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Abstract-- One way to model the transmission lines is applying 

π circuit cascades. In practice, it is impossible to carry out tests in 

actual lines that transmit large blocks of electrical power. Thus, a 

simple physical model can be important for undergraduate 

students to familiarize themselves with concepts of 

electromagnetic waves, electrical length, reflection and refraction 

of waves. This model may consist of resistors, inductors and 

capacitors. In the first part of the research work, the longitudinal 

part of a π circuit, composed of five blocks of resistors and 

inductors in parallel, was assembled and studied, and the 

voltages, currents, lags between the two waves and the FFT signal 

varying from 10 Hz to 1 MHz were analyzed. Subsequently, the 

cross section of the π circuit, composed of commercial resistors 

and capacitors, was added, and its transfer function and delay 

angles were analyzed at the same frequency range. The 

inductance and capacitance values were adequately adapted to 

maintain the propagation velocity similar to general transmission 

lines. According to the data obtained, it was possible to construct 

graphs of the resistance, inductance, transfer function and delay 

angles of the complete π circuit by the frequency to be compared 

with the results that should be obtained theoretically. After the 

analysis of one π circuit, one more unit will be added in cascade so 

that its behavior is analyzed. The main idea is to obtain a cascade 

with several units of π circuits for a simple model of transmission 

lines. The physical model can be used by undergraduate students 

to assimilate various concepts related to power transmission and 

signals. The numerical model can be improved based on results 

obtained from the physical model. 

 
Index Terms-- Power system transients, eigenvalues and 

eigenfuctions, linear systems, numerical analysis, simulation, state 

space methods, time-domain analysis, transmission line modeling. 

I.  INTRODUCTION 

MA maneira de modelar linhas de transmissão é por meio 

de cascatas de circuitos π. Na prática, é impossível 

realizar ensaios em linhas reais responsáveis pela transmissão 

de grandes blocos de potência elétrica. Um modelo físico 
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simples pode ser importante para que alunos de graduação se 

familiarizem com conceitos de propagação de ondas 

eletromagnéticas, comprimento elétrico, reflexão e refração de 

ondas. Tal modelo pode ser constituído por resistores, 

indutores e capacitores. 

O objetivo desse trabalho é analisar o comportamento de 

módulos de um modelo físico de linha de transmissão [1-2]. O 

modelo utiliza representação monofásica baseada em circuitos 

π modificados. A estrutura clássica de circuitos π não 

considera a influência da frequência e isso causa erros 

significativos nos cálculos de correntes e tensões propagadas 

pela linha principalmente em regime transitório ou para 

fenômenos de alta frequência. Dessa forma, na estrutura 

clássica do circuito π, como mostrado na Fig.1, podem ser 

inseridos blocos RL paralelos para simular a influência da 

frequência nos parâmetros da linha de transmissão [3-4]. O 

modelo físico construído foi baseado em um modelo 

matemático o qual é solucionado utilizando a técnica de 

variáveis de estado em conjunto com o método numérico de 

integração trapezoidal. O principal objetivo da análise de 

módulos do modelo físico é gerar resultados para a 

comparação com os resultados do modelo matemático 

mencionado [5-7]. Baseando em tais comparações, haverá 

dados para que o modelo matemático seja ratificado e, se 

possível, aprimorado. No atual estágio de desenvolvimento do 

trabalho, uma unidade de circuito π foi montado. Foram 

obtidas as características de resistência e de indutância dos 

parâmentros longitudinais em função da frequência. Os 

diagramas de Bode (módulo e ângulo) também foram obtidos 

para a relação entre tensão de saída e tensão de entrada da 

unidade de circuito π. 

 
Fig. 1.  Linha representada por meio de cascatas de circuitos π, modelo sem 

influência da frequência. 

II.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente foi montada a parte longitudinal do circuito π e 

observado o comportamento no domínio do tempo e no 

domínio da frequência para verificar a interferência da 
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frequência no sistema e a quantidade de ruído que estaria 

presente.  

Considerando ainda que os parâmetros longitudinais de 

uma linha de transmissão possam ser representados por meio 

de circuitos do tipo mostrado na Fig. 2, utiliza-se uma cascata 

de circuitos π modificados para representar uma linha de 

transmissão considerando o efeito da frequência sobre os 

parâmetros longitudinais da mesma. 

 
Fig. 2.  Representação dos parâmetros da linha considerando influência da 

frequência 

 

Foram utilizados valores de resistências e indutâncias 

comerciais de acordo com a tabela 1 para uma linha de 

transmissão de 100 km representada por 150 circuitos π. 
 

TABELA 1  

ELEMENTOS R E L PARA UMA LINHA DE 100 KM REPRESENTADA POR 150 

CIRCUITOS Π. 

Resistores (Ω) Indutores (mH) 

R0 2,10 L0 0,100 

R1 1,30 L1 0,460 

R2 1,70 L2 0,099 

R3 15,00 L3 0,062 

R4 80,70 L4 0,031 

 

No domínio do tempo foi analisada a defasagem entre as 

ondas de tensão de entrada e de corrente, assim como os 

valores de pico de tensões e corrente certo para que possam 

ser calculados os valores equivalentes de resistência e 

indutância do circuito montado.  

 
Fig. 3.  Sinal em FFT com frequência de 10 kHz. 

 

No domínio da frequência a análise é referente ao nível de 

ruído que está inserido no sistema, se é relevante ou não.  De 

acordo com as respostas obtidas FFT (Fast Fourier 

Transform), a conclusão para essa interferência é quase nula, 

pois a diferença de amplitude entre o pico na frequência 

estipulada e o ruído apresentado é muito grande. Isso mostra 

que a diferença em decibéis (dB) é muito significativa e que 

esse ruído tem interferência mínima no sinal. Com o aumento 

da frequência o ruído aumenta, mesmo assim não aumenta em 

uma proporção significativa para interferir significativamente 

no sinal com frequência fundamental, como mostrado na Fig.3. 

Após a varredura em frequência de 10 Hz a 1 MHz e todos 

os cálculos para encontrar os valores de resistência e 

indutância equivalente do circuito, de acordo com (1)-(4), foi 

possível gerar gráficos desses valores com relação à frequência 

como mostrado nas Figs. 4 e 5. 
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Fig. 4.  Variação da resistência de uma unidade de circuito π em função da 

frequência. 

 

 
Fig. 5.  Variação da indutância de uma unidade de circuito π em função da 

frequência. 

 

Dando sequência ao trabalho foi acrescentada a parte 

transversal do circuito, de acordo com a Fig. 6. Os valores de 

resistência e capacitância são apresentados na tabela 2. Com 

esses elementos acrescentados no circuito foram coletados os 

valores de tensão de entrada e tensão de saída, para obter os 

valores de módulo e de defasagem angular de função 

transferência do circuito de 10 Hz a 1 MHz. 

 
Fig. 6.  Circuito π utilizado na síntese dos parâmetros unitários da linha. 

 

Inicialmente não foram obtidos valores de defasagem entre 
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as ondas e consequentemente a função transferência é nula, 

esse caso ocorre até a frequência de 60 kHz. 

Analisando a forma de onda do primeiro passo, ou seja, 

apenas com a parte longitudinal, com a do segundo passo que 

é a unidade de circuito π completa, é possível comparar que a 

forma de onda de saída apresentava uma presença de um 

pequeno ruído, já com o acréscimo da parte transversal esse 

ruído é eliminado, pois essa parte faz com que o sistema se 

torne mais estável.  

Quanto maior for à frequência utilizada, menor será a 

tensão de saída e consequentemente menor será o módulo da 

função transferência. A defasagem entre as ondas de entrada e 

saída no domínio do tempo é variável. 

Com todos os dados coletados, é possível formar gráficos 

do módulo da função transferência e da defasagem pela 

frequência de acordo com a Figs. 7 e 8. 
 

TABELA 2  

ELEMENTOS R E C DA PARTE TRANSVERSAL DA LINHA DE 100 KM 

REPRESENTADA POR 150 CIRCUITOS Π 

Resistor (MΩ) Capacitores (nF) 

R5 6,02 C1 2.20 

C2 1,50 
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Fig. 7.  Valores do módulo da função transferência de uma unidade de 

circuito π.  
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Fig. 8.  Valores de defasagem entre as ondas de entrada e saída de uma 

unidade de circuito π. 

 

A teoria de linha de transmissão pode ser aplicada a várias 

situações, como por exemplo, transmitir energia elétrica da 

usina até os consumidores, transmitir um sinal de 

telecomunicações ou um algum tipo de código binário. 

Após analisar uma unidade de circuito π, foi montada uma 

cascata de duas unidades semelhantes àquela da Fig. 6. Foi 

realizada a varredura da frequência utilizando a faixa de 

frequências entre 10 Hz a 1 MHz. Como entre as duas 

unidades, as admitâncias dos ramos em paralelo são somadas, 

a parte transversal central apresenta o dobro do valor da 

capacitância e a metade do valor da resistência das partes 

transversais das extremidades. Os elementos utilizados na 

parte transversal central são mostrados na tabela 3. 
 

TABELA 3  

ELEMENTOS R E C DA PARTE TRANSVERSAL DA LINHA DE 100 KM 

REPRESENTADA POR 150 CIRCUITOS Π 

Resistor (MΩ) Capacitor (nF) 

R6 2,70 C3 6,80 

 

Após toda a análise desse sistema, foram obtidos os 

gráficos do módulo da função transferência e do seu ângulo 

pela frequência, como pode ser observado nas Figs. 9 e 10.  
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Fig. 9.  Valores do módulo da função transferência de duas unidades de 

circuito π. 
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Fig. 10.  Valores de defasagem entre as ondas de entrada e saída de duas 

unidades de circuito π. 

 

Analisando as Figs. 7 e 8 e as relacionando com as Figs. 9 e 

10, podemos notar um padrão entre elas. Nas figuras que 

relacionam o módulo da função transferência pode-se notar 

uma constância de valor aproximado de 0,5 e posteriormente 

um pico em uma mesma faixa de frequência (105) e o restante 

do gráfico decaindo bruscamente. Já nas figuras que 

relacionam o ângulo de defasagem entre as ondas de entrada e 

saída é possível perceber que essa defasagem é nula até quase 

105 Hz e depois ela apresenta um pico na mesma faixa de 

frequência. 

Em paralelo com a parte laboratorial foram feitas as 

simulações computacionais. Essas simulações consideram uma 

linha monofásica para representação de um sistema de 

transmissão, foi simulada a energização dela utilizando 200 

circuitos π em cascata. Essas quantidades são razoáveis para 

uma precisão satisfatória para resultados de fenômenos 

transitórios obtidos por modelos baseados em elementos 

concentrados. Essa precisão pode ser considerada satisfatória, 

pois o modelo utilizado é simples. Entretanto a precisão pode 

ser melhorada com a utilização de algumas estratégias 

numéricas e de modelagem, como a utilização de uma 

resistência de amortecimento. Então, após a rotina numérica 
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ser adaptada para a inclusão dessa resistência de 

amortecimento, várias simulações foram feitas e os resultados 

foram comparados com aqueles obtidos anteriormente, que 

não incluíam a resistência de amortecimento. Anteriormente, 

as oscilações de Gibbs causavam erros nos picos de tensão de 

aproximadamente 25%. Com a adição das resistências de 

amortecimento, são obtidos resultados satisfatórios quanto ao 

amortecimento dessas oscilações que, se combinado com o 

acréscimo de circuitos π, esses erros se podem se tornar 

desprezíveis. 

Aprofundando a análise, foram adicionadas resistências de 

amortecimento a todos os circuitos π da cascata, o que pode 

causar sobrecarga do tempo computacional necessário para 

simulação e pode atrapalhar a construção de um modelo físico 

baseado nesse modelo matemático. Assim, uma alternativa 

seria alterar a estrutura dessa cascata de circuitos. Duas 

estruturas diferentes, com menor quantidade de resistências de 

amortecimento foram aplicadas à rotina, várias simulações 

foram feitas e os resultados foram comparados. No entanto, 

tais resultados obtidos mostraram instabilidade numérica e, em 

alguns casos, não suavizaram as oscilações de Gibbs, podendo 

até aumentar tais oscilações. Dessa forma, a melhor estrutura 

para representação monofásica de linhas de transmissão para 

aplicação nos estudos de transitórios eletromagnéticos é uma 

cascata de circuitos π, em que todas as unidades possuam 

resistências de amortecimento, a fim de minimizar as 

oscilações de Gibbs. 

O modelo físico que está sendo construído terá como base 

os desenvolvimentos feitos nos modelos numéricos. Dessa 

forma, cria-se uma interação entre os resultados obtidos 

numericamente e aqueles obtidos do modelo físico que poderá 

levar ao aprimoramento desses dois tipos de modelagem. 

III.  CONCLUSÃO 

Várias simulações foram realizadas considerando o modelo 

matemático para transitórios eletromagnéticos em linhas de 

transmissão com base na representação monofásica da linha e 

com o uso de variáveis de estado. A cascata de circuitos π 

usada é um modelo simples para linhas de transmissão que 

pode ser facilmente assimilado pelos alunos de graduação. 

Para uma análise mais realista, foi considerada a inserção do 

efeito da frequência na linha, que foi realizada através da 

inclusão de blocos RL paralelo nos circuitos π. Assim, 

podemos usar esses blocos para modificar a estrutura do 

circuito π a fim de analisar efeitos transitórios em linhas de 

transmissão, que necessariamente dependem da influência da 

frequência. 

Durante o desenvolvimento do projeto, o número de blocos 

paralelos RL foi variado, investigando os efeitos sobre a 

modelagem na influência da frequência. Com base nos 

resultados obtidos, concluímos que são necessários no mínimo 

dois blocos de elementos resistivos e indutivos. Esse número é 

necessário para ter pontos para definir os valores de resistência 

e de interação entre as frequências altas e baixas. Usando 

apenas dois blocos paralelos RL, deve ser considerado um 

bloco relacionado com baixas frequências e outro relacionado 

com altas frequências. Concluímos também que o número de 

blocos pode ser expandido de acordo com a precisão desejada 

para a simulação. Aumentar o número de circuitos π, também 

aumenta a precisão dos resultados obtidos. Porém, há limites 

de saturação para o número de blocos paralelos RL e o número 

de circuitos π que podem ser utilizados. Por esse motivo, são 

usados apenas cinco conjuntos de resistores e indutores em 

paralelo, que representam a faixa de frequência até 1 MHz. 

Considerando uma linha monofásica para representação, foi 

simulada a energização dela utilizando 200 circuitos π em 

cascata. Essa quantidade é razoável e leva a uma precisão 

satisfatória para os resultados obtidos quando comparados 

com os resultados obtidos por outros autores. 

Introduzindo preliminarmente os efeitos da resistência de 

amortecimento nos circuitos, já foi possível descartar a ideia 

de intercalação da resistência nos circuitos π, já que caímos em 

resultados não convergentes, com erros muito grosseiros.  

Primeiramente foi realizada a construção da parte 

longitudinal do circuito π. Posteriormente foi adicionada a 

parte transversal de um circuito π utilizando indutores 

comerciais e fazendo uma adequação do valor de capacitância 

e indutância do circuito para conseguir manter a mesma 

velocidade de propagação do modelo original. Foi possível 

coletar os dados de uma varredura de frequência na faixa de 

10 Hz a 1 MHz e elaborar os gráficos de resistência e 

indutância em função da frequência, que mostraram 

comportamento semelhantes às simulações numéricas e 

também calcular o valor do módulo da função transferência do 

circuito π, ou seja, a relação entre as tensões de saída e 

entrada. 

Por fim, foi acrescentada a segunda unidade de circuito π e 

feita à mesma varredura em frequência para que possa ser 

coletados os dados para montar o gráfico do módulo da função 

transferência e do ângulo de defasagem entre as ondas de 

entrada e saída pela frequência. Foi possível então ser 

comparado os gráficos para uma e duas unidades de circuito π, 

e a conclusão foi que a segunda unidade não interfere muito 

não circuito, no entanto percebe-se o módulo da função 

transferência se tornou mais constante e sua variância menor. 

Então à medida que for acrescentando mais unidades de 

circuitos π nesse sistema, espera-se que ele se torne mais 

constante e com picos menos elevados. 
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