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Abstract-- This project presents the construction and analysis 

of a physical model of transmission lines. These lines can be 

represented by a cascade of π circuits. Each π circuit consists of 

commercial available electrical components (resistors, capacitors 

and inductors). The classical π circuit structure does not consider 

the influence of frequency on the line parameters. In the classical 

circuit structure π, parallel RL blocks were inserted to simulate 

the influence of the frequency on the transmission line 

parameters. The physical model was based on a mathematical 

model solved by state variables applying the trapezoidal 

integration. The impedance and inductance values of one π circuit 

were obtained for a wide frequency range, as well as, the 

resistance and inductance values of the longitudinal branch as a 

function of frequency. The transfer function, considering input 

and output voltages, was obtained as a function of the frequency. 

The physical model will be adapted to represent PLC (Power 

Line Communication) systems, a technology in which the 

transmission of signals and electrical power is done using the 

same conductor of electrical energy. Using different frequencies, 

the both signals can be transmitted through the same physical 

conductor. 

 
Index Terms-- Power system transients, eigenvalues and 

eigenfuctions, numerical analysis, state space methods, 

transmission line modeling. 

I.  INTRODUÇÃO 

INHAS de transmissão são sistemas usados para transmitir 

energia eletromagnética entre localidades distantes. A 

teoria de linhas de transmissão também pode ser aplicada em 

sistemas de comunicação onde o sinal transmitido tem alta 

frequência quando comparado com a transmissão de potência 

em 50 ou 60 Hz. Em ambos os casos, tal transmissão é guiada 

de uma fonte geradora para uma carga consumidora através de 

fios torcidos ou paralelos, cabos coaxiais ou um guia de onda. 

Para fins de estudo e pesquisa por estudantes de graduação, a 
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modelagem dessas linhas de transmissão pode ser feita de 

forma relativamente simples, convertendo os parâmetros 

distribuídos do sistema estudado em parâmetros concentrados. 

Os modelos de circuitos elétricos mais utilizados neste tipo de 

análise são o circuito π e o circuito T. Neste trabalho, a 

representação da linha de transmissão foi feita por meio de um 

circuito monofásico constituído por cascatas de circuitos π 

modificados. Essa cascata de circuitos monofásicos é 

determinada considerando linhas trifásicas como sendo 

circuitos trifásicos equilibrados e balanceados. Assim, a 

proposta é construir um modelo físico de linha de transmissão 

que poderá, futuramente, ser utilizado para representar de 

forma bem simplificada um sistema PLC (Power Line 

Communication) [1-2]. Assim, tal modelo tem como base um 

modelo analítico-numérico constituído de várias unidades de 

circuitos π compostas por componentes elétricos (resistores, 

indutores e capacitores). A estrutura clássica de circuitos π não 

considera a influência da frequência, o que causa erros 

significativos nos cálculos das correntes e tensões propagadas 

pela linha fora da situação de regime permanente ou para 

fenômenos transitórios. Dessa forma, na estrutura clássica do 

circuito π são inseridos blocos RL paralelos para simular a 

influência da frequência nos parâmetros da linha de 

transmissão [3-4]. O desenvolvimento deste trabalho é uma 

forma de introduzir conceitos numéricos de análise e 

simulação muito úteis, assim como colaborar com a análise de 

fenômenos presentes tanto em sistemas de potência como em 

sistemas de transmissão de sinais [5-9]. De forma específica e 

como objetivo final da pesquisa, há o interesse em adaptar o 

modelo físico para ser uma boa aproximação para sistemas 

PLC [10]. Assim, poderão ser considerados dois fenômenos de 

propagação de onda no modelo construído: A propagação ou 

transmissão de potência em baixa frequência e a propagação 

de um sinal de comunicação em alta frequência. O princípio de 

funcionamento da tecnologia é que, como a frequência dos 

sinais de comunicação geralmente está entre 1 MHz e 

30 MHz, e a energia elétrica é transmitida entre 50 Hz e 

60 Hz, os dois sinais podem coexistir no mesmo meio. No 

atual estágio de construção do modelo físico, está sendo 

testada a conexão de, pelo menos duas unidades de circuitos π. 
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Estão sendo levantadas características de resistência, 

indutância e a função transferência para verificar a adequação 

dos elementos utilizados para a constituição final do modelo 

que contará com algumas centenas de unidades de circuitos π. 

II.  MODELO NUMÉRICO 

As equações de estado podem ser descritas por meio de um 

sistema linear como mostrado a seguir: 

 BuAxx 
•

 (1) 

Onde: x é o vetor de variáveis de estado, u é vetor de 

entrada de dados, A é a matriz que representa o sistema e B é 

o vetor que introduz as fontes independentes do circuito 

analisado. Podemos resolver (1) usando a regra trapezoidal, 

que é um procedimento numérico amplamente aplicado na 

resolução de equações diferenciais e sistemas. 

Descrita como regra trapezoidal de integração para 

parâmetros discretos, essa metodologia consiste em uma forma 

aperfeiçoada do método da tangente ou mais conhecido como 

método de Euler, geralmente aplicado às equações diferenciais 

de difícil resolução analítica [11-12]. 

A integração trapezoidal aplicada à resolução de (1) é dada 

pela seguinte equação: 
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T
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 (2) 

Em que T é o passo de integração utilizado para resolver o 

sistema. Rearranjando (2), tem-se: 
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 (3) 

Resolvendo (3), o sistema é reescrito como: 
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Em (4), I é a matriz identidade de ordem (2nx2n), n é o 

número de circuitos π. Fazendo simplificações em (4), tem-se: 

  11 '''   kkkk uuBxAx  (5) 

Onde A’, A’’ e B’ são matrizes constantes descritas pelas 

próximas equações. As matrizes constantes são descritas por: 
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A estrutura da matriz A para representar uma linha de 

transmissão sem considerar a influência da frequência é 

mostrada em (7) e a estrutura do vetor B é mostrada em (8). O 

vetor de variáveis de estado é mostrado em (9). 
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Os parâmetros R e L são resistência e indutância 

longitudinais da linha, respectivamente, e os parâmetros G e C 

são condutância e capacitância transversais de linha, 

respectivamente. Em (10), R’, L’, G’ e C’ são os parâmetros 

longitudinais da linha por unidade de comprimento, enquanto, 

d é o comprimento da linha e n é o número de circuitos π 

utilizados para representar a linha de transmissão analisada. 
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A linha de transmissão representada por uma cascata de 

circuitos com parâmetros independentes da frequência é 

mostrada na Fig. 1. 

 

Fig. 1. Linha representada por meio de uma cascata de circuitos π. 

III.  ELEMENTOS DO MODELO FÍSICO 

Uma linha de transmissão cujos parâmetros podem ser 

considerados independentes da frequência é representada, de 

maneira aproximada e obedecendo a algumas restrições, como 

sendo uma cascata de circuitos π. A representação da linha por 

meio de uma cascata de circuitos π, conforme Fig. 1 permite 

que as correntes e tensões ao longo da linha sejam calculadas 

diretamente no domínio do tempo. Para uma análise mais 

realista, foi considerada a inserção do efeito da frequência na 

linha, que foi realizada por meio da inclusão de blocos RL 

paralelo nos circuitos π, conforme Fig. 2. 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. 

 
Fig. 2. Circuito π modificado para inserção da influência da frequência. 

 

O primeiro modelo construído é baseado na Fig. 2. Neste 

modelo, os valores dos elementos R e L utilizados para 

sintetizar o efeito da frequência sobre os parâmetros 

longitudinais da linha são mostrados na Tabela 1. Os 

parâmetros transversais unitários da linha assim como 

mostrada na Fig. 1 são G=0,556 μS/km e C=11,11 nF/km. Os 

elementos longitudinais de cada circuito π citado são 

calculados utilizando uma distância de 100 km e um número 

de 150 circuitos π. Os valores destes elementos estão na 

Tabela 2. Neste caso, foram aplicados ao circuito os 

componentes comerciais cujos valores mais se aproximavam 

dos mostrados na Tabela 2.  Uma vez que os valores dos 

elementos R e L da cascata de circuitos π que descrevem a 

linha são conhecidos, é possível montar as equações de estado 

que descrevem o comportamento das correntes e tensões ao 

longo da mesma. As simulações com o modelo proposto neste 
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trabalho foram realizadas no ambiente MatLab™, utilizando o 

método de integração trapezoidal [13-16]. 
 

TABELA 1- VALORES DOS ELEMENTOS R E L UTILIZADOS NOS CÁLCULOS DOS 

PARÂMETROS UNITÁRIOS DA LINHA. 

Resistores (Ω/km) Indutores (mH/km) 

R1’ 1,470 L1’ 0,740 

R2’ 2,354 L2’ 0,120 

R3’ 20,149 L3’ 0,100 

R4’ 111,111 L4’ 0,050 
 

Os valores de resistência e indutância iniciais foram 

escolhidos para que o modelo físico de linhas de transmissão 

se aproximasse da modelagem de sistemas PLC. Utilizando 

esse circuito π, valores de tensão e corrente foram medidos, 

sendo considerados 10 valores de frequência por década, na 

faixa entre 10 Hz e 1 MHz. Os valores de corrente foram 

obtidos por meio da medida de tensão sobre um resistor 

adicional de aproximadamente 1 Ω na entrada do circuito, que 

nos leva a medida dos valores de corrente por meio da 

equação 8 (lei de Ohm). A tensão de entrada corresponde a 

uma onda senoidal de 10 V (tensão de pico a pico).  
 

TABELA 2 - ELEMENTOS R E L PARA UMA LINHA DE 100 KM REPRESENTADA 

POR 150 CIRCUITOS Π. 

Resistores (Ω) Indutores (mH) 

R0 1,2 L0 0,0082 

R1 1,1 L1 0,4760 

R2 1,6 L2 0,1000 

R3 15,0 L3 0,0600 

R4 79,6 L4 0,0350 

 

Após a análise da parte longitudinal do circuito, como 

mostrado na Fig. 2, a parte transversal do circuito foi 

adicionada utilizando os valores de resistência e capacitância 

mostrados na tabela 3. O circuito utilizado nesta segunda fase 

de simulações foi montado como o circuito da Fig. 3. 

Utilizando esse circuito, foram medidos os valores de tensão 

de entrada, tensão de saída e a defasagem entre as tensões 

considerando 10 valores de frequência por década. A análise 

abrange o período de frequências de 10 Hz a 5 MHz. 
 

TABELA 3- ELEMENTOS DA LINHA DE 100 KM REPRESENTADA POR 150 

CIRCUITOS Π. 

Resistor (MΩ) Capacitores (nF) 

R5 6,02 C1 2.20 

C2 1,50 

 

 
Fig. 3. Linha representada por meio de uma cascata de circuitos π. 

 

Para a modelagem com circuitos π, foi necessário o estudo 

da representação dos parâmetros distribuídos presentes em 

uma linha de transmissão real em parâmetros concentrados. A 

determinação precisa dos valores distribuídos presentes na 

linha deve ser baseada nas grandezas geométricas das torres da 

linha de transmissão e na resistência de terra da região por 

onde passa a linha. Neste projeto, utiliza-se ainda uma linha 

monofásica equivalente para modelar linhas de transmissão 

trifásicas. Essa equivalência é obtida com o auxílio do método 

das imagens e a utilização de grandezas geométricas para 

calcular matrizes de ordem três que dependem da geometria da 

torre e da resistência em corrente contínua do cabo utilizado 

na linha. Assim, primeiramente, foi montado o circuito π 

descrito na Fig.2 e uma varredura em frequência foi feita. A 

cada década de frequência foram analisados os valores de 

tensão, corrente e defasagem angular. Também se obteve 

curvas de FFT (Fast Fourier Transform) para se observar a 

interferência das harmônicas. Utilizando os valores obtidos de 

tensão, corrente e defasagem angular é possível determinar os 

valores de impedância e indutância do circuito para cada 

frequência e, portanto, determinar gráficos que representam as 

características do circuito em função da frequência. Para isso, 

são utilizadas as seguintes equações: 
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Os gráficos foram obtidos utilizando a ferramenta 

computacional MatLab™. Utilizando os valores de resistência 

e impedância calculados a partir de (9) e (10), 

respectivamente, é possível obter gráficos desses valores em 

função da frequência (Figs. 4 a 9). 

 
Fig. 4. Variação da resistência de uma unidade de circuito π em função da 

frequência. 

 

Analisando a Fig. 5 é possível notar que a impedância da 

linha aumenta de acordo a frequência. Na Fig. 4, a resistência 

apresenta comportamento semelhante em função da 

frequência. A diferença de fase entre dois sinais senoidais de 

mesma frequência é denominada defasagem. A defasagem 

entre as duas ondas, de entrada e saída, foi medida utilizando 

um osciloscópio e a partir desses valores o ângulo de 

defasagem é obtido. O gráfico da defasagem angular é 

mostrado na Fig. 6. Nota-se que, inicialmente, a defasagem 

entre tensões de entrada e saída é aproximadamente 0º para 
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frequências abaixo de 500 Hz. Para valores de frequência 

acima de 500 Hz, a defasagem aumenta chegando a 

aproximadamente 60º. Os valores de defasagem começam a 

diminuir novamente para valores a partir de 100 kHz. 

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

frequência. 

 

 
Fig.6- Variação do ângulo de uma unidade de circuito π. 

 

 
Fig.7- Variação da Indutância de uma unidade de circuito π. 

 

Utilizando (11), foi possível gerar o gráfico da indutância 

do circuito analisado em função da frequência. Esse gráfico é 

mostrado na Fig. 7. A indutância tem seu pico em torno 400 

Hz. Após essa frequência, a indutância diminui novamente. 

Após a análise da parcela longitudinal, a parte transversal 

do circuito foi adicionada. Assim, é possível gerar o gráfico da 

função transferência do circuito para cada valor de frequência. 

O módulo da função transferência, cujo gráfico pode ser visto 

na Fig. 8, foi estabelecido experimentalmente introduzindo 

entradas senoidais conhecidas e analisando as saídas 

correspondentes. 

 
Fig.8- Módulo da função transferência do circuito π analisado. 

 

Analisando os diagramas de Bode, representados pelas 

Figs. 8 e 9, é possível notar que o módulo da função 

transferência é constante e próximo de 0,5 para a maior parte 

da faixa de frequências considerada. A defasagem angular, 

mostrada na Fig. 9, é aproximadamente nula para valores de 

frequência próximos a 10 kHz. Para valores acima de 10 kHz, 

a defasagem angular cresce exponencialmente chegando a 

aproximadamente 250º em frequências próximas a 5 MHz. 

 
Fig.9- Fase da função transferência do circuito π analisado. 

IV.  CONCLUSÃO 

O estudo de linhas de transmissão tem grande importância, 

destacando, entre outras análises, cálculos de fluxo de carga, 

determinação de níveis de curto-circuito e modelagem de 

fenômenos eletromagnéticos. A cascata de circuitos π utilizada 

nesse trabalho é um modelo simples para linhas de transmissão 

que pode ser facilmente assimilado por alunos de graduação. 

Para uma análise mais realista, foi considerada a inserção do 

efeito da frequência na linha, que foi realizada por meio da 

inclusão de blocos RL paralelo nos circuitos π. 

Para a obtenção de um modelo físico, foram utilizados os 

blocos mencionados para modificar a estrutura clássica de 

circuito π com a finalidade de simular a propagação de 

fenômenos transitórios em linhas de transmissão, que 

necessariamente dependem da influência da frequência. 

Primeiramente, foi realizada a construção da parte longitudinal 

do circuito π. Posteriormente, foi adicionada a parte 

transversal desse circuito π. Foram utilizados componentes 

comerciais, sendo feita uma adequação do valor de 

capacitância e indutância do ramo transversal do circuito π 

para obter uma velocidade de propagação adequada para a 

modelagem desejada. 

Foram coletados os dados de uma varredura de frequência 

na faixa de 10 Hz a 1 MHz. Foram elaborados os gráficos de 

impedância, resistência, indutância, módulo da função 

transferência e defasagem angular da função transferência em 

uma faixa de frequência bem ampla. Tais gráficos serão 

utilizados para a compreensão do comportamento do circuito e 

estruturação final do modelo físico mencionado.  

Utilizando os resultados obtidos, haverá uma etapa de 

adequação dos componentes para se obter um modelo físico 

que represente o comportamento de uma rede PLC. 
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