
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title of the project  

Embedded Integrated 10 kW Power Module with SiC MOSFETs 

Goal of the project 

Verification of an embedded integrated power module with stacking capability for 

future modular energy conversion power systems and electric drives for heavy 

duty vehicles. 

Svensk projektsammanfattning 

Projektets mål är att verifiera en låginduktiv implementering av teknologier för 

inbyggda elektroniska kraftsystem för två specifika krafttillämpningar, nästa 

generation av elektrisk drivlina för tunga fordon och energiomvandling i ett 

högspänningskraftaggregat baserat på en resonantomvandlare. 

Projektets grundidé är att utnyttja de senaste landvinningarna inom inbyggda 

elektroniska system för att överbrygga begränsningar av dagens 

byggsättsteknologi för kraftmoduler och diskreta komponenter och bana vägen för 

framtida generationer av SiC baserade energiomvandlarsystem. En fundamental 

begränsning av dagens byggsätt är parasitinduktanser. Dessa är ansvariga för 

ökade förluster i system och vid hård-switchning orsakar oscillationer som i värsta 

fall kan leda till självförstörande av kraftmoduler. 

Specifika projektmål är att verifiera en kompakt inbyggd kraftmodul anpassad för 

en modulär systemarkitektur som integrerar alla grundläggande funktioner av 

energiomvandlarsystem. Kraftmodulen består av en trefas 10 kW konverter 

innehållande SiC MOSFET switchar, mellanledskondensatorer, 

strömmätningssensorer, gateresistanser och har möjlighet att ansluta 

snubberkapacitanser vid mjuk-switchning samt kan byggas ut till en 

fulleffektomvandlare genom parallellkoppling av flera enheter. Gatedrivkretsar 

integreras inte i modulen i detta projekt men lösningar anpassade till 

modulteknologin utarbetas för framtida generationer av modulen. 

Projektet genomförs av en konsortium bestående av fem aktörer som bidrar var 

och en med sin unika kompetens till ett samarbete med mål att realisera en 

inbyggd kraftmodul baserat på SiC komponenter med komplett funktionalitet av 

ett högeffektivt energiomvandlarsystem.   

 

Koordinator: Acreo Swedish ICT 

Namn på projektledare:  Mietek Bakowski 

E-post proj. ledare:  mietek.bakowski@acreo.se, Tel: +46707817760 

Andra projektparter: Swerea - IVF, Alstom Power, Inmotion Technol., 

SEPS Technol., Solutions for Tomorrow, Micropower. 

Total projektkostnad: 2 590 000 SEK 

Totalt sökt belopp: 1 295 000 SEK 
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