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Circuit Description 

 A 5th harmonic filter is connected at a 

bus bar fed by a 60 Hz, 100 V inductive 

source. A 5th harmonic (300 Hz, 1 A) 

current is injected at the bus bar.  

 

 

This linear system consists of 3 states (2 

inductor currents and 1 capacitor 

voltage), 2 inputs (Vs, Is) and 2 outputs 

(Current and Voltage Measurement).  

An Impedance Measurement block is 

used to compute the impedance versus 

frequency of the circuit.  

Demonstration 

 1. Use the Powergui block to find the 

steady-state 60Hz and 300 Hz 

components of voltage and current 

phasors. The values of the 3 states 

(phasors and initial values) can be also 

obtained from the powergui block.  

2. Open the scope and start the 

simulation from the Simulation/Start 

menu. Notice that the simulation starts 

in steady-state. Using the Powergui 

block, select Impedance vs Frequency 

Measurement. A new window opens.  

 

3. The measurement will be performed 

for the specified frequency range vector 

[0: 2:1000] (0 to 1000 Hz by steps of 2 

Hz). Click on the Display button. The 

impedance is dispayed in a graphic 

window. Notice the series resonance at 

300 Hz corresponding to the tuned 

frequency of the filter. 

 

Mô tả mạch 

Một bộ lọc hài bậc 5 được kết nối tại 

một lõi dẫn điện được cấp vào nguồn 

cảm ứng 60 Hz, 100 V. Dòng hài bậc 5 

(300 Hz, 1 A) được đưa vào ở lõi dẫn 

điện. 

 

Hệ thống tuyến tính này bao gồm ba 

trạng thái (2 dòng điện phần ứng và một 

điện áp tụ), 2 đầu vào (Vs, Is) và 2 đầu 

ra (Đo dòng và điện áp) 

Khối đo trở kháng được sử dụng để tính 

trở kháng theo tần số của mạch 

 

Minh họa 

1.Dùng khối Powergui để tìm các thành 

phần trạng thái ổn định 60 Hz và 300 Hz 

của các phasor điện áp và dòng điện. 

Chúng ta cũng có thể thu được giá trị 

của 3 trạng thái (các phasor và các giá 

trị ban đầu) từ khối powergui. 

2.Mở dao động kí và bắt đầu mô phỏng 

từ nút Simulation/Start. Lưu ý rằng quá 

trình mô phỏng bắt đầu ở trạng thái ổn 

định. Dùng khối Powergui, chọn 

Impedance vs Frequency Measurement 

(Đo Trở Kháng Theo Tần Số). Một cửa 

sổ mới mở ra. 

3.Quá trình đo sẽ được thực hiện đối với 

vector khoảng tần số đặc trưng [0: 

2:1000] (0 đến1000 Hz, mỗi bước là 2 

Hz). Click vào nút Display.  Trở kháng 

hiện lên trong cửa sổ đồ thị. Chú ý các 

chuỗi cộng hưởng tại 300 Hz tương ứng 

với tần số điều chỉnh của bộ lọc. 

 




