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Abstract 
      The traditional two or three levels inverter does not completely eliminate 
the unwanted harmonics in the output waveform. Therefore, using the 
multilevel inverter as an alternative to traditional PWM inverters is 
investigated. 
This paper describes the Optimized Harmonic Elimination Stepped Waveform 
OHESW technique to improve the output waveform quality of multilevel 
inverter fed induction motor. A new method is presented where switching 
angles are computed such that a desired fundamental sinusoidal voltage is 
produced while at the same time certain higher order harmonics are eliminated. 
The proposed method also is used to minimize the Total Harmonic Distortion 
THD of the synthesized multilevel waveform. The THD is investigated over a 
wide range of possible output control voltages and number of voltage levels 
used to synthesize the output waveform.  
Simulation results of a cascade multilevel inverter under OHESW technique 
with 5- up to 15-levels are used to eliminate the (3rd-13th) harmonics.  
A prototype single-phase cascade 7- level inverter loaded by single-phase 
induction motor is investigated. 
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 لمدّرجا بأستخدام تقنية الشكل الموجي أحادي الطور متعاقب ألتصميم األمثل لعاآس متعّدد المستويات
  ف التوافقياتذالمثالي بح

  الخالصة
     مرغوب بها من الموجة الغير ف التوافقياتذحال ي عرض النبضةل لتضمين ألتقليدي أ         

    َأستخدام العاكس المتعدد المستويات كبديل عن العواكس تم التحقق من  ا ذل. الخارجة بشكل تام       
 .التقليدية التي تعمل بتضمين عرض النبضة       

  ف التوافقيات لتحسين جودة ذبحتقنية الشكل الموجي المدرج المثالي ألبحث الحالي يصف            
  أبداء طريقة جديدة  تم .ي محرك حثيذعاكس متعدد المستويات يغالموجة الخارجة من       

    ف ذلحساب زوايا التشغيل بحيث يتم توليد الفولتية الجيبية األساسية وفي نفس الوقت ح       
  ألطريقة المقترحة َأستُخدمت أيضاً  لتقليل التشويه التوافقي  .ات المرتبة العاليةذتوافقيات معينة      
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تمَّ التحقق من  ألتشوية التوافقي  حيث, ة المستوياتالخارجة المتعدد للموجة المركبة  (THD)الكلي 
الكلّي عبر مدى واسع من فولتيات السيطرة الخارجة وعدد من مستويات الفولتية المستخدمة لترآيب 

 . الموجة الخارجة
تقنية الشكل الموجي أستخدمت نتائج المحاآاة لعاآس متعاقب متعدِّد المستويات تحت سيطرة           

ً  مستويات فولتية )5(ـ بو  (OHESW) ف التوافقياتذبح المثالي المدّرج مستوًى ) 15(الى صعودا
ج أختباري لعاآس أحادي ذتمَّ تحقيق نمو  .ف توافقيات من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثالثة عشرةذلح

 .مستويات ُيَحمّل بمحرك حثي أحادي الطور )7(و ذالطور متعاقب 
   

     


