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Sammanfattning—“High voltage direct current” (HVDC) tek-
nologi har blivit allt viktigare teknik för att integrera förnybara
energikällor i elnätet. För att styra ett sådant elsystem på
bästa möjliga sätt krävs optimala kontrollstatergier både för
omvandlarna och nätet. Så syftet med detta projekt är att
undersöka hur olika regleringsmetoder, såsom centraliserad-
och distribuerad spänningskontroll, kan påverka driften i ett
4-terminal HVDC-system. Ett optimalt effektflöde uppstår i
systemet endast när likspänningen inte avviker från sitt börvärde
och det uppnås genom att ha aktiv effekt regulator i varje nod
i nätet. Olika scenarier som ändring av effektens börvärde och
omvandlaravbrott har simulerats med hjälp av HIL-processen
i realtid. Simuleringarna hjälper till att analysera hur väl
dem implementerade regleringsmetoder i nodernas regulatorer
hantera dessa förändringar. Resultatet ger bevis på att både
centraliserad- och distruebued metoden har positiva och negativa
aspekter. Fördelen med centraliserade metoden är att den ger en
väldefinierad operationspunkt men den hanterar den inte svåra
transienter (tex. avbrott) vilket distribuerade metoden gör.

Index Terms—HVDC, HIL, Droop control, Voltage source con-
verter (VSC), Multiterminal HVDC (MTDC), Modular multilevel
converter (MMC)
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I. INTRODUKTION

Förnybara energi spelar en viktig roll i världens framtida
energiproduktion. För att minska effekterna av den globala
uppvärmningen behöver världen övergå till en energiproduk-
tion med låg koldioxidutsläpp. I den senaste elkrafts utbygg-
naden i Europa som drivs av växande energibehov läggs
mer uppmärksamhet på integration av förnybara energikällor
(RES). Det är påtagligt av Europeiska unionens avsikt att
prioritera tillgång till dessa källor och att producera 20 procent
av sitt energibehov genom RES tills år 2020 [1].

Den medföljande massiva integrationen av RES i det eu-
ropeiska energisystemet ställer tekniska utmaningar för att
garantera en säker och effektiv drift av överförings- och
distributionsnät. En av utmaningarna i att öka andelen förnybar
produktion i elsystemet är resursernas avlägsna läge (tex. havs-
baserade vindkraftsparker i Nordsjön) och följaktligen pro-
blemet vid överföring av elektrisk energi till konsumenterna.
Långdistansöverföring är inte lönsamt med det kontroversiella
växelströmssystemet. Därför har forskarna och akademiska
samhället fått stort intresse för en annan lösning dvs. HVDC
teknologi [2].

De främsta fördelarna med HVDC jämfört med
växelströmsöverföring är minskad ledningsförluster, mindre
spänningsfall på grund av icke närvaro av induktans i

DC-ledningen. Dessa fördelar har skapat ett stort intresse hos
nätoperatörer för att bygga ett multiterminalt HVDC-system
(MTDC) runtom i Europa [3].

Elektroniska omvandlare för HVDC är indelade i två hu-
vudkategorier. Den som kallad “Line-commutated converters”
(LCC) och “Voltage-sourced converters” (VSC). Till skillnad
från LCC använder VSC elektroniska switchar (IGBT) som är
styrbara och det gör att strömmen kan både vara på och av
när som helst oberoende av AC-spänningen. I motsats till LCC
upprätthåller också VSC en konstant polaritet av likspänning
och omkastningen av effektflödet uppnås genom att vända
strömriktningen. Dessa fördelar gör att VSC är den föredragna
kandidaten för en MTDC uppställning. Så under dem senaste
åren har modellering, kontroll och drift av VSC fått betydande
intresse i forskningsverksamheter [4].

Syftet med detta projekt är att studera hur ett fyra-
terminal HVDC-nät bör kontrolleras. Olika omvandlar- och
nätkontrollstrategier har implementerats för att jämföra dess
påverkan på driften i en MTDC. Olika scenarier som ändring
i effektens börvärde och omvandlaravbrott har simulerats för
att undersöka hur väl de olika regleringsmetoder hanterar
dessa förändringar [5]. För en enstaka nod har en verklig
regulator implementerats i maskinvara NI-cRIO som i sin tur
har programmerats med LabView. Resterande 3 noder har sina
regulatorer i Simulink, vilket inte är fysiska. Så simuleringarna
för detta projekt har gjorts både i Simulink och LabView.

II. TEORI

A. Servoproblemet och PI-regulator
I många system är det viktigt att hålla vissa signaler konstant

eller nära konstant trots störningar som påverkar systemet.
Ofta är systemets syfte att dessa signaler skall kunna följa
en given signal (referenssignal eller börvärde) så exakt som
möjligt för att säkerställa en säker och effektiv drift. Detta
problem kallas servoproblemet, vilket kommer av latinets
servus, som betyder slav. Den intresserade signalen skall
alltså slaviskt följa referensignalen. Ett tydligt exempel är
frekvensreglering i växelströmsnät. Det är ju viktigt att hålla
frekvensen konstant även då belastningen varierar [6]. Eller att
hålla DC-spänningen konstant vid olika noder i en HVDC-nät
[7].

För att lösa servoproblemet krävs en regulator. Proportionell
och integrerande regulator, PI-regulator, är den mest populära
variationen. Med en PI-regulator kan alltså utsignalen från
systemet hållas vid det önskade värdet för olika nivåer på
störningen. Den ideala PI-regulatorn beskrivs av ekvation 1.
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u(t) = Kpe(t) +KI

∫ t

0

e(τ)dτ (1)

Där u är styrsignalen (insignal till det reglerade systemet)
och e är reglerfelet definierat av ekvation 2.

e(t) = r(t)− y(t) (2)

Här är y den storhet som ska regleras och r det önskade
värdet på y. Efter laplacetransformering kan regulator beskri-
vas med överföringsfunktionen F (s) enligt ekvation 3:

F (s) = Kp +KI
1

s
(3)

från reglerfel till styrsignal [6]. Det är intuitivt klart att
med större värden på Kp och KI får man i princip snab-
bare uppgång till den önskade utsignalsnivån då störningen
undergår en snabb ökning. Stora värden på Kp och KI leder
dock till grundläggande problem som instabilitet [8].

B. Grundläggande reglerprinciper för MTDC

Trots att många likheter finns, skiljer sig arbetsprinciperna
och operationsegenskaperna hos ett DC-nät från ett AC-nät.
Huvudskillnaderna beror på att ingen reaktiv ström, reaktiv ef-
fekt och fasvinkel mellan spänning och ström existerar. Därför
är DC-spänningen den viktigaste indikator som definierar
systemtillståndet [3]. Att reglera likspänningen i olika noder
och att dem följer sina referenssignaler (servo) är extremt
viktigt för en optimal drift i MTDC. Att eliminera statiska felet
hos spänningen betyder samtidigt att nätet får ett effektflöde
lika med börvärdet för var och en av VSC HVDC-terminaler
[2].
Styrning av likspänning visar mycket likheter med frekvens-
reglering i ett AC-nät. När ett underskott uppstår i strömmen
som flödar in/ut i DC-nätet, kommer spänningen vid de olika
noderna att reagera omedelbart på denna förändring. Anled-
ningen till det är ledningskapacitansers laddning eller urladd-
ning. Strömmens underskott kan inträffa till exempel när en
omvandlare står inför ett avbrott. Om omvandlaren jobbar som
växelriktare kommer avbrottet att orsaka ett ström överskott
som leder till spänningsökning. Tvärtom, om omvandlaren
jobbar som likriktare orsakar omvandlarbrottet strömbrist som
leder till spänningsminskning [9].

Baserat på det beskrivna beteendet är det tydligt att
strömbalansen måste återställas så snart som möjligt för att
hålla likspänningen från att falla eller stiga. Alla kontrollstra-
tegier som diskuteras vidare i detta projekt bygger på att av-
vikelsen av DC-spänningen från sitt börvärde regleras genom
att återställa strömbalansen i systemet [1].

C. Grundläggande kontrollstrategier för omvandlare

I det föregående avsnittet har tonvikten lagts på att un-
dersöka varför spänningen är så viktigt faktor för stabil drift i
MTDC. I det här avsnittet diskuteras hur VSC kan kontrollera
likspänningen i olika noder. Mycket forskning har fokuserat på
användning av en så kallad “voltage droop control”. Beroende
på om “droop control” uttrycks i termer av aktiv effekt

eller ström kan man dela upp styrning av likspänningen i 2
olika metoder: effektbaserad kontroll respektive strömbaserad
kontroll. I detta projekt kommer fokuset ligga på effekt baserad
kontroll [10].
I denna rapport definieras ström eller effekt positiv om den
flödar ut ur DC-nätet. Med tanke på denna definition VSC har
positiv ström som växelriktar och negativ ström som likriktar.
En VSC kan ha ett av de tre kontroll lägena, nämligen: “vol-
tage droop control”, “constant voltage control” och “constant
power control” [11].

1) “Voltage droop control”: Det skapar ett proportionellt
förhållande mellan spänning och effekt. Denna metod försöker
kontrollera effekten till sin referensnivå samtidigt som den
bidrar till likspänningsstyrning. Eftersom dessa två åtgärder
är något motstridande sker en av dem på bekostnad av sta-
tisk avvikelse för den andra. Omvandlarens effektreferens är
inställd på ett initialt definierat värde, P ref , och kontinuerligt
påverkas av en spänningsskillnad mellan aktuell spänning,
Umeas
dc , och initiala börvärdet av spänningen, Uref

dc . Detta leder
till ekvation 4.

P ref = Pmeas +
1

kdroop
(Uref

dc − U
meas
dc ) (4)

Där kdroop är definierad som “droop constant” (kV/MW)
och Pmeas är kontrollbasen dvs. signalen som ska regleras.
För att skilja mellan effekt- och spänningtermer kan ekvatio-
nen 4 skrivas om som ekvation 5 och vidare som 6.

P ref − Pmeas =
1

kdroop
(Uref

dc − U
meas
dc ) (5)

∆P =
1

kdroop
∆Udc (6)

Där ∆P är effektavvikelsen jämfört med börvärdet
[5]. Konstanten kdroop kan dessutom tolkas som effekt
känslighetskonstant (“power sensivity constant”). Eftersom
valet av denna konstant spelar extremt viktigt roll för stabilitet
i systemet [7]. Implementering av “voltage droop control” och
motsvarande P-U karakteristiken visas i figur 1.
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Figur 1: DC voltage droop regulator och motsvarande P-U karakteristiken.

Där är Pmeas den uppmätta aktiva effekten, P ∗ är styr-
signalen som kan återställa effektbalansen i systemet och PI
blocken representerar PI-regulator [9].
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2) “Constant power control”: Omvandlarens effektreferens
är inställd på ett initialt definierat värde, P ref , som inte ändras
även under dynamiska händelser. Denna kontrollmetod kan
representeras som ett vertikalt linjesegment i P-U planet som
tillsammans med dess implementerade PI-regulator illustreras i
figur 2 [9]. Matematiskt kan den uttryckas som ett begränsande
fall av ovannämnda “voltage droop control” med en “droop
constant” lika med oändligheten (kdroop =∞), alltså effekten
ändras inte när likspänningen ändras. VSC kommer till allt
pris att försöka hålla effektinjektionen konstant oberoende av
värdet av likspänningen vid sitt “DC-bus” [3].
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Figur 2: Aktiv effekt regulator och motsvarande P-U karakteristiken.

3) “Constant voltage control/slak”: Vid konstant spänning
reglerar omvandlaren den lokala DC-spänningen för att hålla
en konstant spänningsprofil. Precis som i ett AC-nät är en
“slack” ansvarig för att garantera globala effektbalansen i
systemet, men omvandlare måste ändå hållas inom sina max-
imala effektgränser [12]. Denna metod kan representeras som
en horisontell linje P-U planet som tillsammans med dess
implementerade PI-regulator illusteras i figur 3 [9]. Denna sta-
tergi är också ett begränsande fall av “voltage droop control”
med en “droop constant” lika med noll (kdroop = 0) [3].
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Figur 3: DC-spänning regulator och dess motsvarande P-U karakteristiken.

D. Grundläggande kontrollstrategier för nätet

I allmänhet kan likspänningen i nätet styras till dess re-
ferensvärde antigen genom centraliserad- eller distribuerad
spänningskontroll. De grundläggande kontrollstrategierna för
nätet som diskuteras vidare i det här avsnittet baseras på
styrningsmetoder från förra avsnittet [13].

1) Centraliserad spänningskontroll: En omvandlare har
kdroop lika med noll. Den styr en konstant DC-spänning i
sin nod och därigenom fungera som en DC “slack bus”.
De andra omvandlarna har kdroop lika med oändligheten och
kontrollerar deras effekt till sitt börvärde. Kontroll konceptet
liknar den normala driften av en punkt-till-punkt HVDC-
system [7].

2) Distribuerad spänningskontroll: Denna metod tillämpas
på alla stora växelströmsystem och därför är det en naturlig
tanke att även använda den för likströmsystem. Den imple-
menteras genom att tillämpa “voltage droop control” till flera
omvandlare. De omvandlare som inte är i “voltage droop
control” läge, är istället i “constant power control” läge.
Omvandlarens andel i styrningen av likspänningen kan ändras
genom att ändra kdroop för just den omvandlaren [1].

E. Omvandlare- och systemgränser

För att HVDC-systemet ska operera i sitt optimala tillstånd
måste VSC arbeta i sina gränser. Det finns flera gränser för
omvandlaren [3].

1) DC-spänningsgränser: DC-spänningen har en övre och
en nedre gräns. Den övre gränsen bestäms av isolering av
omkopplingskomponenter. Den nedre gränsen är baserad på
omvandlarens topologi. Dessa detaljer är utanför ramen för
denna artikel.

2) Effektgränser: Den aktiva effekten har en övre gräns.
Effektgränsen orsakas av gränser för ström i halvledarkompo-
nenter. Om dessa komponenter belastas med en ström utanför
sina gränser, kan omvandlaravbrott förekomma.

III. MODELL OCH METOD

A. Modellbeskrivning

För att verifiera och utvärdera prestandan för dem 2 olika
föreslagna nätkontrollstrategier, bestämde man sig att använda
en del av Cigré B4 DC-grid test system, introducerad i
[14]. Den delen av Cigré B4 som användes var ett fyra-
terminal VSC HVDC-modell enligt figur 4. Dem omvandlaren
i modellen kallas för “modular multilevel converter” (MMC)
som är utrustade med varsin ledningskablar. MMC 2 och 3
fungerar som likriktare och är anslutna till “offshore wind
power plant” (OWP). MMC 1 och 4 fungera som växelriktare
och är anslutna till AC-nätet [5]. Längden på varje ledning
är angivna i figur 4 och resistansen hos DC-ledningarna är
0.0114 Ω per kilometer.
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Figur 4: Illustration av 4-terminala HVDC-modellen.
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B. Metodbeskrivning
Som det påpekades i teori avsnitten, krävs det att lik-

spänningen kontrolleras för att man ska säkerställa en effektiv
operation och drift i MTDC. Så varje MMC i modellen ovan
innehåller en regulator. I detta projekt har en verklig regulator
utvecklats för MMC 1 samtidigt som dem 3 resterande MMC:s
har icke-fysiska regulatorer i Simulink [15].
Tekniken bakom framställning av en verklig regulator för
MMC 1 kallas “Hardware in the loop” (HIL). Vid utförande av
HIL-processen ersätts det fysiska systemet med exakt likvärdig
datormodell. Modellen körs i realtid på en simulator som är
utrustad med ingångar och utgångar (I/O) som i sin tur kan
kopplas till den verkliga regulatorn. HIL-simulatorn kan alltså
exakt modellera verkliga systemet och dess dynamik vilket ger
möjligheten till “closed-loop” testing [16].

4 terminal HVDC-nät 

modell i Simulink
OPAL-RT NI-cRIOAI1

AI0

AI2

 ����  

�����  

�	
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Analog ingångs 

kort

Analog utgångs 

kort 
Datormodell Realtid simulator

�
∗  ("feedback controll signal") 

AO0

Regulator

Figur 5: Illustration av HIL-processen.

Som det visas i figur 5, de grundläggande beståndsdelarna
i HIL-simuleringen är datormodellen, realtid-simulatorn och
regulatorn [16].

• Datormodellen: Det användes ett fyra terminal VSC
HVDC-nätmodell i Simulink i MATLAB.

• Realtid-simulator: Realtidsimulering avser en datormo-
dell som körs i samma takt som det verkliga systemet.
OPAL-RT är namnet på realtid-simulator som har använts
i detta projekt. Det är utrustad med ingångar och utgångar
som kan både sända och motta verkliga analoga och
digitala signaler [17].

• Regulator: NI-cRIO en inbyggd realtidregulator utrustad
med IO-moduler som inkluderar en mikroprocessor för att
implementera kontrollalgoritmer. Den kan programmeras
med hjälp av LabView som använder inbyggda grafiskt
block [18].

Det 4-terminala HVDC-modellen i Simulink körs i realtid-
simulator. OPAL-RT skickar sedan 3 signaler dvs. P ref ,
Pmeas, Umeas

dc som verkliga spänningssignaler till sin analoga
utgångskort [17]. Dessa 3 analoga utsignaler från OPAL kopp-
las med hjälp av kablar till ingångsmodulen (AI0, AI1, AI2)
för NI-cRIO. Signalerna som kommer in i NI-cRIO påverkas
följaktligen av dem implementerade kontrollalgoritmer som
har utvecklats i LabView. Därefter sänds återkopplingssignalen
dvs. P ∗ från NI-cRIOs utgångsmodul (AO0) till det analoga
ingångskortet på OPAL-RT för att stänga återkopplingsslingan
[18]. Eftersom signalerna som kommer ut från OPAL är i pu
skala behöver man ha en skalningsfaktor (valdes till 10) som
höjer dem i kablarna. Detta är nödvändig för att signalerna
ska dominera över brus när dem kommer in i NI-cRIO. När
signalen har väl kommit in NI-cRIO behöver dem återigen
delas på skalningsfaktor för att kunna göra regleringen i pu
skala.
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Figur 6: Illustrationen av den verkliga HIL-processen.

Regulator ska användas till ett dynamiskt system och för
att den ska kunna ge den önskade funktionen behöver man
använda sig av ”Controll and Simulation Loop” i LabVi-
ew miljön enligt figur 7. Alla blockdiagram behöver place-
ras inuti denna slinga och den innehåller parametrar som
påverkar simuleringen. Till exempel vilken “ODE-solver” som
ska användas. Det som används här är runge-kutta 23 med
steglängden 0,001 s [19].
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Figur 7: PI-regulators utveckling i LabView.

Den grundläggande informationen om dem olika block
hittas i tabell I. Förstärkarblocket 1

kdroop
kan ha olika värde

beroende på vilken kontrollstrategi som ska appliceras på
MMC 1. “Limiter” används för att man ska uppfylla kraven
för effektgränser i VSC. Den tidsdiskreta fördröjningen har
en viktig funktion. Om utsignalen från PI-regulator påverkas
av “limiter”, uppstår det en skillnad mellan utsignalen av PI
och P ∗. Mellanskillnad räknas som en “error” och måste
gå tillbaka till I-delen i nästa iteration. Propotionell- och
integration konstant har valts optimalt genom att analysera
resultatet för olika värde (“loop tuning”).
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Tabell I: Information om blockdiagram i LabView

Block Värde

1
kdroop

(förstärkning)
0 (”Constant power”)
0 till ∞ (”Voltage droop”)
∞ (”Constant voltage”)

KP (propotionell konstant) 0.1
KI (integration konstant) 20
Limiter -1 pu (nedre gräns), 1 pu (övre gräns)
Tidsdiskret fördröjning 1

IV. RESULTAT

I detta avsnitt visas simuleringsresultatet för centraliserad
och distribuerad spänningskontroll som har implementerats
i det 4-terminala HVDC-nätet i figur 4. För att undersöka
hur dem olika kontrollstrategier hanterar förändringar i nätet
har man valt att simulera 2 genomtänkta scenarier för varje
strategi:

• Ändring av effektens börvärde (“power setpoint chan-
ging”): Den representerar en verklig situation som till
exempel ändringen av belastningen vid en nod i nätet.
Det är naturligt att tänka sig att ibland krävs mer eller
mindre effekt beroende på lasten.

• Omvandlaravbrott (“converter outage”): Den representera
också en verklig situation. Effektelektroniska komponen-
ter i omvandlarna kan överbelastas med en ström utanför
sina gränser som kan lägga grunden till ett avbrott.

Vid varje scenario visas både den uppmätta aktiva effekten
(Pmeas) och likspänningen (Umeas

dc ) för alla omvandlarna.
Informationen om alla MMC som är nödvändigt för att förstå
resultatet anges i tabell II.

Tabell II: Information om alla MMC

Omvandlare AC nät P ref (pu) Uref
dc

(pu) plot färg
MMC 1 Kustnära AC-nät + 0.7 1 Svart
MMC 2 OWP - 0.4 1 Röd
MMC 3 OWP - 0.5 1 Grön
MMC 4 Kustnära AC-nät + 0.4 1 Blå

Plus- och minustecken i tabell II betyder att positiv effekt
strömmar in i AC-nätet och negativ effekt flödar in i DC-nätet.
Effektreferenser för MMC 2, 3 och 4, enligt tabell II, förändras
inte i någon av scenarier under simuleringen. Mätvärdena som
ges i följande resultat är statiska värde alltså när transienter
har dött ut i systemet.

A. Centraliserad spänningskontroll

1) Ändring av effektens börvärde: Simuleringen går ut på
att P ref för MMC 1 ändras från 0.7 pu till 0.5 pu. Den
grundläggande informationen om olika MMC, dess resultat
före och efter avbrottet ges i tabell III och figur 8.

Tabell III: Uppställning fall 1 för centraliserad kontroll

Omvandlare Kontroll läge kdroop
Umeas
dc

(före)
Pmeas

(före)
Umeas
dc

(efter)
Pmeas

(efter)
MMC 1 P=konst ∞ 1.004 0.70 1.001 0.50
MMC 2 P=konst ∞ 0.997 -0.40 0.996 -0.40
MMC 3 P=konst ∞ 0.995 -0.50 0.995 -0.50
MMC 4 slack 0 1 0.23 1 0.44
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Figur 8: Uppmätta aktiva effekten (Pmeas) och likspänningen (Umeas
dc ) för fall 1 i

centraliserade kontroll.

2) Omvandlaravbrott: Simuleringen går ut på att MMC 1
står inför ett avbrott dvs. P ref ändras från 0.7 pu till 0 pu. Den
grundläggande informationen om olika MMC, dess resultat
före och efter avbrottet ges i tabell IV och figur 9.

Tabell IV: Uppställning fall 2 för centraliserad kontroll

Omvandlare Kontroll läge kdroop
Umeas
dc

(före)
Pmeas

(före)
Umeas
dc

(efter)
Pmeas

(efter)
MMC 1 P=konst ∞ 1.004 0.70 0.994 0
MMC 2 P=konst ∞ 0.997 -0.40 0.991 -0.40
MMC 3 P=konst ∞ 0.995 -0.50 0.992 -0.50
MMC 4 slack 0 1 0.23 1 0.98
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Figur 9: Uppmätta aktiva effekten (Pmeas) och likspänningen (Umeas
dc ) för fall 2 i

centraliserade kontroll.
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B. Distribuerad spänningskontroll

Här analyseras nätet för 2 olika val på “droop constant” och
se dess resultat på effekten och likspänningen. I följande är
MMC 1 i “constant power” läge eftersom man har intresse
att hålla effekten konstant i denna nod och analysera hur 3
resterande MMC:s reagera på denna förändring.

1) Ändring av effektens börvärde: Analysen görs för 2 olika
fall: fall 1a då kdroop = 0.05 och fall 1b då kdroop = 0.1.
Simuleringarna går ut på att effektens börvärde för MMC 1
ändras från 0.7 pu till 0.5 pu. Den grundläggande informa-
tionen om olika MMC:s, dess resultat före och efter börvärde
ändringen ges i tabellerna V & VI och figurerna 10 & 11.

Tabell V: Uppställning fall 1a för distribuerad kontroll

Omvandlare Kontroll läge kdroop
Umeas
dc

(före)
Pmeas

(före)
Umeas
dc

(efter)
Pmeas

(efter)
MMC 1 P=konst ∞ finns ej finns ej finns ej finns ej
MMC 2 Voltage droop 0.05 finns ej finns ej finns ej finns ej
MMC 3 Voltage droop 0.05 finns ej finns ej finns ej finns ej
MMC 4 Voltage droop 0.05 finns ej finns ej finns ej finns ej
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Figur 10: Uppmätta aktiva effekten (Pmeas) och likspänningen (Umeas
dc ) för fall 1a i

distribuerad kontroll.

Tabell VI: Uppställning fall 1b för distribuerad kontroll

Omvandlare Kontroll läge kdroop
Umeas
dc

(före)
Pmeas

(före)
Umeas
dc

(efter)
Pmeas

(efter)
MMC 1 P=konst ∞ 1.013 0.70 1.003 0.50
MMC 2 Voltage droop 0.1 1.007 -0.45 0.998 -0.39
MMC 3 Voltage droop 0.1 1.005 -0.53 0.997 -0.47
MMC 4 Voltage droop 0.1 1.010 0.33 1.002 0.38

2) Omvandlaravbrott: Simuleringarna går ut på att MMC
1 står inför ett avbrott dvs. effektens börvärde ändras från 0.7
pu till 0 pu MMC 1 är i ”constant power” läge eftersom man
vill hålla effekten på 0 pu vilket modellera ett avbrott. Den
grundläggande informationen om olika MMC, dess resultat
före och efter börvärde ändringen ges i tabell VII och figur
12.
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Figur 11: Uppmätta aktiva effekten (Pmeas) och likspänningen (Umeas
dc ) för fall 1b i

distribuerad kontroll.

Tabell VII: Uppställning fall 2 för distribuerad kontroll

Omvandlare Kontroll läge kdroop
Umeas
dc

(före)
Pmeas

(före)
Umeas
dc

(efter)
Pmeas

(efter)
MMC 1 P=konst ∞ 1.012 0.70 0.980 0
MMC 2 Voltage droop 0.1 1.006 -0.45 0.979 -0.21
MMC 3 Voltage droop 0.1 1.004 -0.53 0.979 -0.31
MMC 4 Voltage droop 0.1 1.009 0.32 0.984 0.54
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Figur 12: Uppmätta aktiva effekten (Pmeas) och likspänningen (Umeas
dc ) för fall 2 i

distribuerad kontroll.

V. DISKUSSION

A. Analys av resultat för centraliserad spänningskontroll

Resultatet för fall 1 och 2 i centraliserad spänningskontroll
kan tydligt visa lämpligheten, fördelar och nackdelar hos
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denna metod vid användning i ett HVDC-nät.
Som det visas i figur 8 när börvärdet ändras från 0.7 pu till
0.5 pu, försätter MMC 2 och 3 att hålla sin effekt konstant
eftersom dem opererar fortfarande i “constant power” läge.
DC-spänningen sjunker omedelbart som en respons på denna
förändring. “Slack”, som har allt ansvar att hålla spänningen
till sin referensnivå, måste reglerar Umeas

dc för att återställa
effektbalansen i systemet. Därför börjar MMC 4 att höja sin
effektinjektion ut ur nätet för att kompensera effektändringen
i MMC 1. Effektinjektionen från “slack” fortsätter tills den
nominella likspänningen nås dvs. Umeas

dc = 1 pu. När det
statiska felet hos DC-spänningen elimineras betyder samtidigt
att var och en av VSC HVDC-terminaler får ett effektflöde
lika med dess börvärde. Så största fördelen med centraliserad
spänningskontroll är att den ger upphov till en väldefinierad
operationspunkt. Alla utom en omvandlare opererar i sin
effektreferenser.
Nackdelen med denna metod tydliggörs i fall 2. När MMC 1
råkar ut för ett avbrott då faller likspänningen drastiskt enligt
figur 9. “Slack” måste höja sin effektinjektion extremt mycket
för att reglera denna förändring. MMC 2 och 3 försätter följa
sina referenssignaler men Pmeas för MMC 4 får ett “peak”
över 1 pu. Den överskrider alltså sin effektgräns. I figur 9
visas att “slack” fortsätter att reglera spänningen och efter en
lång “settling time” lyckas den att eliminera statiska felet hos
Umeas
dc med en effektinjektion på 0.96 pu. Men i verkligheten

är situationen annorlunda. Att överskrida gränser eller att
ha ett statiskt värde extremt nära maximala effektgränsen
innebär att nätet överbelastar effektelektroniska komponenter i
omvandlaren. Det kan leda till ett avbrott i “slack” vilket gör
att DC-nätet upplever allvarliga problem såsom under- eller
överspänningar. Det kan resultera att anslutna AC-nätet utsätts
för kraftig fluktuation och måste stå emot allvarliga dynamiska
händelser.
Resultatet för centraliserad metoden bevisar att det mest
kritiska problemet är hur man hanterar allvarliga obalans
(tex. avbrott) som resulterar överskridning av systemgränser i
“slack” omvandlaren. Nackdelen hos denna strategi är att den
är begränsad och endast realistisk för mindre HVDC-system.
Eftersom endast en omvandlare måste ta hänsyn till alla
störningar i nätet, så är metoden endast användbar för relativ
små fluktuationer runt operationspunkten i ett större system.
Med ökande nätverksstorlek begränsas också användningen av
det.

B. Analys av resultat för distribuerade spänningskontroll

Simuleringen för fall 1a visar att “droop” karakteristik har
ett viktigt inflytande på det statiska effektflödet, eftersom
den ger upphov till ändring av omvandlarens effektinjektion.
Resultatet i figur 10 tyder starkt på att kdroop kan tolkas som
“power sensitvity constant”. Ett icke optimalt värde på den gör
att effekten och likspänningen inte konvergerar till sitt statiska
börvärde. Ett kdroop ≤ 0.05 resulterar stora oscillationer och
leder till grundläggande problem som instabilitet enligt figur
10.

Nätet kan ha en stabil drift enligt figur 11 om “droop
constant” väljs till ett optimalt värde, kdroop = 0.01. I

fall 1b kan varje omvandlare bidra med en viss del för att
kompensera börvärde ändringen i MMC 1 och hur mycket
dem bidrar till kompenseringen beror på “droop” värde för just
den omvandlaren. Eftersom i fall 1b har samma kdroop valts
för MMC 2, 3, 4 då har dem bidragit lika mycket i effekt-
balansering. Tabell VI tyder på att effekten för alla MMC:s
har ändrats med 0.06 pu. Nackdelen med den distribuerade
metoden är att den inte kan ge upphov till en väldefinierad
operationspunkt. Det är önskad att varje MMC i nätet ska
följa sin effektreferens (servo) men eftersom kdroop 6= ∞ då
avviker effekten från sitt statiska börvärde enligt tabell VI.
Detta kan skapa grundläggande problem för dem stationer i
nätet som måste alltid opererar på sin effektreferens.

I figur 12 ser man tydligt att så fort ett avbrott händer
i MMC 1, reagerar alla andra MMC:s omedelbart och tar
ansvaret för att hålla DC-nätverket i en stabil operationspunkt.
Tabellen VII visar att efter avbrottet avviker Pmeas mycket
från sina börvärde men nätet kvarstår fortfarande i ett sta-
bilt tillstånd även på bekostnad av “steady-state error” hos
effekten. Till skillnad från centraliserade metoden ligger inte
hela stressen på “slack” och det gör att omvandlarna kan re-
glera likspänningen utan att överskriva systemgränser. Så den
viktigaste fördelen med denna metod är tillförlitligheten hos
systemets funktion och förmågan att hantera svåra transienter
och störningar t.ex. fel eller avbrytning av en VSC HVDC-
terminal.

VI. SLUTSATSER

Detta projekt syftade till att undersöka hur ett 4-terminal
HVDC-nät kan manövreras och styras med olika omvandlare-
och nätkontrollstrategier. Vidare utvärderades grundläggande
lämplighet och prestanda hos centraliserade- och distribuera-
de metoden genom 2 olika scenarier dvs. börvärde ändring
och omvandlaravbrott. Dem erhållna simuleringarna ger bevis
på att implementerade regleringsmetoder är lämpliga för ett
MTDC som består av OWP och kustnära AC-nät. Det visade
sig att varje metod har sina positiva och negativa aspekter.
Fördelen med centraliserade metoden är den kan ge upphov
till en väldefinierad operationspunkt för hela systemet. Men
disturburede metoden har förmågan att styra nätet under tuffa
omständigheter och svåra transienter vilket inte är alls möjligt
med centraliserade strategin. Utökade MTDC-system kommer
sannolikt att byggas i framtiden runtom i Europa och en
distribuerad metod är mer lämpligt att använda för att minska
beroendet av en huvud “slack bus”. Som en vidarutveckling för
arbetet kan man föreslå att undersöka modellen med hjälp av
mer avancerade nätkontrollstrategier eller att utveckla verkliga
regulatorer för alla 4 MMC:s.
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strategies applied to the cigré b4 dc grid test system,” in 2014 49th
International Universities Power Engineering Conference (UPEC). IE-
EE, 2014, pp. 1–6.
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