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Abstract 
     This paper presents the performance of a modified sine wave voltage source 
inverter with duty cycle. Evaluation of quality factors like the Total Harmonic 
Distortion THD of the output voltage for various values of switching-on angle α 
indicates that the minimum harmonic distortion occurs at α=23.2180, where the 
THD is 28.96%, about 60% of that of the square wave. The 3rd harmonic is about 
12.61% of the fundamental, and about third of the square wave.  
          The current paper, illustrates the inverter waveforms and how different types 
of loads behave when operating from them. Therefore, the THD of the output 
current depends on the load types. Results of typical load types are presented.  
          No heavy filters or complex timing circuits are necessary; therefore, the 
resulting inverter is smaller, lighter weight, and simpler, implying greater 
reliability and lower cost. These advantages invite a closer look at inverter-motor 
systems. Variations in induction motor performance may occur when the motor is 
driven from a modified sine wave inverter rather than a sine wave source. 
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  لةعاكس الفولتية ذو الموجة الجيبية المعدأداء دراسة 
   الخالصة

. عرض النبضةمع  لةة الجيبية المعدالبحث الحالي أداء عاكس الفولتية ذو الموجيدرس       
تقدير معامالت األداء كمعامل التشويه الكلي للموجة الخارجة لقيم مختلفة لزاوية أن  نتبي حيث

قيمة بو )23.2180(زاوية مساوية لـ  يحدث عند للموجة أن أقل تشويه إلىشير ي αالتشغيل 
التوافقية  مقدار فأن ,ذلك ضالً عنف .لموجة المربعةتشويه ا من )%60(بمقدار  يأ, )28.96%(

ً بالموجة ً تقريبا الثلث ربمقداو من التوافقية األساسية) %12.61(كون حوالي يالثالثة  مقارنة
 سلوك األحمال المختلفة التي تغذىو موجات العاكساألساسية ل نواعاألإلى  تم التطرق .المربعة

 تم حيث, للتيار يعتمد على طبيعة تلك األحمالالتشويه التوافقي الكلي  نفا كوبذل, العاكس هذامن 
  .حمالقيم مختلفة لألل مختلفة الحصول على نتائج

مما ينفي حاجته , خفيف الوزن وبسيط التركيبويمتاز العاكس الحالي بأنه صغير الحجم       
 هذه إن .قلأ وكلفة أعلىبذلك موثوقية  محققةً ,زمنيالتوقيت لل معقدة لمرشحات كبيرة أو دوائر

حيث وجد بأن  .المميزات تدعو لالهتمام بشكل أكبر بمنظومات المحرك المغذاة من عاكس
ذو الموجة  ةيمن عاكس للفولت المحرك في أداء المحرك يحدث عندما يغذىالحاصل التغيير 

  .الخالصة ذو الموجة الجيبية مصدركثر منه عندما يغذى من أالجيبية المعدلة 
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