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UPPDRAG

Att synliggöra aktörer

inom industri, akademi och forskningsinstituten

och deras kompetenser

samt skapa nationell samordning inom

kraftelektronikområdet



GLOBALA UTMANINGAR

Kraftelektronik - nyckel technologi för hållbar

utveckling

Hållbar utvecklig leder till ökande användning av

elektrisk energi,

Ökande efterfrågan skapar krav på el-

energibesparingar och effektivare användning av

el-energi,

Vilket driver ökad användning av

kraftelektroniska system och nödvändigheten
av energiomvandlarsystem med hög

verkningsgrad.



ANVÄNDNINGEN OCH EFFEKTIVISERINGEN AKTUELL I

ALLT FLER TILLÄMPNINGAR

• Elektrifiering av transporter

- bil, buss, tåg, flyg, gaffeltruck

• Industriella motordrifter
- pumpar, fläktar, kompressorer, 

- transportband, valsverk

• Hissar och rulltrappor

• Värmepumpar och luftkonditionering

• Vitvaror

• Högfrekventa industriapplikationer

- resonanta omvandlare

• Transmissionstillämpningar

- HVDC och “flexible AC transmission systems” (FACTS)



EFFEKTIV ENERGIOMVANDLING MED BBG

• En revolutionerande utveckling möjliggörs av kiselkarbid

(SiC) och Galium Nitrid (GaN).

• Elektroniska komponenter baserade på de nya
materialen möjliggör lägre förluster, högre frekvenser och

mera kompakta system med hög verkningsgrad.



EFFEKTIV ENERGIOMVANDLING MED BBG

• Förlusterna kan minskas med minst 50% för de flesta

tillämpningar med effektivare BBG kraftelektronik.

• Tillämpningar som är aktuella för SiC faller inom områdena

industri, bostäder, energiutvinning och transport vilka

tillsammans står för över 90% av Sveriges totala

elförbrukning.



VÄRDE PROPOSITION

Utveckling av avancerade kraftelektroniska
produkter och system

för förnybara energikällor, elektrifiering av fordon
och transporter och smarta nät

innebär:

konkurrensfördelar för svenska produkter på en global 
marknad

en möjlighet till industriell förnyelse och uppsving
för den nationella ekonomin.



SiC DC/AC inverter and DC/DC converter for 

Hybrid and Full Electric Heavy Vehicles

DC/AC ACH Si or SiC

WEG or Air cooled

650VDC current up to

550 ARMS

SiC DC/DC 

650VDC/28VDC

7.5 kW

Compared to Si - Gen1

– Efficiency + 6% units

– Weight down 30%

– Volume down 70% 



Si IGBT SiC MOSFETs

ATLAS COPCO POWER MACS 4000 FIXTURATED

ELECTRICAL NUT RUNNER
Space for gate driver

60x20 mm
CIB (MiniSKIIP 2)

Efficiency > 98 %

Energy saving 50%



ELECTROSTATIC PARTICLE FILTERAlstom Thermal Power

Cost benefits vs Si if:

-SiC < 3 x Si

-fs > 2 x Si

-PL < 50% x Si

• Improved energy efficiency (> 98%)

- Reduced power density 

- Cheaper cooling system

- Reduced operational cost

• Reduced switching losses

- Higher switching frequency

- fs > 100 kHz

- Improved power density

- Reduced cost of reactive elements

• High junction temperature operation

- Allows higher ambient temp

- Tamb > 60 °C

> 75% loss reduction 

was measured

commercial

Made by Ascatron

Design: Acreo



 High frequency enables
compact converter

 Transformer technology 
suitable for compact high 
frequency and high 
efficient power conversion

 50W - 5kW
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Läs mer !

www.acreo.se/projects

/sic-power-center

Reservera tid !

www.b2match.eu

/isicpeaw2017

22-23 Maj 2017

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-

innovationsprogrammet-for-smartare-elektroniksystem/

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bredbandgapselektronik-i-energieffektivare-

kraftelektroniktillampningar-bbg-programmet/



KRAFTELEKTRONIKNAV

• förmedlar kontakter och information
mellan aktörer,

• främjar samverkan i värdekedjor,

• spelar en aktiv roll vid konsortiebildning,

• samordnar kompetensöverföring inom

kraftelektronikområdet.


