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Abstract 
       A new Harmonic Elimination (HE) PWM method with fast recursive algorithm is used 
that provide the exact on-line solution to the optimal PWM problem. The proposed 
algorithm optimization technique is applied to a 3-level unipolar single-phase inverter to 
determine optimum switching angles for eliminating low order harmonics while maintaining 
the required fundamental voltage to drive single-phase induction motor with high quality.  
The proposed HE method contributes to the existing methods because it not only generates 
the desired fundamental frequency voltage, but also completely eliminates any number of 
harmonics. It provides high quality sine-wave output voltage on the induction motor 
terminals with very low THD. 
      The high quality sinusoidal output voltage produced by the inverter at different number 
of switching angles is presented. The complete solutions for 3-level unipolar switching 
patterns to eliminate the 3rd and 5th harmonics are given. Finally, the unipolar case is again 
considered where the first 14 harmonics are eliminated. 
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                                  ب أحادي الطوراوتن التيار المحركسوق ممل   الجودةة عاليفولتية خارجة
  ف التوافقياتذبح تضميــن عرض النبضةبيعمل 

   الخالصة
مخطط أنسيابي ف التوافقيات بأستخدام ذ طريقة جديدة لتضميــن عرض النبضة بحاستخدام       تم

تم تسليط التقنية المثالية . تضمين ألمثالي  لعرض النبضة بالحل التام والمباشر مشكلة الوسريع يجهز متكرر
ف ذ لتحديد زوايا التشغيل المثالية لح أحادي القطبيةالمقترحة الى عاكس أحادي الطور ثالثي المستويات

 ق محرك حثي أحادي الطورات المرتبة المنخفضة واألبقاء على التوافقية األساسية للفولتية لسوذالتوافقيات 
  .على جودةأوب

ف التوافقيات المقترحة تساهم مع الطرق الموجودة كونها ال تولد الفولتية المرغوبة للتردد األساس ذطريقة ح
  الحثيأن التقنية المستخدمة تجهز اطراف المحرك. ف بشكل تام أي عدد من التوافقياتذفحسب وأنما تح

  .       ممكنبأقل تشويهبموجة فولتية جيبية خارجة و
عند قيم مختلفة لزوايا التشغيل موجة الفولتية الجيبية الخارجة من العاكس  تمثيلتم.  ألحلول عطاءإحيث تم 

وأخيراً  تم أعادة . ف ألتوافقية الثالثة والخامسةذج تشغيل أحادية القطبية ثالثية المستويات لحذالتامة لنما
  .ف التوافقيات األربعة عشر األولىذأعتبار الحالة مرة أخرى  لح
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