
TÍTULO: LISN (REDE DE ESTABILIZAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE LINHA PARA LABORATÓRIO)TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS - UBCINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): SAUMO JOSINO CARDOSO BAGGINI AZEVEDO, JULIANO MIKE GOMES RAMOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANOORIENTADOR(ES): 



 

 

Resumo 

 Com ênfase no gerenciamento de energia elétrica destinada para 

laboratórios de escolas e universidades, este artigo aborda estudos sobre LISN (Line 

Impedance Stabilization Network) de baixo custo para corrigir os níveis de 

perturbações de redes harmônicas. Para a realização desta pesquisa, foi elaborado 

um LISN de baixo custo similar ao ETS 3810/2 da ECMO. O LISN foi acoplado a um 

analisador de impedância para atestar sua eficiência em comparação ao filtro 

original. Os dados extraídos desta análise mostraram resultados satisfatórios em 

cerca de 68% de sua eficácia em comparação ao filtro original. Sendo assim, 

podemos concluir que com aprofundamentos dos estudos e com o desenvolvimento 

de indutores com maior grau de retenção de impedância pode-se chegar a melhores 

resultados em comparação ao projeto original. 
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1. Introdução 

Os estudos científicos em laboratórios de instituições de ensino buscam 

dados de pesquisas precisos, mas devido estes centros educacionais estarem 

localizados nos centros urbanos que agregam grandes indústrias que possuem 

equipamentos que dissipam grandes perturbações eletromagnéticas na rede elétrica 

assim dificultando a obtenção dos dados dos estudos. Esta situação cria um 

desencadeamento do uso frequente de filtros de impedância para corrigir estas 

perturbações harmônicas, mas estes filtros de impedância, conhecidos com LISN 

(Line Impedance Stabilization Network), são importados na maioria dos casos e, por 

custar muito caro, limitam sua compra por pequenas instituições ensino. Isso 

despertou o interesse no desenvolvimento de um equipamento similar ao LISN da 

EMCO ETS 3810/2 para suprir a necessidades destas instituições de ensinos.     

            

2. Objetivos  

 Este projeto tem a finalidade de desenvolver um protótipo de uma Rede de 

Estabilização de Impedância de Linha para laboratório de baixo custo para ser 



 

usada em escolas e universidades, pois este modelo de filtro tem seu valor muito 

elevado no mercado atual, o que dificulta sua compra. Além disso, também visa à 

contribuição para futuros estudos relacionada à tecnologia LISN. O projeto terá que 

respeitar as normas internacionais de medições de perturbações eletromagnéticas 

para ser usado em um laboratório.  

 

3. Desenvolvimento  

 

Com base no tema deste artigo, foi desenvolvido um projeto de baixo custo 

para ajudar instituições de ensino que são providas de pequenas receitas e 

necessitam de um alto padrão de investimentos em equipamentos para controlar e 

melhorar a qualidade da energia elétrica dentro de seus laboratórios, pois quaisquer 

perturbações na rede elétrica, tal como harmônicas, podem causar interferências na 

medição dos equipamentos que são utilizados para pesquisas, assim causando 

grandes prejuízos acadêmicos em seus projetos, pois as interferências 

eletromagnéticas são um dos principais fatores que reduzem a vida útil de 

equipamentos eletrônicos. Norteando estas limitações, o projeto buscar construir um 

LISN acessível para diminuir os custos destas instituições e assim também contribuir 

com conhecimentos acadêmicos para futuros estudos no controle de ruídos 

causados pelas interferências eletromagnéticas oriundos de motores de indução, 

transformadores, entre outros. 

 

4. Metodologia 

        Para a construção do projeto foram utilizados roletes de ferrite para 

enrolar os fios de cobre para construção dos indutores, cabos elétricos, capacitores 

e resistores. O filtro foi construído sobre uma placa de plástico com um alto poder de 

isolamento elétrico, sendo que seus componentes foram fixados na placa de plástico 

com parafusos, Cianoacrilato (Super bonder) e abraçadeira do tipo Hellerman. Os 

testes foram realizados no laboratório do ITA (Instituto Tecnológico Aeronáutico) em 

São José dos Campos, São Paulo. O LISN foi acoplado a um analisador de 

impedância na mesma rede, o filtro de impedância busca parâmetros de filtragem 

estabelecidos pelo Comitê internacional de perturbações radioelétricas (CISPR), 

sendo que este filtro de passa baixa tem a finalidade de filtrar perturbações 



 

eletromagnéticas dentro da linha de frequência 9kHz-30mHz, medições que são 

estabelecidas pelo filtro de impedância utilizado como exemplo para construção do 

projeto [2]. 

 

5. Resultados Preliminares                                                                                                                

       Foram realizados ensaios para testar a eficiência da rede de 

estabilização de impedância de linha para laboratório, para simulação dos testes foi 

utilizado um analisador de impedância “AGILENT-4294A, 40Hz – 110 MHz” [1]. A 

figura do fig. 1 mostra a medida de impedância no domínio da frequência para o 

sistema LISN padrão ”EMCO 3810/2 9KHz- 30MHz”, Na fig. 2 está em evidência à 

medida de impedância em função da frequência para o sistema desenvolvido. 

 

                                                  
Figura 1 - medida de impedância pela frequência protótipo.               Figura 2 - análise da impedância pela freguência do LISN Padrão. 

 
         Com a construção do protótipo e a realização dos ensaios com a rede de 

estabilização de impedância de linha para laboratório, detivemos resultados 

satisfatório na filtragem de ruídos harmônicos em faixas de frequências de 9kHz-

30mHz em impedância de rede, os resultados preliminares obtidos com os 

desenvolvimentos do filtro atendem e tiveram eficácia de cerca de 68% do LISN 

padrão. 
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