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Abstract-- For modeling the transmission lines, it is necessary 

to use a large amount of π circuits in cascade. In case, there are 

three different types of π circuits: the initial unit, the intermediate 

and the last one. The numerical model is based on these three 

types of π circuits. Using this model, numerical simulations 

include errors that cause numerical oscillations. Thus, a damping 

resistor is inserted to dampen oscillations and reduce errors. 

Currently, tests are performed with different π circuit structures. 

In this work, it is presented and discussed alternate structures 

where one type contains the damping resistance and the other 

does not contain the mentioned resistance. The both structures 

are applied alternately in the cascade that represents the analyzed 

transmission line. For the simulations with alternate structures, 

an odd number of circuits has been used to ensure that the model 

has the initial and the last units with the damping resistance. The 

application of alternate structures for the electromagnetic 

transient simulation was implemented in order to reduce the 

computational simulation time maintaining the accuracy obtained 

previously with the application of the damping resistance for 

whole π circuits of the model. 

 
Index Terms-- Power system transients, eigenvalues and 

eigenfuctions, numerical analysis, state space methods, 

transmission line modeling. 

I.  INTRODUÇÃO 

ARA a análise da propagação de fenômenos transitórios 

eletromagnéticos em redes elétricas, as linhas de 

transmissão são decompostas em partes infinitesimais 

modeladas por circuitos π. Rotinas numéricas simples para 

esse tipo de análise podem ser boas ferramentas para 

estudantes de graduação investigarem e simularem esses tipos 

de fenômenos [3]-[4] além de testarem melhorias no modelo 

numérico aplicado ao sistema mencionado [5]-[8]. Mas, em 

contrapartida, estas rotinas numéricas simples são mais 

facilmente influenciadas por erros numéricos. Considerando a 

representação simplificada de uma linha de transmissão por 

cascatas de circuitos π, a solução desse sistema é obtida com a 
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aplicação da integração trapezoidal e os resultados são 

afetados por oscilações numéricas, ou oscilações de Gibbs 

[10]-[18]. Para minimizar esse problema, são introduzidas 

resistências em paralelo com os elementos em série dos 

circuitos π (elementos que representam os parâmetros 

longitudinais da linha de transmissão) [19], [21]-[22]. Neste 

artigo é apresentada uma alternativa para a aplicação destas 

resistências, chamadas de resistência de amortecimento, na 

estrutura dos circuitos π. No caso, duas estruturas diferentes, 

com e sem resistência de amortecimento, são aplicadas 

alternadamente na composição da cascata utilizada para 

representar a linha de transmissão para análises e simulações 

de fenômenos transitórios eletromagnéticos (Fig.1). 

 

 
Fig. 1. Unidades de circuitos π para representação de linhas de transmissão: 

sem (a) e com (b) a resistência de amortecimento (RD). 

 

 
Fig. 2. Cascata modificada de circuitos π aplicada para representar linhas de 

transmissão. 

II.  MODELAGEM NUMÉRICA 

Uma cascata de circuitos π está representada na Fig. 2. São 

aplicados parâmetros independentes de frequência e a 

quantidade de circuitos π na cascata é identificado por n. O 

comprimento da linha é d. Considerando os parâmetros 

distribuídos (R ', L', C 'e G'), os elementos dos circuitos π são 

determinados por (1). Se o sistema na Fig. 2 é descrito por um 

sistema linear como em (2), o vetor B, que é o vetor de entrada 

de fontes independentes, e a matriz A, que representa a cascata 

de circuitos π, dependem das estruturas de circuitos π na 

cascata. 

 
n

d
CC

n

d
GG

n

d
LL

n

d
RR  ''''  (1) 

Introduction of Damping Resistances in 

Simulations of Electromagnetic Transients 

Using Alternate Structures 

M. O. Santos, Student Member, IEEE, L. H. Jús, Non-member, T. G. Pereira, Student Member, 

IEEE, A. C. Moreira, Non-member, A. J. Prado, Senior Member, IEEE 

P 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 2 

   BAxxvivivix
T

nn 
•

2211
 (2) 

Considerando o circuito π da Fig. 1 (a), as relações obtidas 

com as leis de Kirchhoff são: 
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Para a unidade do circuito π da Fig. 1 (b), as relações 

equivalentes são [19]-[22]: 
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A resistência ao amortecimento é calculada com base no 

fator proporcional kD que é um valor inteiro [19]-[22]: 
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O número de circuitos π aplicados para a estrutura proposta 

na Fig. 2 deve ser ímpar, levando a uma cascata em que a 

primeira e a última unidade de circuitos π têm a resistência de 

amortecimento (RD). Aplicando a regra trapezoidal (método de 

Heun), a solução numérica do sistema linear em (2) é [1]-[22]: 
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A estrutura da matriz A é: 
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O elemento AGD é: 
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O vetor B é: 
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III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todas as simulações feitas para criação deste artigo 

partiram do fluxograma mostrado na Fig. 3, em que os passos 

básicos da rotina numérica proposta são esquematizados. As 

simulações são realizadas variando o número de circuitos π (n) 

utilizados para representar a linha analisada e o passo de 

tempo (Δt) da integração numérica (integração trapezoidal). 

Na Fig. 4, há resultados de simulações numéricas usando 

Δt = 60 ns e considerando estes valores: kD = 5 e n = 151. Para 

todas as simulações feitas, os seguintes valores são usados 

[3]-[4]: R' = 0,05Ω/km, L' = 1,00mH/km, G' = 0,56mS/km, 

C' = 11,11nF/km, d = 5km, u(t) = 1pu e tMAX = 150ms. Na Fig. 

5, as simulações são realizadas considerando outro valor para 

o fator kD: 15. O número de circuitos π é mantido em 151. Nas 

Fig. 6 e 7, os resultados das simulações considerando n = 201 

são mostrados. Na Fig. 6, kD = 10 e na Fig. 7, kD = 15. 

 
Fig. 3. Fluxograma para simulações de fenômenos transientes 

eletromagnéticos. 

 

 
Fig. 4. Simulação numérica com n = 151 e kD = 5. 

 

 
Fig. 5. Simulação numérica com n = 151 e kD = 15. 

 

 
 

Fig. 6. Simulação numérica com n = 201 e kD = 10. 

 

Considerando os resultados das Figs. 4 e 5, se a quantidade 

de circuitos π é fixada e o fator kD estiver próximo da unidade, 

os resultados podem ser instáveis e divergir numericamente 

dos valores esperados. Se o fator kD for aumentado, os 

resultados ficam estáveis e convergem para os valores 
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esperados. No entanto, com a aplicação de estruturas 

alternadas de circuitos π, as oscilações numéricas não são 

amortecidas e os erros podem chegar a 25 %, já que o valor 

esperado do primeiro pico de tensão é de 2,00 pu e o pico de 

tensão atingido é de aproximadamente 2,50 pu. Resultados e 

erros similares podem ser observados nas Figs. 6 e 7, em que 

as oscilações de Gibbs também revelam erros de 

aproximadamente 25 %. Com o aumento de números de 

circuitos π na cascata, pode-se observar que os resultados 

instáveis estão relacionados a valores de kD maiores quando 

comparados aos resultados obtidos com a aplicação de 151 

circuitos π. 

 
Fig. 7. Simulação numérica com n = 201 e kD = 15. 

 

Fixando a quantidade de circuitos π em n = 201 e o fator de 

amortecimento kD em 15, a Fig. 8 mostra os resultados para o 

passo de tempo de 10 ns, a Fig. 9 mostra os resultados para 

30 ns e na Fig. 10, o passo de tempo é de 90 ns. 

 
Fig. 8. Simulação numérica com n = 201, kD = 15: Δt = 10 ns. 

 

 
 

Fig. 9. Simulação numérica com n = 201, kD = 15: Δt = 30 ns. 

 

Analisando os resultados obtidos nas Figs. 8, 9 e 10 

observa-se que o passo de tempo não influencia na 

estabilidade numérica dos resultados obtidos. A variação do 

tempo não está relacionada com o aumento ou diminuição dos 

erros numéricos. A Fig. 11 compara os detalhes da reflexão da 

primeira onda de tensão no final da cascata de circuitos π para 

os valores de intervalos de tempo mostrado nas Figs. 8, 9 e 10, 

acrescentando resultados para o passo de tempo de 120 ns. A 

Fig. 11 comprova que a variação do tempo não influencia nos 

erros causados pela oscilação de Gibbs e na estabilidade 

numérica dos resultados obtidos. Esta estabilidade numérica 

está relacionada com as variações na quantidade de circuitos π 

e no fator de amortecimento kD. Para alisar a influência 

conjunta do número de circuitos π e do fator kD foi gerado um 

gráfico tridimensional que é mostrado na Fig. 12. Neste caso, é 

considerado todo o tempo da simulação (150 ms). Na Fig. 12, 

o número de circuitos π está no intervalo de 101 a 401 e o 

fator kD está no intervalo de 10 a 50. Na Fig. 13, é considerado 

apenas o intervalo da reflexão da primeira onda de tensão no 

terminal da linha, isto é, em torno de 18 ms. 

 
Fig. 10. Simulação numérica com n = 201, kD = 15: Δt = 90 ns. 

 

 
Fig. 11. Comparações dos picos de tensão de simulações com diferentes 

passos de tempo. 

 

 
Fig. 12. O maior pico de tensão para todo o tempo de simulação: resultados 

da influência conjunta da quantidade de circuitos π e do fator kD. 

 

 

 
Fig. 13. O maior pico de tensão para o tempo de simulação entre 0 e 18ms: 

resultados da influência conjunta da quantidade de circuitos π e do fator kD. 

 

Com base nas Figs. 12 e 13, conclui-se que, se ambas as 
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estruturas de circuitos π forem aplicadas alternativamente para 

representar linhas de transmissão, os resultados das simulações 

da propagação de fenômenos transitórios eletromagnéticos têm 

limites de estabilidade numérica relacionados ao número de 

circuitos π e ao fator kD. Além disso, com a aplicação da 

resistência de amortecimento utilizando a estrutura mostrada 

na Fig. 2, os erros permanecendo em cerca de 25%. Portanto, a 

aplicação de RD em todos os circuitos π leva a melhores 

resultados do aqueles obtidos com a aplicação alternada de 

resistência de amortecimento feita neste artigo [19]-[22]. 

IV.  CONCLUSÕES 

A aplicação da estrutura alternada na simulação de 

transitórios eletromagnéticos foi implementada com o objetivo 

de diminuir o tempo computacional de simulação mantendo a 

precisão que a aplicação de RD em todos os circuitos π 

proporcionava. Com os resultados obtidos, é perceptível que 

com a alternância, mesmo aumentando o número de circuitos π 

e variando o fator de amortecimento, não é possível manter a 

mesma precisão, já que as oscilações numéricas ainda estão 

presentes, com erro mínimo aproximado de 25% da tensão no 

final da linha. Assim, a aplicação da resistência de 

amortecimento em todos os circuitos π da cascata é ainda um 

modelo simples melhor do que o apresentado neste artigo. 
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