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STEROWANIE TRÓJPOZIOMOWEGO PRZEKSZTAŁTNIKA AC/DC 
WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z SIECIĄ METODĄ DPC-3L-3AM 

Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę bezpośredniej regulacji mocy 
trójpoziomowego przekształtnika AC/DC DPC-3L-3Am oraz opisano metodę 
bezpośredniej regulacji mocy DPC-δ 5x2 [1]. Zaproponowana metoda jest rozszerzoną  
o moŜliwości przekształtnika trójpoziomowego modyfikacją metody DPC-3Am [1] 
powstałej na bazie metody DTC-3Am [2] wykorzystywanej w przekształtnikach 
napędowych. Artykuł zawiera wyniki symulacji obu metod przeprowadzonych  
w środowisku Matlab Simulink.  

Słowa kluczowe: DPC, trójpoziomowy przekształtnik AC/DC 

DPC-3L-3AM CONTROL METHOD OF THREE-LEVEL AC/DC 
CONVERTER CONNECTED TO AC GRID 

Summary. In the paper there is proposed a new DPC-3L-3Am (Direct Power 
Control 3 Levels 3 Area) control method for a three-level AC/DC converter. The DPC-δ 
5x2 control method is described as well. The DPC-3L-3Am method is modification of the  
DPC-3Am method [1] making full use of increase in the number of active vectors of a 
three-level AC/DC converter. The DPC-3Am method is based on the  DTC-3Am method 
[2] used in drives inverters. This paper contains the simulation results of both methods 
performed in the Matlab Simulink environment. 

Keywords: DPC, three-level AC/DC converter  
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1. WIADOMO ŚCI WSTĘPNE 

 

Rys. 1. Konfiguracja przekształtnika trójpoziomowego 
Fig. 1. Configuration of three-level converter 

Wektory napięcia przekształtnika trójpoziomowego widziane od strony sieci zasilającej  

w stacjonarnym układzie odniesienia αβ są opisane zaleŜnością (1) [3]. 

 

 

Rys. 2. Graficzna interpretacja wektorów napięcia przekształtnika trójpoziomowego w stacjonarnym 
układzie odniesienia αβ 

Fig. 2. Graphic interpretation of voltage vectors of three-level converter in an αβ stationary reference 
frame 

1.1. Wektory pochodnych prądu przekształtnika AC/DC 

Układ z przekształtnikiem AC/DC przedstawiony na rysunku 3 w stacjonarnym układzie 

odniesienia αβ moŜna opisać zaleŜnością (2) [4]. Transformując równanie (2) do wirującego  

z pulsacją sieci ω1 układu odniesienia xy, otrzymuje się zaleŜność (3) [4]. 
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Rys. 3. Schemat przekształtnika AC/DC 
Fig. 3. Schematic diagram of  AC/DC converter 
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gdzie:  iαβ - wektor prądu współfazowy z wektorem napięcia sieci E,  

 ixy - wektor prądu sieci w wirującym układzie odniesienia xy,  

 L - indukcyjność dławika sieciowego. 

 

Rys. 4. Wektory proporcjonalne do wektorów pochodnych prądu D[n] (a) oraz wektory pochodnych 
prądu d[n] (b) 

Fig. 4. Vectors proportional to the vectors of  current derivative D[n] (a), and the vectors of current 
derivative d[n] (b) 

Po przekształceniu równania (2) otrzymuje się zaleŜność (3), opisującą wektor napięcia 

proporcjonalny do pochodnej wektora prądu sieci [4] (rys. 4a) oraz wektor pochodnej prądu 

opisany równaniem (4) (rys. 4b). Tak wyznaczone pochodne prądu określają, w jaki sposób 

wybór wektora napięcia Ud[n], przez odpowiadającą mu pochodną prądu d[n], wpływa na 

kierunek i szybkość zmian wektora prądu.  
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gdzie: D[n] - wektor proporcjonalny do pochodnej wektora prądu n-tego wektora 

przekształtnika,  

 d[n] - wektor pochodnej wektora prądu n-tego wektora przekształtnika. 

1.2. Metoda DPC 

 

Rys. 5. Schemat regulacji DPC 
Fig. 5. Schematic diagram of  DPC method 

Sterowanie w metodzie DPC odbywa się przez wybór takiego wektora napięcia Ud[n], 

dla którego pochodna prądu przemieszcza wektor prądu w kierunku wartości zadanej. 

Wektory napięcia wybierane są z tablicy selekcji wektorów na podstawie znajomości 

uchybów prądu w wirującym układzie odniesienia xy oraz połoŜenia wektora wirtualnego 

strumienia Ψw [5]. 

Wirtualny strumień Ψw nie ma fizycznej interpretacji, wielkość ta wprowadzona została 

przez analogię do metody DTC. Nie określa się jego wartości, a jedynie kąt, który zakładamy, 

Ŝe jest opóźniony o π/2 względem wektora napięcia zasilającego E (rys. 6). Na podstawie kąta 

połoŜenia wektora wirtualnego strumienia Ψw wybierany jest sektor, w którym kaŜdemu  

z sześciu moŜliwych stanów komparatorów jest przypisany wektor napięcia, dający pochodną 

prądu przybliŜającą prąd do wartości zadanej. 
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Rys. 6. Interpretacja graficzna wektora wirtualnego strumienia w metodzie DPC 
Fig. 6. Graphic interpretation of the vector of the virtual flux in DPC method 

Kąt pełny o środku w początku układu współrzędnych stacjonarnego układu odniesienia 

αβ został podzielony na 6 równych sektorów po 60˚ w sposób przedstawiony na rysunku 7. 

Na podstawie połoŜenia wirtualnego strumienia moŜna wewnątrz kaŜdego z nich 

jednoznacznie określić zwrot pochodnej prądu w osiach x i y wirującego układu 

współrzędnych dla kaŜdego wektora aktywnego. Dzięki temu za pomocą tablicy selekcji 

wektorów moŜliwe jest przypisanie wszystkim stanom komparatorów prądu w kaŜdym 

sektorze wektora napięcia, dla którego pochodna prądu ma poŜądany zwrot w osi x i y. 
 

 

Rys. 7. Podział sektorów oraz określenie wektorów proporcjonalnych do pochodnych wektora prądu 
D[1],D[2],…,D[6] odpowiadających wektorom napięcia n = 1,2,…,6 

Fig. 7. The division of sectors and determination of vectors proportional to the  vector of the current 
derivative D[1], D[2], …, D[6] resulting from voltage vectors n = 1,2, …, 6 

1.3. Regulacja DPC-δ 

Metoda DPC nie uwzględnia spadku napięcia wywołanego przepływem prądu przez 

dławik sieciowy. Sprawia on, Ŝe napięcie na zaciskach zasilających przekształtnik jest 

przesunięte względem wektora napięcia sieci E o kąt δ oraz ma większą amplitudę (rys. 8). 
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Przesunięcie między tymi wektorami napięć moŜe skutkować błędnym wyborem sektora,  

a w konsekwencji pogorszeniem jakości regulacji. Aby zminimalizować ten efekt, 

wprowadzono wektor napięcia wejściowego przekształtnika Up, opisanego za pomocą wzoru 

(5), według którego jest orientowane sterowanie. 

 

 

Rys. 8. Graficzna interpretacja wektora napięcia wejściowego przekształtnika Up 
Rys. 8. Graphic interpretation of the Up input voltage vector of the converter 

 xyLE iU 1jω−=p  (5) 

gdzie: Up - wektor napięcia wejściowego przekształtnika. 

 

 

Rys. 9. Schemat regulacji DPC-δ 
Fig. 9. Schematic diagram of  DPC-δ method 

JeŜeli wprowadzi się pojęcie wektora napięcia zadanego o postaci (5), zaleŜność (4) 

moŜna opisać za pomocą wzoru (6). 
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Aby zorientować regulację względem napięcia Up, naleŜy obrócić wektor wirtualnego 

strumienia o kąt δ oraz uchyby prądów w niestacjonarnym układzie odniesienia o kąt –δ [4]. 

Ostatecznie struktura regulacji DPC-δ przyjmuje postać przedstawioną na rysunku 9. 

Zakładając, Ŝe iy≈0, kąt δ przesunięcia między wektorami napięć E i Up (rys. 8) moŜna 

opisać zaleŜnością (7) [4]. 

 







−=

E

Li xωδ arctg . (7) 

2. OPIS METODY REGULACJI DPC- δ 5x2 

Algorytm sterowania DPC-δ 5x2 [6] jest rozszerzoną o wykorzystanie moŜliwości 

przekształtnika trójpoziomowego modyfikacją metody DPC-δ. Ideowy schemat metody 

przedstawia rysunek 10. 

Ze względu na zwiększoną liczbę dostępnych wektorów aktywnych przekształtnika Ud[n] 

liczba stopni komparatora prądu w osi x wzrosła z 3 na 5 w odniesieniu do standardowej 

metody DPC. Dodatkowe poziomy komparatora wykorzystane są do sterowania w stanach 

statycznych krótszymi pochodnymi prądu w celu wolniejszego poruszania się wewnątrz pola 

uchybu oraz dłuŜszymi wektorami w stanach dynamicznych. Tablica selekcji wektorów dla 

metody DPC-δ 5x2 została przedstawiona w tabeli 1. 

 

 

Rys. 10. Schemat regulacji DPC-δ 5x2 
Fig. 10. Schematic diagram of  DPC-δ 5x2 method 
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Tabela 1 
Selekcja wektorów napięcia w metodzie DPC-δ 5x2  

N= 1 N= 2 N= 3 N= 4 N= 5 N= 6 
 

N 
dx= 2 26 21 22 23 24 25 
dx= 1 8,14 3,9 4,10 5,11 6,12 7,13 
dx= 0 3,9 4,10 5,11 6,12 7,13 8,14 
dx= -1 4,10 5,11 6,12 7,13 8,14 3,9 

dy= 1 
 

dx= -2 22 23 24 25 26 21 
dx= 2 25 26 21 22 23 24 
dx= 1 7,13 8,14 3,9 4,10 5,11 6,12 
dx= 0 6,12 7,13 8,14 3,9 4,10 5,11 
dx= -1 5,11 6,12 7,13 8,14 3,9 4,10 

dy= -1 

dx= -2 23 24 25 26 21 22 

3. OPIS METODY DPC-3L-3Am 

Metoda DPC-3L-3Am (Direct Power Control – 3 Level – 3 Area) jest modyfikacją 

metody DPC-3Am [1] wykorzystującą zwiększoną liczbę wektorów aktywnych 

przekształtnika trójpoziomowego. Metoda DPC-3Am powstała na podstawie metody DTC-

3 Am [2] wykorzystywanej w przekształtnikach napędowych. Analizując pracę metody DPC-

3 Am, moŜna zauwaŜyć, Ŝe w stanie ustalonym wykorzystuje ona 3 wektory napięcia Ud[n], 

tworzące trójkąt równoboczny, które odpowiadają najkrótszym wektorom pochodnych prądu 

(rys. 11a). 

 

 

Rys. 11. Wektory napięcia tworzące trójkąty równoboczne w sektorze N=1 dla przekształtnika dwupo-
 ziomowego (a), oraz trójpoziomowego (b) 

Fig. 11. The vectors of the voltage creating equilateral triangle in the sector N = 1 for two-level (a) and 
three-level (b) converters 

W przekształtniku trójpoziomowym w kaŜdym z sześciu sektorów moŜna wydzielić 

cztery trójkąty równoboczne (rys. 11b), z których kaŜdy tworzony jest przez 3 wektory 

napięcia Ud[n]. Aby w regulacji wykorzystywać najkrótsze pochodne prądu jednocześnie, 
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mając pełną kontrolę nad wektorem prądu, naleŜy uŜywać 3 wektorów napięć Ud[n] 

tworzących trójkąt, w którym aktualnie znajduje się wektor napięcia wejściowego 

przekształtnika Up. Dla ułatwienia wyboru odpowiedniego trójkąta napięć moŜna wprowadzić 

dwa wektory napięcia Usec1, oraz Usec2 określone wzorami (8), (9) o konstrukcji 

przedstawionej na rysunku 4.  

 

 

Rys. 12. Graficzna interpretacja wektorów napięcia Usec1, Usec2 oraz kąta φsec2, w sytuacji gdy wektor 
wirtualnego strumienia wchodzi w sektor N=1 (a), oraz gdy jest on w połowie sektora (b) 

Fig. 12. Graphic interpretation of the vectors of the voltage Usec1, Usec2, and the angle φsec2 in the 
 situation, when the vector of the virtual flux comes in the sector N = 1 (a), and when he is in 
 the half of the sector (b) 

 1secjϕe⋅== sec1b4sec1 UWU ,  (8) 

 sec1psec2 UUU −= . (9) 

Jak moŜna zauwaŜyć na rysunku 12a, gdy wektor Up znajduje się wewnątrz trójkąta 0, 

jego rzut na wektor Usec1 jest krótszy od połowy długości wektora Usec1. Sytuację tę opisuje 

nierówność (7). 

 { })(j 1secRe
2

ϕδ +•< ep
sec1 U

U
. (10) 

W przypadku gdy nierówność (10) nie jest spełniona, wektor Up moŜe znajdować się  

w jednym z 3 pozostałych trójkątów. MoŜna to stwierdzić na podstawie kąta φsec2, zawartego 

między prostą przechodzącą przez wektor Usec1 a wektorem Usec2, określonego zaleŜnością 

(11) w sposób przedstawiony w tabeli 2. 

 

 { } πarg )(j 1sec −−•= +
sec1psec2 UU ϕδϕ e  (11) 
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 Tabela 2 

Wybór trójkąta napięć na podstawie kąta φsec2 

( )2
π

6
π

2sec  ,∈ϕ  trójkąt I 

( )6
π

6
π

2sec  ,−∈ϕ  trójkąt II 

( )6
π

2
π

2sec ,−−∈ϕ  trójkąt III 
 

 

Rys. 13. Podział pola uchybu w metodzie DPC-3L-3Am w sektorze N=1 i trójkącie 0 
Fig. 13. Division of the error area in the DPC-3L-3Am method control in the sector N = 1 and t 

riangle 0 

 

Rys. 14. Graficzne wyznaczanie optymalnych linii granicznych pola uchybu w sektorze N=1 
  i trójkącie 0 między wektorami: Ud[0] i Ud[5] (a), Ud[4] i Ud[5] (b), Ud[0] i Ud[4] (c) oraz 
 przedstawienie wyznaczonego pola uchybu i wyznaczenie wektora Wi(d) 

Fig. 14. Graphic determination the optimum border lines of the error area in the sector N = 1 and 
 triangle 0 between vectors: Ud[0] and Ud[5] (a), Ud[4] and Ud[5] (b), Ud[0] and Ud[4] (c), and 
 the exposition of the appointed error area and determination of the vector Wi(d) 
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W kaŜdym z trójkątów równobocznych tworzonych przez napięcia przekształtnika moŜna 

wyznaczyć optymalne pole uchybu analogicznie do metody DPC-3Am [1], tzn. granice pola 

uchybu wyznaczone są w taki sposób, aby dla uchybu znajdującego się na linii podziału przy 

wyborze kaŜdego z graniczących wektorów napięcia, długości wektorów uchybu prądu po 

czasie Tp były sobie równe (rys. 13). 

Po określeniu trójkąta napięć wektorów przekształtnika w wybranym sektorze naleŜy 

wyznaczyć linię podziału między polami przypisanymi do tych wektorów. Geometryczną 

konstrukcję tego podziału prezentują rysunki 14a,b,c,d. Prosta dzieląca pole uchybu na dwie 

półpłaszczyzny, do których przypisane są wektory napięcia Ud[5] i Ud[0], przechodzi przez 

dwa punkty P1 i P2 (rys. 14a). Jeśli koniec wektora uchybu ε jest w punkcie P1 lub P2, to 

kaŜdy z wektorów pochodnych d[0], d[5]  powoduje przesunięcie wektora uchybu do 

punktów równoodległych od początku układu współrzędnych (naleŜących do tego samego 

okręgu). Długości uchybów ε1, ε2 po czasie Tp są więc takie same. Z tak wyznaczonych linii 

granicznych moŜna stworzyć optymalny podział pola uchybu przedstawiony na rysunku 14e. 

Pole uchybu podzielone jest przez trzy półproste o wspólnym początku. Jak wykazano w [2], 

linie podziału są zawsze prostopadłe do boków trójkąta równobocznego wyznaczonego przez 

wektory napięć przekształtnika, więc są zawsze przesunięte względem siebie o 120º.  

W kaŜdym trójkącie linie optymalnego podziału pola uchybu tworzą 3 półproste  

o początku przesuniętym o wektor Wi względem środka układu współrzędnych oraz 

obróconych o kąt δ (rys. 15).  

 

Rys. 15. Graficzne wyznaczanie optymalnego pola uchybu i wyznaczenie wektora Wi w trójkącie 0 
(a), I (b), II (c), III (d) w sektorze N=1 

Fig. 15. Graphic appointed optimum the error area and determination of the vector Wi in the triangle 0 
(a), I (b), II (c), III (d) in the sektor N=1 



46  K. Kulikowski, A.Sikorski 

PoniewaŜ kaŜdorazowa operacja obrotu i przesunięcia całego pola uchybu byłaby dość 

uciąŜliwa, moŜna zastąpić ją operacją odwrotną wykonaną na wektorze uchybu, tzn. 

przesunięciem go o wektor – Wi, oraz obrót o kąt -δ (rysunek 16) [2]. Rysunek 9a przedstawia 

wektor uchybu ε, znajdujący się na granicy pola uchybu przesuniętego o kąt δ i wektor Wi. 

Jak moŜna zauwaŜyć na rysunku 9b, przesunięcie wektora uchybu ε o wektor -Wi i kąt -δ 

powoduje, Ŝe w nieprzesuniętym i nieobróconym obszarze pola uchybu zajmuje on 

identyczne połoŜenie na granicy obszarów (rys. 16a). 

 

 

Rys. 16. Graficzne przedstawienie równowaŜności operacji przesunięcia o kąt δ i wektor Wi wykony-
 wanym na polu uchybu (a) i przesunięcia o wektor – Wi i obrót o kąt -δ wektora uchybu (b) 

Fig. 16. Graphic representation of the equivalence operation of the turn by angle δ and shift by vector 
Wi made on the error area (a) and the shift by vector – Wi and turn by angle -δ  of the error 
vector (b) 

 

Rys. 17. Nieprzesunięte o wektor Wi i nieobrócone pola uchybu w trójkącie 0 (a), I (b), II (c), III (d)  
w sektorze N=1 

Fig. 17. Not shifted about the vector Wi and not rotated the error area in the triangle 0 (a), I (b), II (c), 
 III (d) in the sector N = 1 
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Rys. 18. Pole uchybu przed (a) i po (b) zamianie znaku składowej x wektora uchybu na przeciwny  
 w sektorze N=1 

Fig. 18. Error area before (and) and after (b) the change of sign component x of the error on opposite 
in the sector N = 1 

 

Rys. 19. Schemat układu regulacji DPC-3L-3Am 
Fig. 19. Schematic diagram of  DPC-3L-3Am method 

Jak moŜna zauwaŜyć na rysunku 17, podział pola uchybu w trójkątach 0, I i III są 

identyczne. Pole uchybu w trójkącie II takŜe moŜna przedstawić w takiej postaci, wymaga to 

jednak zamiany znaku składowej x wektora uchybu na przeciwny (rys. 18).  

Ostatecznie układ regulacji DPC-3Am dla przekształtnika trójpoziomowego przyjmuje 

postać przedstawioną na rysunku 19.  

W metodzie DPC-3L-3Am wartość rzeczywista prądów porównywana jest z prądami 

zadanymi w obu osiach wirującego układu odniesienia. Z powstałych w ten sposób uchybów 

εx, εy tworzony jest wektor uchybu ε. Następnie wektor ten przekształcamy zgodnie  

z zaleŜnością (12), tj. odejmowany jest od niego wektor Wi i obracany jest o kąt -δ.  

W przypadku gdy koniec wektora napięcia wejściowego przekształtnika Up znajduje się  

w trójkącie II, znak składowej εx zmieniany jest na przeciwny. 
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Na podstawie znajomości sektora i trójkąta napięć, w którym aktualnie znajduje się zwrot 

wektora Up, oraz wartości kąta uchybu φε, z tablicy selekcji wektorów jest wybierany 

odpowiedni wektor napięcia, umoŜliwiający regulację wektora prądu. 

 

 

Rys. 20. Graficzna interpretacja wektora W 
Fig. 20. Graphic interpretation of the vector W 

Wektor Wi jest powiązany z wektorem W za pomocą wzoru (13) [2]. 

 pT
L

W
W i =   (13) 

gdzie:  Tp – okres próbkowania. 

 

Wektor W, zgodnie z rysunkiem 12, moŜna wyznaczyć z (14). 

 pUSW −=    (14) 

gdzie: S – wektor środka trójkąta równobocznego określanego przez trzy wektory, 

charakteryzujące się najkrótszymi pochodnymi prądu w aktualnym sektorze N. 

Wektor S jest zaleŜny od trójkąta napięć, w którym aktualnie znajduje się wektor 

napięcia wejściowego przekształtnika Up i opisany jest zaleŜnością (15). 
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 Tabela 3 
Selekcja wektorów napięcia w metodzie DPC-3L-3Am 

  N= 1 N= 2 N= 3 N= 4 N= 5 N= 6 
φε trójkąt n 

tr. 0 5,11 6,12 7,13 8,14 3,9 4,10 
tr. I 16 17 18 19 20 15 
tr. II 5,11 6,12 7,13 8,14 3,9 4,10 

( )3
π2 ;0  

tr. III  23 24 25 26 21 22 
tr. 0 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 0,1,2 
tr. I 4,10 5,11 6,12 7,13 8,14 3,9 
tr. II 16 17 18 19 20 15 

( )3
π4

3
π2  ,  

tr. III  5,11 6,12 7,13 8,14 3,9 4,10 
tr. 0 4,10 5,11 6,12 7,13 8,14 3,9 
tr. I 22 23 24 25 26 21 
tr. II 4,10 5,11 6,12 7,13 8,14 3,9 

( )π2 ,3
π4  

tr. III  16 17 18 19 20 15 

4. PORÓWNANIE METOD STEROWANIA 

W celu porównania metod przeprowadzono symulacje w środowisku Matlab Simulink 

dla dwóch wartości napięcia w obwodzie pośredniczącym 800V i 1400V oraz dla trzech 

wartości prądu zadanego 10, 20 i 30A. Indukcyjność dławików sieciowych uŜytych  

w symulacji wynosi L = 20 mH. Podstawą porównania obu metod w stanie statycznym była 

zbliŜona wartość współczynnika odkształcenia prądu fazowego sieci określanego zaleŜnością 

(18). Badania symulacyjne metody DPC-δ 5x2 przeprowadzono przy średniej częstotliwości 

przełączeń łączników 120 kHz. Symulacje metody DPC-3L-3Am przeprowadzono przy 

częstotliwościach zapewniających zbliŜone współczynniki odkształceń do metody DPC-δ 

5x2. W stanie dynamicznym obie metody porównane były na podstawie przebiegu czasowego 

prądów w wirującym układzie odniesienia xy.  

 ∫ −=
oT

aa dtii
T

I
0

2
1

o
a(puls)RMS )(

1
 (16) 

gdzie:  Ia(puls)RMS – wartość skuteczna wszystkich harmonicznych występujących w prądzie po 

odjęciu od chwilowej wartości prądu fazowego jej pierwszej harmonicznej,  

 To – okres napięcia zasilającego, ia - chwilowa wartość prądu fazowego,  

 ia1 – chwilowa wartość pierwszej harmonicznej prądu fazowego.  
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Rys. 21. Przebiegi czasowe w wirującym układzie odniesienia xy przy napięciu w obwodzie 
 pośredniczącym Udc=800V dla metod: DPC-3L-3Am (a) DPC-δ 5x2 (b) 

Fig. 21. Time courses in a xy rotating reference frame at Udc = 800V of the DC link voltage for 
 methods: DPC-3L-3Am (and) DPC- δ 5x2 (b) 

 Tabela 4  
Porównanie odkształceń prądu w stanach statycznych 

Udc V 800 1400 
 

I*
x A 10 20 30 10 20 30 

DPC  5x2-δ A 0,240 0,234 0,263 0,150 0,198 0,226 
DPC-3L-3Am 

Ia(puls)RMS A 0,227 0,233 0,257 0,142 0,198 0,223 
DPC 5x2-δ kHz 120 120 120 120 120 120 

DPC-3L-3Am 
f 

kHz 36 38 36 72 49 40 

5. WNIOSKI 

Symulacje potwierdziły zasadność stosowania metody DPC-3L-3A. Częstotliwość 

przełączeń łączników dla metody DPC-3L-3A była do 3 razy mniejsza (tab. 4) niŜ w metodzie 

DPC-δ 5x2, przy zbliŜonej wartości współczynnika odkształcenia prądu fazowego sieci, 

zmniejszając w ten sposób straty mocy. Dynamika regulacji DPC-3A jest zbliŜona do 

dynamiki DPC (rys. 22), dzięki wprowadzeniu identyfikacji stanu przejściowego i wyko-

rzystywaniu wektorów napięcia, dających dłuŜsze pochodne prądu. Podczas skokowej zmiany 

wartości zadanej prądu Ix prąd w osi Iy był lepiej odtwarzany w metodzie DPC-δ 5x2. 
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Abstract 

In the article were proposed the new DPC-3L-3Am (Direct Power Control 3 Levels 3 

Area) control method of three-level AC/DC converter, as well describes the DPC-δ 5x2 

control method. The method DPC-3L-3Am is the modification of the method DPC-3Am [1] 

make full use of increase number of active vectors of three-level AC/DC converter. The 

method DPC-3Am bases on the method  DTC-3Am [2] used in drives inverter. The main 

innovation in DPC-3L-3Am control method is optimization of error area using one step 

prediction of current. This article contains the results of the simulation of both methods 

performed in the Matlab Simulink environment, as well a comparison of their properties in 

static and dynamic states. The comparisons of both methods in static states were executed 

basis on a switching frequency on a similar deformation value of input current. The time of 

the reach of set value of current during the step change of set value of current was the basis of 

the comparison of both methods in dynamic states. Simulations are confirmed the rightness of 

applying the new method DPC-3L-3Am to control of three-level AC/DC converter. Both 

methods showed similar dynamic properties, but in static states frequency in the proposed 

method was even three times smaller than in the method DPC-δ 5x2. 


