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Abstract 

This paper presents analysis of operation and implementation of Z-source space 
vector pulse width modulation (SVPWM) inverter fed three phase induction motor. The 
Z-source  is an alternative power conversion topology that can both buck and boost the 
input voltage using only passive components. It uses a unique LC impedance network in 
the DC link between rectifier and inverter fed induction motor. It also allows the use of 
the shoot-through switching state, which eliminates or reduces the dead-times that are 
used in the conventional inverters. Therefore, the Z-source inverter can buck and boost 
voltage to a desired output voltage that is greater than the available input voltage. In 
addition, it reduces the harmonics, improves power  factor, increases reliability ,low cost 
and  highly efficient single-stage structure for buck and boost power conversion.  
 Theoretical analysis and simulation studies using PSIM software have been performed 
to demonstrate these new features. 
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  یغذي للمتجھ الفضائي بتضمین عرض النبضة Zعاكس مصدر  تحلیل 
محرك حثي ثالثي الطور

ةالخالص

     Zعاكس مصدر حرك حثي ثالثي الطور بأستخدامملعمل  و التمثيل  التحليلا البحث هذقدم ي         
يعتبر بديل هندسي لتحويل وتغيير  Zعاكس مصدر .بتقنية تضمين عرض النبضه للمتجه الفضائي

كما يستعمل ممانعة فريده ذات .مكونات غير فعالةباستخدام  الطاقة حيث يقلل ويعزز الفولتية الداخلة
كذلك .عاكس التي تغذي الماطور الحثيشبكة محاثية سعوية في وصلة التيار المستمر بين المعدل وال

غاء او تقليل وقت االطفاء الذي يستخدم يسمح باستخدام حالة توصيل بين المفاتيح والتي تؤدي الل
يمكن يقلل ويعزز الفولتية باكثر من الفولتية المتاحه الداخلة  Zولذلك عاكس مصدر.بالعاكس التقليدي

وكفاءة عاليه ويسيطر  وبكلفة واطئةه ويزيد الوثوقية باالضافه يقلل التوافقيات ويحسن معامل القدر.
لتوضيح   PSIMودراسة تمثيلية باستخدام برنامج  تم تحليل نظري .على تحويل القدرة بهيكلية احاديه
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