformers (PETs) replace intermediate substations 
Unchanged Traction Circuit  

Feed-wire 

pk1 pk2 pk3 pk4 pk5 pk0 
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Switching from 1.5 kV to 9 kV DC 

New MVDC Railway Electrification System  

Evolution of infrastructure : Final stage   

pk5 pk0 

Paralleling station with Hybrid Circuit Breakers are installed along the line 
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Switching from 1.5 kV to 9 kV DC 

New MVDC Railway Electrification System  

Evolution of traction units 

Intermediate Stage : On Board Power Electronics Transformer 
  

isolated dc-dc 

converter

9 kV DC

MFT

Submodule 3

Submodule N

M
Vin/N

Resonant DAB based on SiC MOSFETs

Three-phase 

VSC

1.5 kV DC

Vin

Pantograph

rails

Final Stage : MV traction inverter 

4.5 kV

9 kV DC

M

rails

Pantograph

NPC VSI based on 10 kV SiC MOSFETS 

3.3 kV SiC MOSFETS are available 
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New Medium-Voltage DC Railway
Electrification System

Andrea Verdicchio , Student Member, IEEE, Philippe Ladoux, Member, IEEE,
Hervé Caron, and Christian Courtois

Abstract— This paper highlights the potential of medium-
voltage dc electrification for railway traction. A method is pro-
posed for determining the dc voltage level in order to guarantee,
in terms of traffic, equivalent performances to an ac-electrified
railway line. Railroad traffic, type of transport service, and
railway network topology being given, the analysis method takes
into account the following constraints: voltage at the pantograph,
heating of overhead line and rail-to-ground voltage. Once the dc
voltage level is chosen, the dc electrification system is compared
with a standard 25-kV ac electrification in the case of the French
high-speed line from Paris to Strasbourg.

Index Terms— Circuit simulation, rail transportation, traction
power supplies.

I. INTRODUCTION

THE electrification of railways was initiated at the end
of nineteenth century for urban and suburban traffic.

At that time, locomotives were equipped with series-wound
motors supplied at low- voltage dc (600–750 V), and the
speed was controlled by resistors connected in series with the
motor. However, by the beginning of the twentieth century,
the extension of electrification to intercity lines required
an increased voltage level. A new 15-kV medium-voltage,
alternating current (MVAC) electrification system was intro-
duced in 1905, in Switzerland. Step-down transformers were
installed in the locomotives to supply the series-wound (com-
mutator) motors with ac. Consequently, it was necessary to
reduce the frequency of the power supply to 16.7 Hz and
then to develop a specific generation and distribution grid.
To avoid this drawback, some countries decided to increase the
voltage of the dc power supply. Nevertheless, due to insulation
constraints, mainly due to the collectors of dc motors, the
voltage level was initially limited to 1.5 kV and later to 3 kV.
It was not until the 1950s that the development, by the French
National Railways (SNCF), introduced a new MVAC supply
system operating at the 50-Hz grid frequency and at the higher
voltage of 25 kV. This solution came about thanks to the
development of mercury-arc rectifiers capable of operating
on-board railway vehicles, supplying the series-wound motors,
once again, with dc.
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In Europe today, several electrical systems are in use:
dc systems at 1.5 or 3 kV and ac systems at 15 kV/16.7 Hz
or 25 kV/50 Hz. The dc systems suffer from the relatively
low voltage level which limits locomotive power and traffic
density because of the high currents flowing in the overhead
line. On the other hand, the ac lines are disadvantaged by
the inductive voltage drop and the reactive power involved in
the system. Moreover, in the 25-kV/50-Hz system, the single-
phase substations require a high short-circuit power at the
coupling point to avoid voltage unbalance on the three-phase
grid. Consequently, the substations have to be equipped with
voltage unbalance compensation systems [1] or connected to
high-voltage transmission lines (220 or 400 kV). As for the
rolling stock, modern ac locomotives include a single-phase
step-down transformer, a rectifier, a low-frequency filter (tuned
to 33.3 or 100 Hz), and a three-phase voltage-source inverter
which supplies the ac traction motor [2]. By contrast, the
on-board traction converter of a dc locomotive is much simpler
and reduced to an input filter and a three-phase voltage-source
inverter [3].

Over the past decade, technological advances in power
electronics have enabled the large-scale realization of
high-voltage, direct-current (HVDC) transmission lines [4].
Simultaneously, medium-voltage dc (MVDC) grids were pro-
posed in various applications such as offshore wind farms [5]
or on-board electrical networks for ship propulsion [6]. Today,
power electronics is mature enough to develop hybrid circuit
breakers [7] for dc networks while multilevel voltage-source
inverters are already used in variable speed MV drives for
industrial motors operating from 6 to 10 kV [8].

In this context, the study of a new MVDC electrification
system for railways seems relevant. Although improvements
were proposed for dc systems [9] and ac systems [10], [11],
railway electrification in MVDC had hitherto not been studied.
In 2014, an MVDC electrification system was presented [12]
but without discussion of the choice of voltage levels and
the distances between substations. Therefore, the objective of
this paper is to determine an MVDC voltage level to achieve,
in terms of traffic, equivalent performance to a 25-kV ac line.
Given the railroad traffic and the type of transport service,
the voltage level of the dc system is chosen with regards to the
thermal constraint on the overhead line, the distance between
substations and the rail-to-ground voltage as described below.
In this paper, Section II presents the starting assumptions
for the study and the algorithm which is used to determine
the distance between substations and the optimal catenary

2332-7782 © 2018 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission.
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https://orcid.org/0000-0002-7576-4844


592 IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION, VOL. 4, NO. 2, JUNE 2018

TABLE I

VOLTAGE RANGES ASSUMED FOR THE STUDY

cross section. All the mathematical models integrated in the
algorithm are presented in the following sections. Section III
describes the electrical model of the traction circuit, Section IV
presents the thermal model of the overhead line, and Section V
details the stray-current modeling which is used to calculate
the rail-to-ground voltage. Finally, Section VI shows oper-
ating limits in terms of substation spacing and overhead-
line cross section versus overhead-line voltage level. Then,
the high-speed Paris–Strasbourg line, with its real rail traffic,
is considered in a case study, and an MVDC electrification
system is compared to the actual 25-kV/ac system. Section VII
presents the studies that should be prioritized to allow the
development of a medium-voltage dc railway electrification
system.

II. PROPOSED APPROACH

A. Voltage Ranges

In order to study a new dc railway electrification system,
voltage ranges are proposed. The nominal voltage values of the
overhead line are set from 3 kV (the highest values currently
used for dc systems) up to 10.5 kV in steps of 1.5 kV. Table I
shows, for each voltage range, the minimal and maximal
values as well as the substation voltage at no load. The
voltage values are calculated by relations (1)–(3) with the same
proportionality rule as the European Standard EN 50163 for
1.5- and 3-kV dc [13]

Vmin = Vn −
(

Vn

1500
· �Vmin _1.5 kV

)
(1)

Vmax = Vn +
(

Vn

1500
· �Vmax _1.5 kV

)
(2)

Esub-station = Vn +
(

Vn

1500
· �Vsubstation_1.5 kV

)
. (3)

According to standard EN 50163 for the 1.5-kV dc nominal
voltage

�Vmax _1.5 kV = 300 V; �Vmin _1.5 kV = 500 V;
�Vsubstation_1.5 kV = 250 V.

Fig. 1. Double-track line with parallel connection of electrical circuits at the
substations and at sector midpoint (“paralleling station”).

TABLE II

LINE ELECTRICAL PARAMETERS

TABLE III

TRAIN CHARACTERISTICS

B. Study Assumptions

In a railway network, several situations can occur. The
energy consumption depends on the type of service to be pro-
vided (intercity or high-speed transport of passengers) while
the railway network shows various configurations depending
on the substation locations and the number of tracks on the
line. In any case, the railroad traffic and the power drawn
by the trains vary in space and time, and thus, the study
of a railway electrification system is not a simple issue.
Therefore, writing equations for the electrical circuit and the
resolution of the associated system could rapidly become
complicated. For these reasons, a commonly used network
topology with a double-track line and a typical timetable is
considered. As shown in Fig. 1, the line sector is supplied
by two substations, and the electrical circuits are connected
in parallel at the substations and at the sector midpoint. The
overhead line is assumed to be equivalent to a single conductor
having a cross section equal to the parallel combination of
messenger wire, contact wire, and feeder. Similarly, the two
parallel rails are assumed to be a single conductor.

The electrical parameters of the circuit are given in Table II.
For this paper, severe railroad traffic is assumed. All trains
operate at constant power and run at constant speed. Two types
of transport service are considered, according to Table III.
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Fig. 2. Time–distance graph. �ti = time delay; pi = crossing points; trains
Tr2n+1 run from left to right; and trains Tr2n run from right to left.

The time delay between two successive trains is 5 min from
left to right and 5 min and 30 s in the other direction. As shown
in Fig. 2, the difference between the two timetables avoids the
crossing of trains at the same position.

C. Algorithm for Determining Substations Distance and
Optimum Overhead-Line Cross Section

The essential design parameter of a railway electrification
system lies in ensuring the desired maximal traffic density
by providing a sufficient voltage at the pantograph of the
locomotives. For each voltage range presented in Table I,
overhead-line section and substation distance are the essential
parameters that must be considered in the calculation. For a
given substation spacing and timetable, the minimal overhead-
line cross section is limited by the catenary’s operating
temperature and the voltage at the locomotive’s pantograph.
Furthermore, as will be developed in Section V, the rail-to-
ground voltage is an important safety issue in the limitation
of the substations’ spacing.

In the calculation algorithm, the initial section of overhead
line, S0, and the initial substation spacing, L0, are chosen equal
to 800 mm2 and 20 km, respectively. Hence, the power system
is initially oversized compared to the railroad traffic, such as
to ensure the solving of the electrical circuit equations at the
first iteration. As shown in Fig. 3, the overhead-line section is
optimized under constraints of operating temperature Ts and
pantograph-voltage values Vpi. At each iteration, Ts is com-
pared to the maximal allowable operating temperature Tmax,
and voltages Vpi are compared to Vmin (Table I). According to
the result of these two comparisons, the overhead-line section
is increased or decreased with a step �S, and both Ts and Vpi

are recalculated. When at least one of these quantities reaches
its limit, the calculation stops.

Finally, the rail-to- ground voltage is evaluated in order
to verify that its value remains below the limit imposed by
IEC 62128-1 standard [14]. If the voltage is lower than the
permitted limit, the distance between substations is increased
and the mathematical process is repeated. Otherwise the cal-
culation process is stopped.

III. ELECTRICAL CIRCUIT MODELING

Load-flow analysis is the best approach to study power
systems. For a given network structure, it gives the steady-
state operation with node voltages and branch power flow.
In our case, the mathematical modeling has to be adapted to
dc railway network electrification.

1) The substations are modeled as ideal voltage-sources
with series resistances.

2) The trains are modeled as ideal current-sources operat-
ing at constant power.

3) Overhead line and rail resistivity are assumed to be
invariant with temperature.

Fig. 4 shows the electrical circuit corresponding to a double-
track railway line. The N nodes of the grid are sorted by
categories according to their boundary conditions (4)–(6).
Ns is the connection nodes between the substations and the
railway network. Nt is the connection nodes between the
trains and the network, they are mobile according to the train
positions. Ng is the parallel connection nodes between the
overhead lines

INs = Vsub − E

Rint
(4)

INt = Ploc

Vloc
(5)

INg = 0. (6)

Adopting the load-flow method, the equations system is easily
established and written in matrix form (7). [A] is the conduc-
tance matrix, [I] is the vector of the injected currents, and [V]
is the vector of the nodal voltages⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

I1
...
In
...

IN

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

k

=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

A1,1 · · · A1,n · · · A1,N
...

. . .
...

An,1 An,n An,N
...

. . .
...

AN,1 · · · AN,n · · · AN,N

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

k

∗

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

V1
...

Vn
...

VN

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

k

Ai, j
∣∣
i �= j = −Gi, j ; Ai, j

∣∣
i= j =

N∑
j=1

Gi, j . (7)

In steady state, the number of trains in the electrical circuit
of Fig. 4 depends on the railroad traffic considered and the
distance between the substations. [A] is a symmetric square
matrix whose dimension (n × n) changes as a function of the
number of trains on the sector at a given instant k, as shown
in Fig. 5. In this matrix, the conductance between nodes i
and j is a function of the trains’ movements and is denoted
as Aij.

IV. OVERHEAD-LINE THERMAL MODELING

A. Introduction

An overhead line is sized according to the current flow-
ing into its conductors. In a railway electrification system,
the overhead lines are most constrained in the vicinity of the
substations since they have to supply all the currents consumed
by the closer trains. The operating temperature depends on the
I 2 R loss and air convection. Excessive heating can cause a loss
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Fig. 3. Organization chart of the proposed method. S = overhead-line section; S0 = initial overhead-line section; L = substation distance; L0 = initial
substation distance; Vn , In = voltages and currents at the nodes of the electrical circuit; Vp = pantograph voltages; Ts = overhead-line temperatures;
Vrg = rail-to-ground voltages; Vrg_max = rail-to-ground voltage limit; Vmin = minimal overhead-line voltage; and Tmax = thermal limit of overhead line.

Fig. 4. Electrical circuit of a double-track railway line.

of catenary strength and hence, elongation, thus increasing.
Catenary sag which can lead to rupture of the contact wire
when the pantograph passes, either due to an electric arc or to
a mechanical tear.

B. Mathematical Model

The temperature of an overhead conductor is constantly
changing as a function of the electrical current and weather
conditions. In this paper, the weather parameters are assumed
to be constant. According to the IEEE standard [15], the tem-
perature variation is calculated in unsteady-state conditions
by relation (8), where I is the conductor current, r is the
electrical resistance of the overhead-line per unit length, qc

and qr are the rates of convection and radiation heat-loss per
unit length, respectively, and m · Cp is the total heat-capacity
of the conductor

qc + qr + m · Cp · dT

dt
= I 2 · r. (8)

Fig. 5. Conductance matrix, where N is equal to Nt + Ng + Ns , where Nt
is variable during train operation.

The overhead line is assumed to be made of copper, so the
radial thermal conductivity is high. In the case of railway
electrification, the overhead line’s operating temperature is low
compared to a classical power transmission line. As a result,
the conductor internal temperature distribution is uniform and
equal to conductor surface temperature Ts . Moreover, heating
due to the solar radiation is neglected, so Ts can be evaluated
through the relation (8).

1) The convection heat-loss is computed with relation (9),
which is valid for a wind-speed lower than 0.6 m/s [15]

qc = Kangle · (
1.01 + 1.35 · N0.52

Re

) · k f · (Ts − Ta) (9)

where k f is the coefficient of thermal conductivity of
air. Kangle is a term that takes into account the angle
between the wind direction and the conductor axis.
Ta is the ambient air temperature. The Reynolds number
NRe depends on the conductor diameter D0, wind speed
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TABLE IV

PARAMETERS FOR CONVECTION HEAT LOSS

Vw, air density ρ f , and dynamic viscosity of air μ f

NRe = (D0 · ρ f · Vw)/μ f . (10)

For the calculation of qc, the weather conditions corre-
sponding to the worst case of heat exchange between air
and the overhead line were considered. The parameters
are given in Table IV.

2) The radiated heat-loss is calculated with expression (10)
where ε, the conductor emissivity, is considered equal
to 0.5

qr = 17.8 · D0 · ε ·
[(

Ts + 273

100

)4

+
(

Ta − 273

100

)4
]
.

(11)

The variation of the wind direction, the wind-speed, and
the air-temperature, has a high impact on the conductor
temperature whereas, the variation of conductor emissivity has
little impact.

The thermal modeling is integrated in the evaluation process
(see Fig. 3) in order to estimate the overhead-line surface
temperature Ts . Since we supposed the railway overhead line
to be a single conductor, during the execution of the algorithm,
D0 varies according to the following equation:

D0(k+1) =
√

(S(k) + �S) · 4

π
. (12)

V. RAIL-TO-GROUND VOLTAGE CALCULATION

A. Introduction

In the electrical circuit of a railway infrastructure, the cur-
rent return of the trains is ensured by the rails. Even if the
electrical system is “floating,” a part of the return current leaks
to earth and creates a potential difference between the rails and
ground which can be hazardous for people standing near the
track when a train passes. In order to evaluate the stray current
and the rail-to-ground voltage in the case of a double-track
sector (Fig. 1), a mathematical model, based on telegrapher’s
equations, is used.

B. Stray-Current Modeling

In the proposed model, the remote earth is considered as the
zero-voltage reference. The stray currents are due to imperfect
isolation between the tracks and the soil. They are caused
by the current drawn by the trains and they depend on the
rail-to-ground conductance and the rail resistance. A high
current creates a large voltage drop along the rail, thence an

Fig. 6. Differential model of the track with distributed resistances.

increase of the rail-to-ground voltage. The higher potentials
are located in the stretches where the current is injected into
the rails (trains) or extracted from the rails (substations).
In this section, the main concern is safety. Consequently, in the
algorithm presented in Fig. 3, the maximum allowable rail
potential has been set at 150 V according to IEC 62128-1
standard [14], [16].

Fig. 6 shows the track differential model commonly
used [17], [18] to represent the stray-current phenomenon.
dI(x) is the leakage current, I (x) is the current which flows
into the rail at the position x , and Rr and Grg are the rail
resistance and the rail-to-ground conductance per unit length,
respectively. For an element of length dx, the differential
equations (13) and (14) can be easily established. The rail
current and the rail potential are given by relations (15) and
(16) where constants A and B are obtained from boundary
conditions

dVrg(x) = I (x) · Rr · dx (13)

d I (x) = Vrg(x) · Grg · dx (14)

I (x) = A · eMx + B · e−Mx (15)

Vrg(x) = 1

Grg
· d(A · eMx + B · e−Mx)

dx
(16)

where M is the rail propagation constant

M = √
Grg · Rr .

The rail-to-ground conductance depends on the construction
method of the railway track. The value of Grg considered in
this paper is 0075 S/km. It corresponds to a railway track
supported by concrete sleepers on gravel ballast with stone
paving and nylon rail insulators [19].

C. Modeling of a Double-Track Line With N Trains

In this section, a mathematical model to determine the rail-
to-ground voltage and the stray currents for a double-track line
is developed. In Fig. 7, the double-track line is represented as
a single conductor having half the resistance

In(x) = An(x) · eMx + Bn(x) · e−Mx

· ∀x ∈ [Pk(n−1), Pkn ] (17)

I (x) = {I1(x) ∪ . . . ∪ In(x) ∪ . . . ∪ IN (x)} . (18)

In each sector, currents Iln and Irn , which represent the
boundary conditions, can be calculated by the nodal rule at
the points Pk(n−1) and Pkn , respectively. To determine the
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Fig. 7. Double-track with P trains.

expression of In(x), it is necessary to calculate coefficients
An and Bn according to the following equation system:

An = + I ln · (�n · e−M ·Pk(n−1) +eM ·(−3·Pk(n−1)+Pkn ))

�n

+ Irn · e−2·M ·Pk(n−1)

�n

Bn = −I ln · eM ·(−Pk(n−1)+Pkn )

�n
− Irn · 1

�n

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭

(19)

where

�n = e−M ·Pkn − eM ·(−2·Pk(n−1)+Pkn ).

In order to solve (19), additional relationships are
required. Equations (21) and (22) are obtained by application
Kirchhoff’s first law at the injection points, while (20) is
imposed by the continuity of the rail-to-ground voltage at the
injection points

d I(n−1)

dx

∣∣∣∣
Pk(n−1)

= d In

dx

∣∣∣∣
Pkn

(20)

Itra(n−1) = Ir(n−1) + I ln (21)

−Iso(n−1) = Ir(n−1) + I ln . (22)

The rail-to-ground voltage is then calculated for each sector
with the following equation:

Vrgn
(x) = 1

Grg
· d In(x)

dx
∀n ∈ [1, N ]. (23)

VI. CHOICE OF THE VOLTAGE LEVEL FOR A NEW MVDC
ELECTRIFICATION SYSTEM

A. Calculation Results

The models developed in Sections III–V were integrated
in the computational algorithm presented in Fig. 3. Table V
recalls the constraints which were considered.

For the computation, the electrical parameters of the railway
line, the characteristics of the trains, and their timetables were
given in Section II. Considering different voltage levels listed

TABLE V

LIMITS CONSIDERED IN THE COMPUTATIONAL ALGORITHM

in Table I, the calculation results give the minimal overhead-
line cross sections as a function of the substation spacing.
Fig. 8 shows the accessible areas according to the voltage
levels. The transverse dotted lines correspond to the thermal
operating limits of the overhead line, while the vertical limits
correspond to the maximal permitted rail-to-ground voltage.
On the graph, the maximal overhead-line cross section has
been set at 600 mm2. This value represents an economic limit
for the design of the catenary. Beyond this value, the weight
of the overhead line is such that the cost of the support
structure (track-side steel masts and foundations) increases
dramatically. Nevertheless, whatever the considered voltage
level, the required overhead-line cross section will be much
lower. For suburban lines, the choice of a nominal voltage
level at 6 kV becomes attractive. The power system is able
to guarantee the railroad traffic with an overhead-line cross
section lower than 400 mm2 and a substation spacing greater
than 30 km. However, in the case of high-speed lines, it is
necessary to choose a higher nominal voltage level to reach
a substation spacing greater than 40 km as is commonly the
case in ac electrifications. Due to the rail-to-ground voltage
limitation described in Section V, there is little increase in
substation spacing for voltages beyond 7.5 kV, as can be seen
in Table VI. Finally, the choice of a new MVDC electrification
system with a nominal voltage of 7.5 or 9 kV covers both
suburban and high-speed transportation systems. Nevertheless,
an accurate study of the economics will be necessary to make
a definitive choice.

As an example, Fig. 9 illustrates the simulation results
for a high-speed line electrified with a nominal voltage
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Fig. 8. Overhead-line cross-sectional area versus substation spacing
for a rail-to-ground conductance of 0075 S/km. (a) Suburban transport.
(b) High-speed transport.

TABLE VI

MVDC ELECTRIFICATION MINIMAL OVERHEAD-LINE CROSS SECTION AT

THE MAXIMUM SUBSTATION SPACING

of 9 kV dc. According to Fig. 8(b), the substation spacing
and the overhead-line cross section are set to 45 km and
340 mm2, respectively. Fig. 9(a) represents railroad traffic (see
Section II-B). Fig. 9(b) shows that the temperature of the
overhead line versus time reaching the maximal permitted
value, illustrating that the overhead-line cross section cannot
be reduced, even if the pantograph voltage is satisfactory
(Table I). Fig. 9(c) and (d) shows the scatterplot of panto-
graph voltages and the absorbed currents of trains running
in both directions. The overhead-line voltage is well above
the minimal value shown in Table I. Fig. 9(e) and (f) shows,
respectively, the stray-current distributions per unit length
and the absolute values of the rail-to-ground voltages present
along the rail. These curves are plotted for four different
times. The highest rail potentials appear around the sub-
stations and are close to the maximal values permitted by
IEC 62128-1 standard. As explained in Section V, there is
a direct correlation between the stray current and the rail-to-
ground voltage.

B. Comparison With the Existing Electrification
In order to highlight the potential of an MVDC electrifica-

tion system, this section shows a comparison with an MVAC
2 × 25-kV supply system. The case study is the French high-
speed line Paris–Strasbourg which entered service in 2007.
This high-speed line was designed by SNCF to provide fast
services between Paris and the main cities of eastern France
as well as Luxembourg, Germany, and Switzerland. This
line shows railroad traffic similar to the high-speed transport
timetable considered in the previous calculation. The power
supply is achieved by nine substations distributed along the
line. These substations are equipped with two single-phase
30-MVA transformers which are connected to different phases
of the three-phase grid to limit voltage unbalance. Each
transformer supplies one direction of the line and the sectors
are electrically separated by a neutral section. The railway
line is equipped with several autotransformers which are dis-
tributed every 10 km. The midpoint of each autotransformer is
connected to the rail and the other two terminals are connected
to the catenary and the negative feed wire [20]. The parameters
of the overhead-line equipment are given in Table VII.

By considering these parameters and referring to Fig. 8(b),
it can be seen that a 9-kV dc power supply can achieve the
same performance with the same catenary cross section and
the same number of substations as an ac system, thus avoiding
the cost of the autotransformers. In this new electrification
system, all the substations are connected in parallel through
the overhead line and there is no section insulator along
the line. Consequently, the power required by the running
trains is distributed over all the substations and only one
transformer rectifier unit is required per substation. Moreover,
to reduce the overall circuit resistance, paralleling stations,
per Fig. 1, replace the autotransformers. Fig. 10 shows the
existing MVAC electrification system and the new MVDC
electrification system where the substations and the paralleling
stations are distributed uniformly along the line. Table VIII
summarizes the specifications for the MVAC and MVDC
power systems. Simulations of the Paris–Strasbourg high-
speed line, with the MVDC electrification system, were per-
formed taking into account real railroad traffic and the traction
power variation versus the train location. Fig. 11(a) shows a
zoomed-in view of the power absorbed by trains over the time
span of 16:25–16:30. The train traffic is given in Fig. 11(b)
as train positions over time (Paris being the kilometric zero
reference). Fig. 11(c) and (d) shows pantograph voltages
versus time. In all cases, the pantograph voltage is always
greater than the minimal voltage value listed in Table I which
validates the analysis presented in this paper and demonstrate
the relevance of an MVDC electrification system even for
high-speed lines. Fig. 11(e) shows the maximal power supplied
by the substations during train operation. As a function of the
substation number, per Fig. 10, the delivered power of each
substation varies because the trains do not absorb the same
power, according to the profile of the track.

Fig. 12 shows the comparison of 9-kV dc and 2×25 kV ac
electrification systems in terms of energy consumption. The
energy consumed by the trains as well as the energy supplied
to the line by the substations, were calculated over the time
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Fig. 9. Simulation results for a 9 kV, high-speed line with MVDC electrification—substation spacing 45 km; Overhead-line cross section 340 mm2. Train
power is 12 MW; Train speed is 280 km/h. (a) Rail road traffic. (b) Overhead-line temperatures calculated close to the substations. (A) Overhead-line Track 1
at 0 km. (B) Overhead-line Track 2 at 0 km. (C) Overhead-line Track 1 at 45 km. (D) Overhead-line Track 2 at 45 km. (c) Pantograph voltages versus
time. (d) Currents absorbed by trains versus time. (e) Stray-current distribution along the rail at t = 10 min, t = 20 min, t = 30 min, and t = 40 min.
(f) Rail-to-ground voltage distribution along the rail at t = 10 min, t = 20 min, t = 30 min, and t = 40 min.

period of 16:00–18:00. The simulations were performed with
ESMERALDA software developed by the SNCF [21]. The
computations take into account the losses in the rails and
the catenaries as well as the losses in the autotransformers
for the ac system. Fig.12(a) presents the energy provided by
each substation along the line. The distribution of the energy
supplied differs according to the electrification system. Beyond
the fact that the substations are (obviously) not positioned in

the same place, it should be noted that in the dc power system,
all the substations operate in parallel (only line-impedance
decoupling and no neutral sections), which allows a better
distribution of the electrical power. Fig. 12(b) shows the sum
of the energies supplied by the substations as ac or dc as well
as the total energy consumed by the trains. In the ac power
system, the losses represent 6.2% of the energy consumed by
the trains while in the dc power system, the losses represent
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Fig. 10. Paris–Strasbourg high-speed line 2 × 25 kV ac and 9-kV dc electrification systems.

TABLE VII

PARIS–STRASBOURG HIGH-SPEED LINE PARAMETERS

only 4.7%, although the voltage of the dc system is lower,
because there is no reactive power involved in the circuit,
there is no autotransformer, and the copper of the overhead
line is better used because of the power distribution between
substations. The dc substation load distribution of Fig. 12(a)
shows a generally diminishing loading with increased dis-
tance from Paris [Fig. 11(e)], due to an overall diminishing
traffic density and the “parallel” operation of dc substations.
This differs from the ac case due to the neutral sections
(as previously mentioned) and the local traffic density.

VII. CONSIDERATIONS ON MVDC
ELECTRIFICATION SYSTEMS

A. Short-Circuit Protection

One hinerance to the development of the new dc railway
electrification system is that of short-circuit protection. Nowa-
days, classic mechanical circuit breakers (MCBs) used in dc
railway electrification are rated for an operational voltage up
to 3 kV and a breaking capacity of up to 30 kA. In case
of a fault, they are able to open the circuit in 40 ms.
Today, it seems difficult to design a circuit-breaking chamber
for higher voltage levels and the solid-state circuit breaker

TABLE VIII

PARIS–STRASBOURG HIGH-SPEED LINE ELECTRIFICATION SYSTEM

MVAC VERSUS MVDC

based on semiconductors appears as the best solution. Several
solid-state circuit breakers (SSCBs) topologies have been
proposed [22]–[24] and can be used in the new MVDC
electrification system. Fig. 13 illustrates the arrangement of
circuit breakers that can be used to protect a double-track line
supplied at 9-kV dc.

A three-phase MCB is connected upstream of the substa-
tions, while four dc SSCBs are installed at the output of
the substations and in the paralleling station. The dc SSCBs
are combined with section insulators. In normal operation, all
SSCBs are closed, the section insulators are by-passed and the
two overhead lines are connected in parallel. In the case of a
fault on one overhead line, the two SSCBs that are arranged
at the ends of the faulty sector are opened (one on the sub-
station side and the other one on the paralleling-station side).
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Fig. 11. Simulation of high-speed line Paris–Strasbourg electrified at 9-kV dc. (a) Power absorbed by trains. (b) Railroad traffic. (c) Pantograph voltages
versus time of trains from Paris to Strasbourg. (d) Pantograph voltages versus time of trains from Strasbourg to Paris. (e) Maximum power supplied by
substations.

The faulty overhead-line sector is then completely isolated,
thus ensuring continuity of the power supply for the rest of the
line. In order to evaluate the short-circuit current, simulations
were performed with PLECS software [31]. The scenario of
a short circuit at the output of a 9-kV/30-MVA substation
was considered. The short-circuit power of the three-phase
network, the winding impedances of the transformers, and the
on-state voltage of the rectifier diodes were taken into account.
Table IX summarizes the electrical parameters which were
considered.

Fig. 14 presents short-circuit fault-current breaking with the
MCB on the ac side. The MCB opens with a delay of 50 ms
when the three-phase currents pass through zero. On the dc

side, the fault current reaches a peak value of 30 kA but the
load integral I 2t on the rectifier diodes is limited to 10 ×
106 A2 · s which is below the maximum value permitted for
the considered diodes (5SDD50N5500 from ABB semicon-
ductors).

Fig. 15 shows short-circuit current-breaking waveforms with
an SSCB on the dc side. The SSCB is composed of a series
association of controlled semiconductors (IGBTs or GCTs)
connected in parallel with a metal–oxide varistor (MOV).

During on-state operation, the current flows through the
semiconductors. When the current exceeds the fault-threshold
of 6 kA, the semiconductors are turned-OFF and the surge
voltage is limited at 12 kV by the MOV. The voltage at the
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Fig. 12. Comparison of 9-kV dc and 2 × 25 kV ac systems. Electrical
energy calculations on high-speed line Paris–Strasbourg from 16:00 to 18:00.
(a) Energy supplied by substations. (b) Total energy supplied by substations
in dc and ac, and total energy absorbed by trains.

Fig. 13. 9-kV dc railway power supply system.

TABLE IX

ELECTRICAL PARAMETERS FOR FAULT-CURRENT CALCULATION

terminals of the MOV, which is higher than the no-load voltage
of the substation, causes the current to decrease and the short-
circuit current is broken in 4 ms. As a result, the thermal and
mechanical constraints in the devices of the faulty circuit are
far better limited than with the MCB on the ac side.

B. Future Prospects for Traction Converters

As in ac electrification systems, the overhead-line voltage
level has to be reduced in order to be compatible with
existing traction motors. In the ac power system, step-down
transformers are embedded in the traction unit. Usually, these
transformers are bulky and heavy and their efficiency is com-
promised to increase their power density. To overcome these
drawbacks, several topologies of power electronics transform-
ers (PETs) were proposed over the last fifteen years [25], [26].
Fig. 16 shows a possible realization of a traction chain using

Fig. 14. 9 kV–30 MVA substation. Short-circuit braking with an MCB on
the ac side. (a) Electrical circui t . (b) Waveforms.

Fig. 15. 9 kV–30 MVA substation. Short-circuit breaking with an SSCB on
the dc side. (a) Electrical circuit. (b) Waveforms.

Fig. 16. Proposed traction chain using a PET based on resonant DABs and
medium frequency transformers.

a PET for the MVDC electrification system. Contrary to PETs
dedicated to ac/dc conversion, this topology does not require
an active front-end rectifier and is only based on an association
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Fig. 17. Future traction converter, an NPC converter, based on 10-kV
SiC MOSFETs.

Fig. 18. 9-kV dc power system—substation equipped with harmonic filters.

of resonant dual active bridges (DABs). The intermediate dc
bus-voltage is regulated to 1.5 kV to supply a standard inverter-
motor traction unit. The use of a resonant DAB based on
SiC MOSFETs allows an increased operating frequency of the
elementary transformers to several kilohertz. The number N
of dc–dc converters will depend on the voltage rating of the
semiconductors. In recent years, considerable progress has
been made in SIC devices, and the first 3.3-kV SIC-MOSFET
power modules are now commercially available, paving the
way for the industrial development of these topologies. More-
over, engineering samples of SiC dies have been scaled-up
to 15 kV [27], and recently a three-phase NPC voltage-
source inverter using 15-kV SIC N-IGBT and operating with a
10-kV dc input-voltage was tested [28]. Thus, within a few
years, it will be possible to design a traction converter based on
a single voltage-source inverter, as shown in Fig. 17. In addi-
tion, the development of medium-voltage traction motors will
lead to a very simple power conversion chain on-board the
rolling stock.

C. Substation Output Voltage Filtering

The twelve-pulse diode rectifier used in dc substations
provides voltage harmonics which are multiple of 600 Hz for a
network frequency at 50 Hz. In the new MVDC power system,
the distance between substations will be greater than that in
existing dc railway lines. Therefore, it is necessary to pay
close attention to the resonant frequencies of the lines and to
check that there is no harmonic interaction. This problem is
well known in HVDC transmission systems, and passive filters

TABLE X

VALUES OF DC FILTERING COMPONENTS

TABLE XI

PARAMETERS OF THE 45-KM SECTOR CONSIDERED

Fig. 19. 9-kV dc substation—simulation results. Current and voltage
waveforms at the output of the rectifier (blue curve) and current and voltage
waveforms at the input of the dc line (red curve).

are installed at the output of the rectifiers to avoid harmonic
propagation in the dc line [29], [30] and the same approach can
be used for the new MVDC power system. As an example,
simulations were performed with PLECS software [31] for
the circuit of Fig. 13. According to Fig. 18, each substation
is equipped with a smoothing reactor and two shunt filters to
attenuate the harmonics of the rectified voltage. The values of
the filtering elements are given in Table X. For the simulations,
the substation distance is 45 km, and the total power absorbed
by the trains in the sector is 12 MW. The electrical model of
the substation is previously given in Table IX.

The double-track line is modeled by quadripoles associated
in cascade [2], [32] Although the exact geometry of the MVDC
overhead line is not known, we assume that the layout will be
close to that of a 25-kV ac line. Pending the outcome of future
studies which will refine the values, the parameters of Table XI
were considered.

Fig. 19 shows, for one substation, the voltage and current
waveforms at the output of the 12-pulse rectifier and at
the input of the overhead line. The frequency spectrum of
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TABLE XII

9-KV DC SUBSTATION’S CURRENT AND VOLTAGE
FREQUENCY SPECTRUMS

these waveforms is presented in Table XII. As expected,
the harmonics due to the voltage rectification in the substation
are attenuated very satisfactorily and no resonance with the
overhead-line appears.

VIII. CONCLUSION

The objective of this paper was to evaluate the potential
of a new MVDC electrification system for railway lines.
A computational algorithm, based on the electric model of a
double-track line, allowed calculating the pantograph voltage
of the locomotives, the overhead-line temperature, and the
rail-to-ground voltage. For both suburban and high-speed
passenger transportation, operating limits were determined for
different voltage levels. It was shown that above 7.5-kV dc,
the distances between the substations and the overhead-line
cross sections are comparable to those used in a conventional
ac power supply.

To validate this result, the case study of the French high-
speed “Paris–Strasbourg” line was considered. Simulations,
taking into account the real traffic schedule, showed that
an MVDC electrification system with a nominal voltage of
9 kV has similar performances to the current ac electrification
system (2 × 25 kV2). This comparative study shows the
complexity of the ac power supply of a high-speed line and
highlights the simplicity of the MVDC system: less power
installed in the substations, no autotransformers, and this for
the same overhead-line cross section. Beyond that, in the ac
system, there is the problem of the neutral sections, about
500 m long, which are installed because of the phase shift of
the substation voltages. Whenever a high-speed train passes a
neutral section, it disconnects by opening the circuit breaker
and freewheels. This leads to a speed loss of 30–50 km/h
resulting in longer travel time and accelerated wear of the
locomotive circuit breaker.

Today in France, 6000 km of line is electrified in
1.5-kV dc. In the next twenty years, the majority of these
lines must be renovated. The SNCF, therefore, raises the
question of changing this old electrification system. The
renewal of the catenary is extremely expensive because the
copper cross sections are up to 1000 mm2 and this requires
reinforced support posts. Beyond the drawbacks evoked in
the previous paragraph, switching to 25-kV ac is not always

feasible because the points of connection to the electrical grid
(63 or 90 kV) do not have sufficient short-circuit power to
install a single-phase substation.

Finally, the MVDC electrification system combines the
advantages of the old ac and dc power systems: a light
catenary, no neutral section, and therefore, power sharing
between substations, traction units with less power electronics
embedded, and lighter passive components. However, it is
necessary to use SSCBs to manage the faults. Reversibility
in power requires substation power converters that are more
expensive than diode rectifiers but it should be noted that all
the substations of a line do not need to be reversible because
the exchange of energy is very often between trains running
on the same sector.

The results presented in this paper are promising but many
points need to be further explored including an economic
analysis. To this effect, Section VII gives some pointers to the
work to be prioritized in the coming years. Throughout the
world, new railway lines are being planned in countries that
do not yet have electrified railway lines and in such situations,
the MVDC system could be a competitive solution.
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