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Streszczenie: W niniejszym artykule opisano zagadnienia związane 

z pracą układów przesyłowych HVDC, znajdujących się w bliskiej 

odległości elektrycznej. Bliska lokalizacja układów HVDC 

powoduje, że układy te tworzą strukturę złożoną, określaną mianem 

układu Multi-Infeed HVDC (MIDC). W przypadku układu MIDC, 

w celu oceny wzajemnego oddziaływania połączeń HVDC należy 

się posłużyć odpowiednimi wskaźnikami, opracowanymi na te 

potrzeby. Pierwsza część artykułu charakteryzuje układy HVDC o 

strukturach złożonych. Kolejna część artykułu opisuje wskaźniki 

opracowane na potrzeby analizy interakcji układów typu MIDC oraz 

prezentuje przykładowe wyniki badań symulacyjnych i ich analizę. 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że większe 

oddziaływania występują pomiędzy falownikami, aniżeli pomiędzy 
falownikiem a prostownikiem w układzie MIDC. 

Słowa kluczowe: układy przesyłowe prądu stałego (HVDC), Multi-

infeed  HVDC, Dual-Infeed HVDC, interakcja układów 
przesyłowych HVDC 

1. WSTĘP 

Rosnąca popularność układów przesyłowych prądu 

stałego (HVDC), ze względu na oferowane właściwości, 

sprawia, że połączenia stałoprądowe coraz częściej są 

umiejscowione blisko siebie w systemie 

elektroenergetycznym. W konsekwencji praca jednego 

połączenia HVDC może oddziaływać na pracę sąsiednich 

połączeń. Układy HVDC, tworzące w ten sposób strukturę 

złożoną, nie mogą być traktowane jako połączenia niezależne 

i należy rozważać je całą grupą [1]. Do typowych 

oddziaływań występujących w systemach MIDC zalicza się 

występowanie: przewrotów komutacyjnych, przepięć, 

oddziaływania harmonicznego oraz napięciowego. Stopień 

interakcji zależy w dużej mierze od odległości pomiędzy 

stacjami przekształtnikowymi oraz mocy zwarciowych  

w węzłach przyłączenia [2].  

2. STRUKTURY ZŁOŻONE UKŁADÓW HVDC 

 

Złożoność układów przesyłowych HVDC może 

wynikać z ich wzajemnego odziaływania od strony AC,  

wówczas mamy do czynienia z układami MIDC lub też od  

strony DC w układach typu MTDC (ang. Multiterminal).  

Układ typu MIDC jest systemem składającym się 

z kilku stacji przekształtnikowych należących do różnych  

połączeń stałoprądowych. Stacje te mogą być podłączone do 

wspólnego węzła AC lub różnych węzłów, będących  

w sąsiedztwie elektrycznym. Przykładowy schemat 

poglądowy układu MIDC został przedstawiony na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Schemat poglądowy przykładowego układu MIDC. 

 

Typowymi wariantami systemów MIDC są układy typu 

DI-HVDC (ang. Dual-Infeed HVDC) oraz układy hybrydowe 

HMIDC (ang. Hybrid Multi-Infeed HVDC).  

W przypadku układów DI-HVDC interakcja zachodzi 

pomiędzy dwoma stacjami przekształtnikowymi należącymi 

do dwóch różnych połączeń stałoprądowych. Stacje te mogą 

być podłączone do wspólnego węzła AC lub węzłów 

znajdujących się w otoczeniu elektrycznym. Z kolei układy 

HMIDC są wariantem układu MIDC, w którym połączenia 

HVDC są zbudowane ze stacji przekształtnikowych różnej 

topologii (na przykład LCC i VSC) [1]. 
Można wyróżnić również typy układów MIDC 

związane z trybami pracy stacji przekształtnikowych.  

W zasadzie każda ze stacji przekształtnikowych należących 

do połączeń HVDC może pracować dwukierunkowo, to 

znaczy, w zależności od wymagań może pełnić funkcję 

prostownika lub falownika. W przypadku pracy stacji 

przekształtnikowych będących w sąsiedztwie elektrycznym,  

z których jedna pracuje jako stacja falownikowa, z kolei druga 

jako prostownikowa tworzy się układ określany mianem 

IRMI (ang. Inverter-Rectifier Multi-Infeed). Natomiast  

w wariancie obu stacji przekształtnikowych pracujących jako 



 

76                                                                Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 53/2017 

falowniki powstaje układ IIMI (ang. Inverter-Inverter Multi-

Infeed) [3].  

 

3. ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE PRACY UKŁADÓW 

MIDC 

 

3.1. Przewroty komutacyjne 

Przewrót komutacyjny, czyli przekroczenie czasu 

dostępnego na komutację zaworów tyrystorowych, jest 

zjawiskiem, które może wystąpić podczas obniżenia się 

napięcia w sieci AC. Obniżenie napięcia już o wartość 10% 

może skutkować pojawieniem się przewrotów 

komutacyjnych. Skutkiem przewrotu komutacyjnego jest 

obniżenie się napięcia w  połączeniu HVDC oraz 

przepływanie przez zawory bardzo dużego prądu, co może 

powodować zadziałanie zabezpieczenia i skutkować 

wyłączeniem zaworu z pracy. W przypadku pracy połączeń 

HVDC w strukturze MIDC wystąpienie przewrotów 

komutacyjnych w jednej ze stacji przekształtnikowych może 

skutkować wystąpieniem tego zjawiska w stacjach 

sąsiadujących. 
 

3.2. Przepięcia 

W przypadku pracy połączeń zbudowanych w oparciu  

o przekształtniki LCC istnieje znaczne zapotrzebowanie stacji 

przekształtnikowych na moc bierną, które jest zaspokajane 

przez urządzenia kompensacyjne oraz filtry po stronie AC. 

Pobór mocy biernej w układach LCC wynosi około połowy 

mocy znamionowej połączenia stałoprądowego. W związku 

z powyższym – przy nagłym przerwaniu przesyłu mocy  przez 

układ HVDC może dojść do bardzo dużego przepięcia w sieci 

AC. Jeszcze gorsza sytuacja występuje w przypadku pracy 

kilku połączeń HVDC znajdujących się w otoczeniu 

elektrycznym. Jednoczesna blokada przepływu mocy przez 

tak umiejscowione połączenia HVDC powoduje powstanie 

przepięcia o bardzo dużej wartości, większej niż  

w przypadku przepięcia jakie mogłoby wystąpić podczas 

pracy pojedynczego połączenia HVDC.  

 

3.3. Czas powrotu do poprawnej pracy 

Praca układów HVDC w strukturze MIDC sprawia, że 

po usunięciu zakłócenia, kilka połączeń HVDC powraca do 

poprawnej pracy w jednej chwili.  Zwykle powoduje to 

wydłużenie czasu niezbędnego na ten powrót. 
 

3.4. Oddziaływanie układów sterowania  

Największą intensywność oddziaływania układów 

sterowania zauważa się przy niskich wartościach mocy 

zwarciowej w węźle ze stacją przekształtnikową. Dotyczy to 

zasadniczo układów sterowania mających zaimplementowane 

zaawansowane funkcje, w postaci układów VDCOL lub 

układów przeznaczonych do poprawy stabilności [2].  

 

3.5. Oddziaływanie harmoniczne 

W układach złożonych MIDC należy rozważyć aspekty 

pojawienia się rezonansu harmonicznych oraz odpowiedniej 

filtracji wyższych harmonicznych pojawiających się podczas 

pracy poszczególnych układów HVDC. 

 

4. WSKAŹNIKI SŁUŻĄCE ANALIZIE INTERAKCJI 

UKŁADÓW TYPU MIDC 

 

4.1 MIIF - wskaźnik oddziaływania napięciowego 

Jednym ze współczynników służących ocenie 

oddziaływania napięciowego w układzie złożonym MIDC 

jest współczynnik MIIF (ang. Multi Infeed Interaction 

Factor). Aby mówić o interakcji napięciowej pomiędzy 

połączeniami HVDC (stacjami będącymi w bliskości 

elektrycznej), należy określić zmianę napięcia w węźle  

z jedną ze stacji przekształtnikowych oraz zbadać 

odpowiadającą temu zmianę napięcia w węźle z drugą ze 

stacji. 

Zakładając, że węzły do których przyłączone są stacje 

przekształtnikowe oznaczone są jako i-ty oraz j-ty, 

współczynnik MIIFji przyjmuje postać [2]: 
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gdzie:   iVΔ – zmiana napięcia w węźle i-tym (wynosząca 

1% napięcia znamionowego), jVΔ – zmiana 

napięcia  

w węźle j-tym.  

 

Wskaźnik MIIF może służyć również do określenia 

odległości elektrycznej pomiędzy stacjami – im jego wartość 

jest wyższa, tym odległość elektryczna mniejsza i występuje 

większe oddziaływanie napięciowe. Wskaźnik MIIF jest 

uzyskiwany poprzez badania symulacyjne. Jest to wskaźnik 

empiryczny, który trudno byłoby uzyskać analitycznie, ze 

względu na nieliniowe właściwości układów HVDC [2]. 

 

4.2.Współczynnik CFII - wskaźnik odporności  

na występowanie przewrotów komutacyjnych 

Kolejnym ze współczynników służących ocenie 

interakcji jest wskaźnik CFII (ang. Commutation Failure 

Immunity Index). Za jego pomocą można określić 

maksymalną moc zwarcia nie powodującą pojawienia się 

przewrotów komutacyjnych. Współczynnik ten 

wykorzystywany jest przy ocenie odporności przekształtnika 

prądu (LCC) na występowanie zjawiska przewrotów 

komutacyjnych, przy czym większa wartość oznacza wyższą 

odporność. Może on zostać zdefiniowany jako [2, 4]: 
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gdzie: 2
acV  – napięcie sieci zasilającej,   – pulsacja, minL  

– najmniejsza indukcyjność zwarcia, nie powodująca 

pojawienia się przewrotów komutacyjnych, DCP  – 

moc znamionowa połączenia HVDC. 

 

Współczynnik CFII w dużej mierze zależy od wartości 

mocy zwarciowej w badanym węźle ze stacją 

przekształtnikową [2]. 

 

4.3 Współczynniki określające sztywność sieci w węzłach 

ze stacjami przekształtnikowymi 

W celu określenia sztywności sieci w węzłach, do 

których podłączone są stacje przekształtnikowe, można 

posłużyć się odpowiednimi współczynnikami, do których 

należą między innymi: SCR, ESCR, MISCR, MIESCR [2, 5]. 

Często wykorzystywanym wskaźnikiem służącym 

ocenie sztywności sieci jest współczynnik ESCR, który 

uwzględnia moc bierną urządzeń kompensacyjnych [5]: 
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gdzie:  "
kS – moc zwarciowa w węźle z przekształtnikiem, 

CQ – moc bierna urządzeń kompensacyjnych, 

1S  – moc kompensatora synchronicznego, jeśli 

występuje, DCP – moc znamionowa połączenia 

HVDC. 

 

5. BADANIA SYMULACYJNE 

 

5.1. Model testowy 

Badania symulacyjne zostały przeprowadzone na 

podstawie modelu testowego „Cigre HVDC Benchmark 

model for control studies” [6] oraz układu przeznaczonego do 

badań systemów typu MIDC [2]. Zbudowany układ złożony 

jest z dwóch połączeń HVDC z przekształtnikami topologii 

LCC. Każde z połączeń stałoprądowych  

w zbudowanym modelu ma moc znamionową 1000 MW.  

W trakcie badań analizowano wpływ odległości pomiędzy 

przekształtnikami oraz mocy zwarciowej w węzłach ze 

stacjami przekształtnikowymi, wyrażonej za pomocą 

współczynnika ESCR. Zamodelowane zostały dwa warianty 

układów MIDC: układ IIMI oraz układ IRMI. Wykorzystano 

standardowe układy sterowania pracą połączeń 

stałoprądowych: utrzymywanie stałej wartości prądu 

w połączeniu HVDC po stronie prostownika oraz 

utrzymywanie stałej wartości kąta wyprzedzenia wygaszania 

po stronie falownika. Schemat poglądowy opracowanego 

modelu testowego został przedstawiony na rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat poglądowy modelu testowego układu złożonego 

typu MIDC. 

W celach porównawczych analizie poddano również 

wariant sieci testowej nie zawierającej połączeń HVDC 

i stacji przekształtnikowych. Pozwoliło to na określenie 

interakcji napięciowych w analogicznej sieci AC. 

5.2. Wyniki badań symulacyjnych 

Wykorzystując opracowany model symulacyjny 

uzyskano wyniki oddziaływania napięciowego w różnych 

wariantach pracy układu testowego. Weryfikowano wpływ 

mocy zwarciowej w węzłach z przekształtnikami oraz 

odległości na wskaźniki MIIF. W modelu testowym węzeł 1 

był węzłem ze stacją prostownikową (układ IRMI) lub stacją 

falownikową (układ IIMI), z kolei  do węzła 2 (węzeł 

sąsiadujący) zawsze była przyłączona stacja falownikowa. 

Uzyskane wyniki badań w postaci współczynników MIIF12 

dla układów IIMI oraz IRMI zostały przedstawione na 

rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Wartości współczynników MIIF12 dla układów IIMI oraz 

IRMI w zależności od mocy zwarciowej w węźle 1 oraz od 

odległości pomiędzy stacjami przekształtnikowymi 

 

Analiza rysunku 3 prowadzi do następujących obserwacji: 

 oddziaływanie napięciowe na stację prostownikową jest 

mniejsze (układ IRMI), niż na stację falownikową (układ 

IIMI) w analogicznych wariantach badań, 

 znacznie większe oddziaływanie napięciowe pomiędzy 

stacjami przekształtnikowymi występuje przy niskich 

mocach zwarciowych w sąsiadujących węzłach, 

 bardzo duży wpływ na wartość współczynnika MIIF21 ma 

odległość pomiędzy stacjami przekształtnikowymi, co 

potwierdza możliwość wykorzystania współczynnika 

MIIF do oceny bliskości elektrycznej. 

 

Na rysunku 4 zaprezentowano oddziaływanie napięciowe 

węzła 1 na węzeł 2 za pomocą współczynnika MIIF21,dla 

układów IRMI oraz IIMI, w zależności od odległości i mocy 

zwarciowej w węźle 1. 

 
 

Rys. 4. Wartości współczynników MIIF21 dla układów IIMI oraz 

IRMI w zależności od mocy zwarciowej w węźle 1 oraz od 

odległości pomiędzy stacjami przekształtnikowymi 
 

Wyniki badań przedstawione na rysunku 4 pozwalają 

stwierdzić, że: 

 im mniejsza moc zwarciowa w węźle sąsiadującym 

(większy współczynnik ESCR), tym większe występuje 

oddziaływanie napięciowe, wyrażone współczynnikiem 

MIIF21, 
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 dla bardzo małej sztywności sieci (ESCR=2 w węźle  

z falownikiem) współczynnik MIIF21 dla układu IRMI 

przyjmuje wartości powyżej 1, co oznacza, że występuje 

tak silne oddziaływanie napięciowe na ten węzeł, że 

powoduje zmianę napięcia większą, niż w węźle 

badanym, 

 zauważa się niezbyt duży wpływ zmiany mocy 

zwarciowej w węźle, w którym wywoływane jest 

zakłócenie, na napięcie w węźle sąsiadującym, 

 uzyskane wyniki współczynnika MIIF21 wskazują, że 

oddziaływanie napięciowe na stację falownikową jest 

właściwie niezależne od trybu pracy stacji sąsiadującej 

(podobne wartości współczynnika dla układów IRMI 

oraz IIMI). 

 

Porównując rysunki 3 oraz 4 można stwierdzić, że 

wskaźnik MIIF wykazuje właściwości asymetryczne, to 

znaczny można generalnie stwierdzić, że MIIF12≠MIIF21. 

Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań można 

zauważyć, że wskaźnik MIIF osiąga duże wartości przy 

oddziaływaniu napięciowym węzła sieci o wysokiej wartości 

współczynnika ESCR na węzeł o niskiej wartości ESCR. 

Oznacza to, że MIIFi,j będzie charakteryzował się wysokimi 

wartościami, gdy węzeł i-ty związany będzie z niską mocą 

zwarciową, a węzeł j-ty z dużą mocą zwarciową. Z kolei  

w sytuacji odwrotnej to znaczy przy określaniu interakcji 

węzła z niską mocą zwarciową na węzeł z wysoką mocą 

zwarciową, wartości wskaźnika MIIF będą niskie. 

Na podstawie wyników badań układu uproszczonego AC 

(bez stacji przekształtnikowych) stwierdzono, że we 

wszystkich analogicznych wariantach występują mniejsze 

interakcje napięciowe. Oznacza to, że układy HVDC 

powodują zwiększanie oddziaływań napięciowych. 

 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Interakcje pojawiające się pomiędzy układami HVDC  

w strukturach MIDC powodują, że takich połączeń HVDC nie 

można traktować w sposób niezależny. Złożoność 

oddziaływań jest bardzo wysoka i wymaga każdorazowo 

przeprowadzenia szczegółowej analizy, przy lokalizowaniu 

układów HVDC w sąsiedztwie istniejących połączeń. 

Wyniki badań oddziaływania napięciowego wskazują, 

że występujące interakcje napięciowe pomiędzy układami 

HVDC są uzależnione od wielu czynników. Największe 

wartości współczynników MIIF występują dla niewielkich 

odległości pomiędzy stacjami przekształtnikowymi. Ponadto 

można stwierdzić, że większe oddziaływania występują  

w układach IIMI, w porównaniu do analogicznych układów 

IRMI. Niemniej jednak oddziaływanie napięciowe stacji 

przekształtnikowych na stacje falownikowe zależy  

w niewielkim stopniu od ich trybu pracy. Największe 

wartości współczynników oddziaływania napięciowego 

zanotowano dla interakcji węzła sieci o wysokiej mocy 

zwarciowej na węzeł słaby. 

Zauważalny postęp w dziedzinie energoelektronicznych 

przyrządów mocy powoduje stopniowe zwiększanie 

dostępnych parametrów znamionowych, wzrost 

niezawodności oraz rozszerzanie dotychczasowych 

zastosowań. Należy więc, spodziewać się dalszego 

zwiększenia liczby układów HVDC. Dlatego też, niezbędna 

jest intensyfikacja prac badawczych, mających na celu 

ograniczenie negatywnych skutków interakcji występujących 

w układach złożonych, poprzez zastosowanie odpowiednio 

dopracowanych środków zaradczych. 
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THE ANALYSIS OF INTERACTIONS IN MULTI INFEED HVDC SYSTEMS 
 

The growing number of high voltage direct current (HVDC) transmission systems – because of their properties –  makes 

that HVDC connections can be located close to each other in the power system. This causes the converter stations of HVDC 

systems to be found in close electric proximity. Thus, depending on the electrical distance, the operation of a single HVDC 

system can influence on the operation of adjacent HVDC systems. In this way is formed a structure of the Multi Infeed HVDC 

system in which the analysis should consider the entire group of adjacent HVDC links. In order to evaluate the interaction of 

such HVDC systems appropriate indicators must be used, inter alia, relating to commutation failure (local or remote) and 

voltage interaction. 

This paper presents issues related to the operation of HVDC systems installed in close electric proximity. The results of 

simulation tests for various power system parameters are used to the determination of appropriate indicators and to evaluate 

the interaction of HVDC systems. Different configurations of the Multi-Infeed HVDC systems have been analyzed. 
 

Keywords: HVDC transmission systems, Multi-Infeed  HVDC, Dual-Infeed HVDC, interactions in HVDC systems 
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