
 
 

 
 

 

Centro Federal de Educação Tecnológica de MG  
Departamento de Engenharia Elétrica  

Engenharia Elétrica 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE TENSÃO E 

DE CORRENTE EM LINHAS DE TRANSMISSÃO 

AÉREAS UTILIZANDO O CONCEITO DE 

TRANSFORMADA MODAL  

 

 

 

 

 

 

Leon Cândido de Oliveira  

13/07/2015 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais  
Departamento de Engenharia Elétrica 
Av. Amazonas, 7675 - Nova Gameleira, Belo Horizonte - MG 

(31)3319-6722- daee@des.cefetmg.br 

 

 

Leon Cândido de Oliveira  

 

 

ANÁLISE DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS DE TENSÃO E DE CORRENTE EM LINHAS DE 

TRANSMISSÃO AÉREAS UTILIZANDO O CONCEITO DE TRANSFORMADA MODAL 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetida 

à banca examinadora designada pelo 

Colegiado do Departamento de Engenharia 

Elétrica do CEFET-MG, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do grau 

de Graduação em Engenharia Elétrica. 

 

Área de Concentração: Linhas de 

Transmissão 

Orientador(a):Rafael Alípio 

Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais 

 

 

 

Belo Horizonte 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG 

2015  

mailto:daee@des.cefetmg.br


 
 

 
 

Folha de Aprovação a ser anexada  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Israel e Elvira,  

e aos meus irmãos e amigos. 

  



 
 

 
 

Agradecimentos 

Agradeço, 

Primeiramente à Deus pela constante benção à qual sou submetido desde que nasci. Aos 

meus pais, Israel e Elvira, por sempre me darem a força e todo tipo de apoio necessários 

para me guiarem até aqui. Aos meus irmãos Caio, Júlia e Artur por estarem presentes e 

terem contribuído em minhas conquistas. A todos os meus familiares e amigos que foram 

presentes, me apoiaram e acreditaram em mim desde que comecei essa caminhada. Por 

fim gostaria de agradecer ao CEFET-MG e aos profissionais que ali trabalham que foram 

fundamentais para minha formação, em especial ao meu orientador Rafael pelo ótimo 

trabalho como orientador. Obrigado a todos! 

 



 
 

i 
 

Resumo 

A correta representação dos elementos que compõem o Sistema Elétrico (SE), 

dentre outros aspectos, é de fundamental importância para análise dos efeitos 

associados aos transitórios em SE’s, tais como curtos-circuitos, 

chaveamentos/manobras e sobretensões atmosféricas. Uma vez representados os 

elementos do SE, é possível utilizar Programas de Transitórios Eletromagnéticos 

(EMTP/ATP) para simulação de faltas, chaveamentos, etc. com o objetivo de 

determinar os níveis de sobretensões a que o SE fica submetido. O objetivo deste 

trabalho é modelar a propagação de sobretensões em linhas polifásicas aéreas 

empregando o conceito de transformada modal, que permite representar uma linha 

de n fases como n linhas monofásicas, desacopladas entre si. Pretende-se 

apresentar, discutir e implementar computacionalmente um modelo para avaliação 

da propagação de ondas eletromagnéticas em linhas polifásicas aéreas. Os 

resultados obtidos neste trabalho podem subsidiar a avaliação de sobretensões em 

linhas de transmissão originadas de faltas, chaveamentos/manobras e descargas 

atmosféricas. 
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Abstract 

The correct presentation of the elements that compose the electrical system (ES), 

among other things, are fundamentally important for the analysis of the effects 

associated to transients in ES, such as short-circuit, switching and atmospheric 

overvoltage. Once the ES´s elements are represented it is possible to use 

electromagnetic transient’s programs (EMTP/ATP) to simulate faults, switching, etc, 

with the goal of determining the overvoltage level which the ES is being submitted. 

The goal of this assignment is to model overvoltage’s propagations in aerial 

polyphasic Transmission Lines using the Modal transform concept, which allows 

representing a n-phasic line as n-monophasic lines, decoupling each other. It is 

intended to represent, discuss and implement computationally a model to evaluate 

the propagation of electromagnetic waves at aerial Transmission Lines. The results 

acquired in this assignment may subsidize the evaluation of overvoltage at aerials 

Transmission Lines originated by faults, switching and atmospheric discharges.  

  



 
 

iii 
 

Sumário 

Resumo .................................................................................................................................................. i 

Abstract ................................................................................................................................................ ii 

Sumário .............................................................................................................................................. iii 

Lista de Figuras ................................................................................................................................. v 

Lista de Símbolos ........................................................................................................................... vii 

Lista de Abreviações .................................................................................................................... viii 

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 9 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO ...................................................................................................................... 9 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO .......................................................................................................... 10 

1.3. METODOLOGIA ................................................................................................................................. 10 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO .................................................................................................. 10 

Capítulo 2 – EQUAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO BIFÁSICAS ............................... 12 

2.1. EQUAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO A PARTIR DAS EQUAÇÕES DE 

MAXWELL NA FORMA INTEGRAL ..................................................................................................... 12 

2.2. EQUAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA ............ 18 

2.3. SOLUÇÃO GERAL PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO DE DOIS CONDUTORES COM 

PERDAS ........................................................................................................................................................ 20 

2.4. CONCLUSÃO ....................................................................................................................................... 22 

Capítulo 3 – LINHAS DE TRANSMISSÃO POLIFÁSICAS ...................................................... 23 

3.1. EQUAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MULTICONDUTORES......................... 23 

3.2. SOLUÇÃO GERAL PARA UMA LINHA COMPOSTA DE N CONDUTORES APLICANDO-

SE O CONCEITO DE TRANSFORMADA MODAL ............................................................................ 27 

3.3. CONCLUSÃO ....................................................................................................................................... 31 

Capítulo 4 – SIMULAÇÃO DE SURTOS EM LINHA DE TRANSMISSÃO TRIFÁSICA ...... 32 

4.1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 32 

4.2. SIMULAÇÕES ...................................................................................................................................... 34 

4.2.1. SISTEMA SIMULADO ............................................................................................................................... 34 

4.3. ESTUDOS DE CASO .......................................................................................................................... 37 



 
 

iv 
 

4.3.1. CASO 1 - ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA E CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO NA LINHA ........ 39 

4.3.2. CASO 2 - ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA E CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO NA LINHA ........... 43 

4.3.3. CASO 3 – SITUAÇÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA E CARGA 

TRIFÁSICA CONECTADA. ................................................................................................................................... 50 

4.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS ........................................................................................................ 54 

Capítulo 5 - CONCLUSÃO .............................................................................................................. 56 

Apêndice A – INCORPORAÇÃO DAS CONDIÇÕES TERMINAIS ÀS EUQAÇÕES DE 

LINHAS DE TRANSMISSÃO .......................................................................................................... 57 

Referências Bibliográficas ......................................................................................................... 62 

 

  



 
 

v 
 

Lista de Figuras 

Figura 2.1 -  Esquema ilustrativo do contorno e superficie para a lei de Faraday Fonte: PAUL, 2007, p. 72.

 ............................................................................................................................................................................................................ 13 

Figura 2.2 - Vista longitudinal de uma linha de transmissão de dois condutores, do contorno c e a 

superfície s associada a esse contorno Fonte: PAUL, 2007, p. 73. ........................................................................ 13 

Figura 2.3 – Ilustração da definição dos contornos c e superfície s para determinação das equações de 

linha de transmissão para a lei de Faraday, e definição dos contornos c’ e superfície s’ para obtenção 

das equações de linhas de transmissão pela lei de Ampère. Fonte: PAUL, 2007, p. 74. ............................. 14 

Figura 2.4–Definição dos contornos c’ e superfície s’ para obtenção da segunda equação de linhas de 

transmissão através do conceito de conservação da carga. Fonte: Paul, 2007, p. 75. ................................. 16 

Figura 3.1-  Esquema ilustrativo do contorno 𝑐𝑖  e 𝑐𝑖′,superfície 𝑠𝑖 e𝑠𝑖′  para a dedução das equações de 

linhas de transmissão composta por n condutores Fonte: PAUL, 2007, p. 90 e 95. ..................................... 24 

Figura 4.1 - Modelo de torre da linha de transmissão simulada nesse trabalho e suas dimensões ................. 35 

Figura 4.2– Esboço ilustrativo do vão médio entre torres e da flecha média apresentadas pelos cabos....... 35 

Figura 4.3– Esboço ilustrativo do segundo caso simulado .................................................................................................. 39 

Figura 4.4– Corrente no ponto de curto circuito trifásico para frequência de 60 Hz – caso 1 –(a) Resposta 

gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ............................................................................................. 40 

Figura 4.5– Corrente no ponto de curto trifásico  para frequência de 100 kHz – caso 1 – (a) Resposta 

gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ............................................................................................. 41 

Figura 4.6– Corrente no ponto de curto trifásico para frequência de 1 MHz – caso 1 – (a) Resposta gerada 

pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ............................................................................................................. 42 

Figura 4.7– Esboço ilustrativo do terceiro caso simulado ................................................................................................... 43 

Figura 4.8– Tensão no ponto de curto bifásico para frequência de 60 Hz – caso 2 –(a) Resposta gerada pelo 

MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ....................................................................................................................... 44 

Figura 4.9– Corrente no final da linha de um curto bifásico para frequência de 60 Hz – caso 2 –(a) Resposta 

gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ............................................................................................. 45 

Figura 4.10– Tensão no final da linha de um curto bifásico para frequência de 100 kHz – caso 2 –(a) 

Resposta gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ......................................................................... 46 

Figura 4.11– Corrente no final da linha de um curto bifásico para frequência de 100 kHz – caso 2 – (a) 

Resposta gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ......................................................................... 47 

Figura 4.12– Tensão no final da linha de um curto curto bifásico para frequência de 1 MHz – caso 2 –(a) 

Resposta gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ......................................................................... 48 

Figura 4.13– Corrente no final da linha de um curto bifásico para frequência de 1 MHz – caso 2 – (a) 

Resposta gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ......................................................................... 49 



 
 

vi 
 

Figura 4.14– Esboço ilustrativo do quarto caso simulado................................................................................................... 50 

Figura 4.15 - Tensão na carga para frequência de 60 Hz – caso 3  – (a) Resposta gerada pelo MATLAB e (b) 

Resposta gerada pelo ATP ...................................................................................................................................................... 51 

Figura 4.16 – Tensão na carga para frequência para frequência de 100 kHz – caso 3 – (a) Resposta gerada 

pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP ............................................................................................................. 52 

Figura 4.17– Tensão na carga para frequência de 1 MHz – caso 3 –(a) Resposta gerada pelo MATLAB e (b) 

Resposta gerada pelo ATP ...................................................................................................................................................... 53 

  



 
 

vii 
 

Lista de Símbolos 

μ - Permeabilidade magnética 

ε – Permissividade elétrica 

σ – Condutividade elétrica 

Ω – Ohm ( unidade de medida de resistência elétrica) 

𝜓 -Fluxo magnético 

H – Intensidade de campo magnético 

E – Intensidade de campo elétrico 

V – Tensão 

I – Corrente elétrica 

J – Densidade de Corrente  

Q – Carga elétrica 

l – Indutância  

c – Capacitância 

g – Condutância 

𝜔 – Frequência angular (rad/s) 

f – Frequência (Hz) 

Z – Impedância  

Y – Admitância 

γ – Constante de Propagação 

α – Constante de atenuação 

β – Constante de fase 

𝑍𝐶  – Impedância Característica 

𝑍𝐿 – Impedância de Carga 

𝑍𝑆 – Impedância da fonte 

θ – Ângulo  

Г – Coeficiente de reflexão 

 

 



 
 

viii 
 

Lista de Abreviações 

 

SEP – Sistema Elétrico de Potência 

LT – Linha de Transmissão 

LTM – Linha de Transmissão de Multicondutores 

TEM – Transverso Eletromagnético 

ATP – Alternative Transient Program 

 

 



 

9 
 

Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A correta representação dos elementos que compõem o Sistema Elétrico 

(SE), dentre outros aspectos, é de fundamental importância para análise dos 

efeitos associados aos transitórios em SEs, tais como curtos-circuitos, 

chaveamentos/manobras e sobretensões atmosféricas. Em particular, as linhas de 

transmissão constituem elementos fundamentais no SE. A falha de uma linha de 

transmissão pode provocar o desligamento de uma parcela significativa de 

consumidores. Tal contexto motiva o desenvolvimento de estudos mais 

aprofundados sobre o tema. 

 Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é modelar a propagação de ondas de 

corrente e de tensão em linhas polifásicas aéreas empregando o conceito de 

transformada modal, que permite representar uma linha de n fases como n linhas 

monofásicas, desacopladas entre si. Pretende-se apresentar, discutir e 

implementar computacionalmente um modelo para avaliação da propagação de 

ondas eletromagnéticas em linhas polifásicas aéreas. Os resultados obtidos neste 

trabalho podem subsidiar a avaliação de sobretensões em linhas de transmissão 

originadas de faltas, chaveamentos/manobras e descargas atmosféricas. Além 

disso, podem auxiliar no desenvolvimento de práticas de proteção apuradas para a 

redução do número de desligamentos e a melhoria da qualidade da energia 

ofertada. 
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1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 Solucionar as equações de linhas de transmissão polifásicas empregando a 

abordagem de transformada modal. 

 Implementar computacionalmente a solução das equações de linhas de 

transmissão empregando a transformada modal. 

 Analisar a resposta de uma linha de transmissão típica de alta tensão a 

surtos de corrente e/ou de tensão. 

  (1.1) 

1.3. METODOLOGIA 

Para que os objetivos anteriores sejam alcançados propõem-se a seguinte 

metodologia: 

 

 Revisão da literatura sobre modelagem de linhas de transmissão. 

 Estudo da transformada modal para solução das equações de linhas 

polifásicas. 

 Implementação computacional da solução das equações de linhas 

polifásicas. Validação da rotina desenvolvida. 

 Aplicação sistemática da ferramenta computacional desenvolvida para 

análise da propagação de ondas EM em linhas polifásicas. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos incluindo este introdutório. No 

capítulo 2 são apresentadas e discutidas as equações de linhas de transmissão 

monofásicas, incluindo a solução delas no domínio da frequência. No capítulo 3 as 

equações de linhas de transmissão são generalizas para o caso de linhas 
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polifásicas de n condutores e é apresentada a solução dessas equações com base 

no conceito de transformada modal. No capítulo 4 implementa-se a solução modal 

no MATLAB e compara-se os resultados obtidos com aqueles do ATP. Finalmente, 

o capítulo 5 apresenta as principais conclusões e propostas de continuidade deste 

trabalho. 
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Capítulo 2 

EQUAÇÕES DE LINHA DE TRANSMISSÃO BIFÁSICAS 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar de forma sucinta a dedução das 

equações que descrevem as linhas de transmissão de dois condutores, assim como 

introduzir seus parâmetros. A análise presente nesse capítulo é feita através das 

Equações de Maxwell, que é uma abordagem mais genérica em bora haja outros 

métodos de se deduzir as equações de linhas de transmissão. Posteriormente, será 

abordado o caso de linhas de transmissão trifásicas, que apresenta deduções 

semelhantes às linhas monofásicas.  

2.1. EQUAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO A PARTIR DAS 
EQUAÇÕES DE MAXWELL NA FORMA INTEGRAL 

Para iniciar a dedução das equações de linhas de transmissão é necessário 

primeiramente relembrar a Lei de Faraday na forma integral. Tem-se que para uma 

variação do fluxo de campo magnético é gerada uma força eletromotriz induzida. Sua 

forma integral é (SADIKU, 2004): 

 ∮ �⃗� 
𝑐

⋅ 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ =  −µ
𝑑

𝑑𝑡
∫ �⃗⃗� ⋅
𝑠

𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗  (2.1) 

Define-se o elemento de comprimento diferencial do caminho fechado c que circunda 

uma superfície s como 𝑑𝑙 . Uma área diferencial de uma superfície s é denotada como 

ds⃗⃗⃗⃗ = ds ⋅ an⃗⃗⃗⃗  em que an⃗⃗⃗⃗  é um vetor unitário normal a essa superfície. O sentido do 

contorno c e do vetor normal à superfície a qual contorna é estabelecido pela regra da 

mão direita. Uma ilustração elucidando essa relação entre o contorno c e a superfície s é 

mostrada na figura 2.1. 
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Figura 2.1 -  Esquema ilustrativo do contorno e superficie para a lei de Faraday 
Fonte: PAUL, 2007, p. 72. 

Considera-se agora uma linha de transmissão genérica de dois condutores paralelos com 

uma superfície s, semelhante a da figura 2.1, entre si.  Essa superfície entre os 

condutores tem seção transversal uniforme ao longo do eixo z, que é o eixo da direção 

dos condutores. Essa superfície é delimitada pelo contorno c. A figura 2.2 ilustra essa 

situação: 

 

Figura 2.2 - Vista longitudinal de uma linha de transmissão de dois condutores, do contorno c e a 
superfície s associada a esse contorno 

Fonte: PAUL, 2007, p. 73. 

Escrevendo a lei de Faraday ao redor desse contorno tem-se: 

 Onde 𝐸𝑡⃗⃗  ⃗ é o campo elétrico transversal ( em relação aos condutores) e 𝐸𝑙⃗⃗  ⃗ é o campo 

elétrico longitudinal, ou na direção do eixo z.  Vale ressaltar que o vetor unitário 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗  tem 

 
∫ Et⃗⃗  ⃗ ⋅ dl⃗⃗  ⃗

a′

a

+ ∫ E𝑙⃗⃗  ⃗ ⋅ dl⃗⃗  ⃗

b′

a′

+ ∫Et⃗⃗  ⃗ ⋅ dl⃗⃗  ⃗

b

b′

+∫E𝑙⃗⃗  ⃗ ⋅ dl⃗⃗  ⃗

a

b

=  µ
d

dt
∫ Ht⃗⃗⃗⃗ ⋅
s

an⃗⃗⃗⃗ ds 

 

(2.2) 
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direção oposta à da lei de Faraday uma vez que o contorno c é definido no sentido 

horário, sendo assim o sinal negativo presente na equação 2.1 não existe na equação 2.2.  

Assume-se nesse trabalho que o campo elétrico longitudinal ao longo da superfície dos 

condutores produzido pela corrente longitudinal que atravessa os condutores, que são 

imperfeitos, não causa perturbações significantes na estrutura do campo transverso 

eletromagnético (TEM). Sendo assim, consideram-se as perdas insignificantes por 

enquanto. Assumindo que o campo que se propaga no condutor é transverso 

eletromagnético (TEM) é possível definir a diferença de potencial entre os condutores 

sendo:  

A corrente para um campo de ondas TEM por sua vez é unicamente definida como 

(Paul,2007): 

Onde c’ é o contorno ao redor de um condutor como é ilustrado na figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Ilustração da definição dos contornos c e superfície s para determinação das equações de 
linha de transmissão para a lei de Faraday, e definição dos contornos c’ e superfície s’ para obtenção das 

equações de linhas de transmissão pela lei de Ampère. 
Fonte: PAUL, 2007, p. 74. 

V(z, t) = −∫ Et⃗⃗  ⃗

a′

a

(x, y, z, t) ⋅ dl⃗⃗  ⃗ (2.3) 

V(z + ∆z, t) = −∫ Et⃗⃗  ⃗

b′

b

(x, y, z + ∆z, t) ⋅ dl⃗⃗  ⃗ (2.4) 

I(z, t) =  ∮ Ht⃗⃗⃗⃗ 
c′

⋅ dl⃗⃗  ⃗ (2.5) 



 

15 
 

Para condutores não perfeitos é definida a resistência por unidade de comprimento 

(Ω/m) de cada condutor como r1 e r0. Sendo assim tem-se: 

 

Onde El⃗⃗  ⃗ = Ez ⋅ az⃗⃗  ⃗e dl⃗⃗  ⃗ = dz⋅ az⃗⃗  ⃗  ao longo do condutor. Sendo assim, a equação (2.2) é 

reescrita: 

Em seguida, dividindo (2.8) por ∆𝑧 e rearranjando os termos tem-se: 

O fluxo magnético por unidade de comprimento que penetra uma superfície s, o qual é 

representado na figura 2.3, é: 

Onde 𝑙 é a indutância por unidade de comprimento. O sinal negativo é devido à direção 

relativa do campo 𝐻𝑡⃗⃗⃗⃗  e da normal a superfície 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗  ilustrados na figura 2.3.  Fazendo-se 

com que o limite de ∆𝑧 na equação (2.9) tenda a zero e fazendo-se a substituição com 

(2.10) obtêm-se a primeira equação de linhas de transmissão: 

 

− ∫ E𝑙⃗⃗  ⃗

b′

a′

⋅ dl⃗⃗  ⃗ =  − r1∆z I(z, t) (2.6) 

−∫E𝑙⃗⃗⃗  

a

b

⋅ dl⃗⃗  ⃗ =  − r0∆z I(z, t) (2.7) 

 
−𝑉(𝑧, 𝑡)  +  𝑟1∆𝑧 𝐼(𝑧, 𝑡) + 𝑉(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) + 𝑟0∆𝑧 𝐼(𝑧, 𝑡)  =  µ

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐻𝑡⃗⃗⃗⃗ ⋅
𝑠

𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗ 𝑑𝑠 

 

(2.8) 

V(z + ∆z, t) − V(z, t)

∆z
=  −r1I(z, t)  − r0∆z I(z, t) +  µ

1

∆z

d

dt
∫ Ht⃗⃗⃗⃗ ⋅
s

an⃗⃗⃗⃗ ds 

 

(2.9) 

𝜓 = −𝜇 𝑙𝑖𝑚
∆𝑧→0

1

∆𝑧
∫ 𝐻𝑡⃗⃗⃗⃗ ⋅
𝑠

𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗ 𝑑𝑠 = 𝑙 𝐼(𝑧, 𝑡)  

 

(2.10) 
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A resistência total por unidade de comprimento (Ω/m) de uma linha de transmissão de 

comprimento ∆𝑧 é igual à soma das resistências por unidade de comprimento de cada 

condutor, nesse caso 𝑟1 e 𝑟0. Essa resistência total é, portanto, r = 𝑟1 + 𝑟0. 

 

Para a dedução da segunda equação de linhas de transmissão considera-se uma 

superfície fechada s’ em torno de uma parte do condutor superior. A superfície s’ que 

envolve o condutor pode ser dividida em duas parcelas, 𝑠′𝑠 referente à área lateral e 𝑠′𝑒  

referente à base e o topo da superfície. A imagem a seguir ilustra esse raciocínio. 

 

Figura 2.4–Definição dos contornos c’ e superfície s’ para obtenção da segunda equação de linhas de 
transmissão através do conceito de conservação da carga. 

Fonte: Paul, 2007, p. 75. 

Pela equação de conservação da carga (Nasar,Paul , 1987) tem-se que: 

Nas extremidades da superfície, para a base e o topo, tem-se: 

𝜕V(z, t)

𝜕z
=  −r I(z, t)  − 𝑙

𝜕I(z, t)

𝜕t
 (2.11) 

∯𝐽𝑐⃗⃗  

𝑠′

⋅ d𝒔′⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  −
𝑑

𝑑𝑡
𝑄𝑒𝑛𝑐  (2.12) 

∬𝐽𝑐⃗⃗  

𝑠𝑒
′

⋅ 𝑑𝑠′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐼(𝑧 + ∆𝑧) − 𝐼(𝑧, 𝑡) (2.13) 
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O vetor 𝐽 , que descreve a densidade de corrente total, é constituído de dois 

componentes. O primeiro é chamado de corrente de condução 𝐽𝑐⃗⃗  = 𝜎Et⃗⃗  ⃗, que é a parcela 

que de fato atravessa a condutor, e o segundo é chamado de corrente de deslocamento 

𝐽𝑑⃗⃗  ⃗ = 휀
𝜕Et⃗⃗⃗⃗ 

𝜕t
. Os parâmetros que descrevem o meio homogêneo em que o condutor esta 

inserido são a condutividade 𝜎 e a permissividade 휀. Esses parâmetros podem ser 

expandidos para descrever meios não homogêneos em que os condutores estão imersos 

de maneira aproximada. No entanto, são apenas aproximações já que em meios não 

homogêneos não se pode assumir as ondas como sendo transversas eletromagnéticas, 

onde as mesmas propagam com velocidade igual. Para fins práticos nesse trabalho será 

abordado apenas meio homogêneo. Na equação (2.14), o termo da esquerda representa 

a corrente de condução que atravessa o condutor: 

Em seguida, define-se a condutância (g) por unidade de comprimento (S/m), entre os 

condutores como a relação entre corrente de condução fluindo entre os condutores 

devido à tensão entre eles. Logo, reescreve-se a equação (2.14) da seguinte forma: 

De forma similar, a carga envolvida pela superfície pode ser descrita pela lei de Gauss 

como: 

A carga por unidade de comprimento da linha pode ser definida a partir da capacitância 

por unidade de comprimento entre os dois condutores, como: 

∬𝐽𝑐⃗⃗  

𝑠𝑠
′

⋅ 𝑑𝑠′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  𝜎∬𝐸𝑡⃗⃗  ⃗

𝑠𝑠
′

⋅ 𝑑𝑠′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (2.14) 

𝑔 𝑉(𝑧, 𝑡) = 𝜎 𝑙𝑖𝑚
∆𝑧→0

1

∆𝑧
∬𝐸𝑡⃗⃗  ⃗

𝑠𝑠
′

⋅ 𝑑𝑠′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (2.15) 

Qenc = ε∬Et⃗⃗  ⃗

ss
′

⋅ ds′⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (2.16) 
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Substituindo as equações (2.13), (2.14), e (2.16) na equação (2.12) e dividindo ambos os 

lados por ∆𝑧 obtêm-se:  

Tendendo o limite de ∆z 0 e substituindo (2.15) e (2.17) em (2.18), a segunda equação 

para linhas de transmissão é obtida: 

2.2. EQUAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO NO DOMÍNIO DA 
FREQUÊNCIA 

 

Os parâmetros por unidade de comprimento de linhas de transmissão de forma 

geral são dependentes da frequência e variam de acordo com a frequência de excitação 

da linha, 𝜔 = 2𝜋𝑓, e podem ser indicado sem função da frequência, como𝑙(𝜔), 𝑐(𝜔), 

𝑔(𝜔) e 𝑟(𝜔). Para condutores perfeitos a corrente se distribui inteiramente em sua 

superfície, o que resulta em r=0.  Em condutores imperfeitos a corrente se distribui 

uniformemente ao longo da seção transversal do condutor para baixas frequências, 

porém para frequências mais elevadas, devido ao efeito pelicular, a corrente se 

concentra nas bordas do condutor. A largura do “caminho” de condução depende da 

frequência e é proporcional à profundidade de penetração 𝛿 =  1/√𝜋𝑓𝜇σ𝑐, onde 𝜇 é a 

permeabilidade e σ𝑐a condutividade do meio.  Isso resulta na resistência por unidade-

c V(z, t) = ε lim
∆z→0

1

∆z
∬Et⃗⃗  ⃗

ss
′

⋅ ds′⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (2.17) 

I(z + ∆z, t) − I(z, t)

∆z
+ σ 

1

∆z
∬Et⃗⃗  ⃗

ss
′

⋅ ds′⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −ε 
1

∆z

d

dt
∬Et⃗⃗  ⃗

ss
′

⋅ ds′⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

(2.18) 

𝜕I(z, t)

𝜕z
= −𝑔𝑉(z, t) − 𝑐

𝜕V(z, t)

𝜕t
 

 

(2.19) 
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de-comprimento 𝑟(𝜔) que é função da frequência. À medida que a frequência aumenta a 

resistência aumenta a uma taxa de √𝑓.  

De Forma análoga, parte do fluxo magnético atravessa o condutor resultando em 

uma indutância interna por unidade de comprimento que também é função da 

frequência 𝑙𝑖(𝜔).  Dessa vez, conforme a frequência de excitação aumenta a corrente 

tende a se espalhar para a camada externa do condutor fazendo com que essa indutância 

interna devido ao fluxo magnético decresça a uma taxa de √𝑓, tendendo a zero à medida 

que a frequência tenda a infinito.  A indutância por unidade-de-comprimento total é a 

soma das indutâncias interna e externa devido ao fluxo magnético,  𝑙(𝜔) =  𝑙𝑒(𝜔) +

𝑙𝑖(𝜔).  

O meio que circunda o condutor apresenta uma condutividade efetiva σ𝑒𝑓𝑓(𝜔)que 

é função da frequência.  Em consequência, a condutância por unidade de comprimento 

também é dependente da frequência 𝑔(𝜔).  

A permissividade relativa ε𝑟(𝜔) de modo geral não é constante, mas é função da 

frequência e inversamente proporcional ao aumento da mesma.  De forma semelhante, 

pode-se concluir que a capacitância por unidade-de-comprimento é também função da 

frequência, c(𝜔). 

Uma maneira de simplificar a resolução de problemas que incluem parâmetros por 

unidade de comprimento dependentes da frequência é trabalhar com fasores.  

Utilizando a transformada de Fourier nas equações de linhas de transmissão no domínio 

do tempo obtêm-se como resultado as equações de linhas de transmissão no domínio da 

frequência.  De forma simplificada, basta fazer a substituição de 
𝜕

𝜕t
 por  𝑗𝜔. Logo, 

fazendo-se essa transição do domínio do tempo para o domínio da frequência, as 

equações (2.11) e (2.19) resultam em: 

 

𝜕V̂(z, 𝜔)

𝜕z
=  −[r(𝜔) + 𝑗𝜔𝑙𝑖(𝜔)]Î(z, 𝜔)  − 𝑗𝜔𝑙𝑒 Î(z, 𝜔) 

𝜕Î(z, 𝜔)

𝜕z
=  −𝑔(𝜔)V̂(z, 𝜔)  − 𝑗𝜔𝑐(𝜔)V̂(z, 𝜔) 

= −�̂�(𝜔)Î(z, 𝜔) (2.20) 
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Nas equações (2.20) e (2.21), definem-se a impedância e a admitância por unidade de 

comprimento como, respectivamente: 

 

Resolver as equações de linhas de transmissão descrita por parâmetros 

distribuídos no domínio da frequência é relativamente simples.  No domínio do tempo, 

em contrapartida, seriam necessários cálculos muito mais complexos.  Para se 

solucionar problemas no domínio do tempo é necessário realizar a convolução dos 

parâmetros, o que resultaria em uma dificuldade muito maior nos cálculos e um esforço 

computacional mais elevado. Logo, fica nítido que solucionar equações de linhas de 

transmissão no domínio da frequência é muito mais viável, já que incluir os parâmetros 

distribuídos por unidade de comprimento dependentes da frequência no domínio da 

frequência é mais fácil do que trabalhar com esses mesmos parâmetros no domínio do 

tempo e resolver o sistema. 

2.3. SOLUÇÃO GERAL PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO DE DOIS 
CONDUTORES COM PERDAS 

A solução geral para linhas de transmissão com perdas incluem a resistência por 

unidade de comprimento 𝑟(𝜔), a indutância por unidade de comprimento 𝑙(𝜔), a 

capacitância por unidade de comprimento 𝑐(𝜔) e a condutância por unidade de 

comprimento 𝑔(𝜔) do meio que circunda o condutor. As equações que descrevem linhas 

de transmissão de dois condutores no domínio da frequência (2.20) e (2.21) são 

reescritas de forma simplificada: 

= −�̂�(𝜔)V̂(z, 𝜔) (2.21) 

�̂�(𝜔) =  r(𝜔)+ 𝑗𝜔𝑙(𝜔) 
(2.22) 

ŷ(ω) =  g(ω) + jωc(ω) (2.23) 
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Derivando-se as equações em relação à z e substituindo uma na outra obtêm-se 

equações desacopladas diferencias de segunda ordem, ou seja: 

Nas equações (2.26) e (2.27), define-se �̂��̂� =  𝛾2, em que 𝛾 é a constante de propagação 

dada por: 

A parte real da constante de propagação (𝛼) é a constante de atenuação e a parte 

imaginária (𝛽) é a constante de fase. A velocidade de propagação ao longo da linha é 

𝑣 =  𝜔 𝛽⁄ .   A solução geral para as equações de segunda ordem (2.26) e (2.27) desse tipo 

é clássica e, portanto, já conhecida. Para maiores detalhes de como se chega a tais 

resultados consultar o material (Nasar, Paul , 1987). A solução para essas equações 

diferenciais de segunda é da seguinte forma: 

Onde a impedância característica complexa da linha é dada por: 

𝜕V̂(𝑧)

𝜕𝑧
= −�̂�Î(𝑧) (2.24) 

𝜕Î(𝑧)

𝜕𝑧
= −�̂�V̂(𝑧) (2.25) 

𝜕2

𝜕𝑧2
V̂(𝑧) = �̂��̂�V̂(𝑧) (2.26) 

𝜕2

𝜕𝑧2
Î(𝑧) = �̂��̂�Î(𝑧) (2.27) 

𝛾 = √�̂��̂� = 𝛼 + 𝑗𝛽  

 

(2.28) 

V̂(z) = �̂�+𝑒−𝛼𝑍𝑒−𝑗𝛽𝑍 + �̂�−𝑒𝛼𝑍𝑒𝑗𝛽𝑍 (2.29) 

Î(z) =
�̂�+

�̂�𝑐
𝑒−𝛼𝑍𝑒−𝑗𝛽𝑍 −

�̂�−

�̂�𝑐
𝑒𝛼𝑍𝑒𝑗𝛽𝑍 (2.30) 

�̂�𝑐 = √
�̂�

�̂�
= √

𝑟 + 𝑗𝜔𝑙

𝑔 + 𝑗𝜔𝑐
= 𝑍𝑐∠𝜃𝑍𝑐 = 𝑍𝑐𝑒

𝑗𝜃𝑍𝑐  
(2.31) 



 

22 
 

É importante ressaltar que as constantes �̂�+ e �̂�− são determinadas de acordo com as 

condições terminais da linha de transmissão, quais sejam as condições no lado da fonte 

de excitação da linha e no lado da carga. O procedimento para cálculo dessas constantes 

é bem estabelecido na literatura e não será detalhado aqui. Para maior detalhamento de 

como se chegar a essas conclusões consultar o Apêndice A no final desse trabalho.  

A solução geral consiste na soma das parcelas da onda no sentido em que a onda se 

propaga (z positivo) e no sentido contrário (z negativo) de propagação. Ao encontrar 

uma descontinuidade na linha parte da onda reflete e passa a propagar no sentido 

oposto ao que se propagava anteriormente, isso resulta na parcela negativa da equação 

anterior. Há duas diferenças entre as soluções para linhas com perdas e sem perdas. A 

primeira se da pela constante de atenuação (𝑒±𝛼𝑧) que modifica os valores de tensão e 

corrente. A segunda é a impedância característica que é puramente real para linhas sem 

perdas e é complexa para linhas com perdas. Consequência disso é que corrente e tensão 

não estão em fase para linhas com perdas e apresentam ângulo de defasagem 𝜃𝑍𝑐 . 

2.4. CONCLUSÃO 

Nesse capítulo foram deduzidas as equações que descrevem linhas de transmissão 

de dois condutores a partir das equações de Maxwell. Passando-se as equações de linhas 

de transmissão do domínio do tempo para a frequência é possível se chegar a equações 

diferenciais de segunda ordem e desacopladas entre si. Apesar das equações serem 

diferenciais de segunda ordem a solução desse tipo de equação é relativamente fácil, já 

que se trata de um problema clássico de equações diferenciais.  Sabendo-se a solução 

desse tipo de equação é possível determinar as ondas de tensão e de corrente que se 

propagam em uma linha de transmissão monofásica sem maiores problemas, uma vez 

que se tenham as condições de contorno.  

As soluções das equações de linhas monofásicas tem grande relevância nesse 

trabalho, uma vez que esse tipo de solução é aplicada para solução de equações de linhas 

polifásicas que utilizam o conceito de transformada modal em sua resolução, conforme 

abordado em detalhes no capítulo seguinte. 
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Capítulo 3 

Linhas de Transmissão Polifásicas 

Esse capítulo expande os conceitos e as propriedades previamente apresentados para 

linhas compostas de dois condutores para linhas polifásicas. De forma geral os conceitos 

são similares, porém com métodos de resolução e detalhes estendidos para n 

condutores. Primeiramente são definidos os parâmetros por unidade de comprimento 

para Linhas de Transmissão de Multicondutores (LTM’s). Em seguida são apresentadas 

as equações e as soluções dessas equações no domínio da frequência para LTM’s. Será 

possível notar que as soluções fasoriais para LTM’s, utilizando os conceitos de matriz, 

são bem parecidas com as soluções para Linhas de Transmissão de dois condutores 

obtidas previamente. 

3.1. EQUAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE 
MULTICONDUTORES 

Para as deduções das equações de linhas de transmissão polifásicas os conceitos 

são os mesmos de linhas de transmissão de dois condutores partindo-se das equações 

de Maxwell na forma integral. No entanto há algumas particularidades para linhas 

polifásicas no que se refere às equações. Nesse trabalho a dedução é genérica, ou seja, 

para linhas de n condutores, no entanto o escopo desse trabalho é analisar linhas 

trifásicas. 

A dedução das equações que descrevem linhas de transmissão de multicondutores 

segue o mesmo raciocínio de linhas bifásicas, sendo obtidas a partir das leis de Maxwell, 

de Faraday e de conservação da carga. O esquema ilustrativo da figura 3.1 é semelhante 

às figuras 2.2 e 2.4 para a definição dos contornos e das superfícies que auxiliam nas 

deduções das equações; no entanto, dessa vez o esquema é relativo a uma linha 

polifásica de n condutores. O desenvolvimento algébrico e matemático para obtenção 

das equações será omitido pelo fato de ser similar ao feito anteriormente.  Será descrito 



 

24 
 

com detalhes apenas o que de novo é introduzido às linhas de transmissão de 

multicondutores.  

 

Figura 3.1-  Esquema ilustrativo do contorno 𝑐𝑖   e 𝑐𝑖
′,superfície 𝑠𝑖  e𝑠𝑖

′  para a dedução das equações de 
linhas de transmissão composta por n condutores 

Fonte: PAUL, 2007, p. 90 e 95. 

Para uma linha de transmissão de n condutores serão considerados n circuitos 

acoplados entre si compostos de um condutor de fase mais o condutor de referência, 

comum a todos na linha de transmissão, para facilitar a análise. As equações de uma 

Linha de Transmissão de n-condutores podem ser escritas de forma compacta usando o 

conceito de matriz como segue: 

 

 

 

 

 

𝜕

𝜕𝑧
𝐕(𝑧, 𝑡) =  −𝐑𝐈(𝑧, 𝑡)  − 𝐋

𝜕

𝜕𝑡
𝐈(𝑧, 𝑡) (3.1) 

𝜕

𝜕𝑧
𝐈(𝑧, 𝑡) =  −𝐆𝐕(𝑧, 𝑡)  − 𝐂

𝜕

𝜕𝑡
𝐕(𝑧, 𝑡) (3.2) 
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Onde os vetores n x 1 de tensão e corrente são definidos como: 

Pode-se observar que as equações que descrevem linhas de transmissão de dois 

condutores e multicondutores são idênticas na forma escalar. Note que, no caso das 

linhas de multicondutores, têm-se as matrizes R, L, G e C, que correspondem às matrizes 

de resistência e indutância longitudinais e matrizes de condutância e capacitância 

transversais, respectivamente. A seguir, comenta-se brevemente e de forma conceitual o 

significado dessas matrizes. 

A matriz de indutância por unidade de comprimento L é simétrica e contêm as 

indutâncias próprias individuais dos condutores (𝑙𝑖𝑖) e as indutâncias mutuas entre os 

condutores da linha por unidade de comprimento (𝑙𝑖𝑗), em que i =1, 2, 3... n, sendo que 

esse último termo contempla os acoplamentos indutivos entre os condutores. 

A matriz de resistências longitudinais, por sua vez, apresenta elementos 𝑟𝑖 apenas na 

diagonal principal, caracterizando a resistência própria de cada condutor da linha, em 

que i =1, 2, 3... n. Vale mencionar que quando o efeito do solo é considerado no cálculo 

dos parâmetros da linha de transmissão, aparecem elementos fora da diagonal principal 

na matriz R. Em princípio, tais elementos não possuem significado físico, mas são 

simplesmente advindos de manipulações matemáticas inerentes à consideração do 

efeito do solo. 

As matrizes de condutância G e capacitância C são simétricas, assim como a matriz 

de indutância. Também, seus elementos próprios representam as condutâncias e 

capacitâncias próprias de cada condutor e os elementos mútuos contemplam os 

acoplamentos condutivos e capacitivos entre os condutores da linha transmissão.  

𝐕(z, t) =  

[
 
 
 
 
𝑉1(𝑧, 𝑡)
⋮

𝑉𝑖(𝑧, 𝑡)
⋮

𝑉𝑛(𝑧, 𝑡)]
 
 
 
 

 (3.3) 

𝐈(𝑧, 𝑡) =  

[
 
 
 
 
𝐼1(𝑧, 𝑡)
⋮

𝐼𝑖(𝑧, 𝑡)
⋮

𝐼𝑛(𝑧, 𝑡)]
 
 
 
 

 (3.4) 
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É possível incorporar perdas devido à frequência nas equações que descrevem 

linhas de transmissão de multicondutores, de forma similar à LTs de dois condutores 

como foi mostrado previamente nesse trabalho.  Para isso basta passar as equações para 

o domínio da frequência substituindo-se 
∂

∂t
 por  jω. Transformando-se as equações (3.1) 

e (3.2) para o domínio da frequência, substituindo-se 
∂

∂t
 por  jω, tem-se equações de 

segunda ordem que descrevem LTMs que ficam da seguinte forma: 

Onde as matrizes �̂�(𝜔) e �̂�(𝜔) são as matrizes de impedância e admitância por unidade 

de comprimento associadas à linha de transmissão composta por n-condutores e são 

definidas como: 

É importante estar ciente que as matrizes de parâmetros por unidade de comprimento �̂� 

e �̂� não comutam, ou seja, ZY ≠ YZ, sendo assim a ordem da multiplicação deve ser 

observada. 

Para se compreender melhor o problema da solução das equações de linhas de 

multicondutores, seja um exemplo de uma linha de transmissão trifásica. Realizando-se 

a decomposição da equação (3.5) que descreve essa linha para as tensões tem-se para 

cada fase: 

𝜕2

𝜕𝑧2
�̂�(𝑧, 𝜔) =  �̂�(𝜔)�̂�(𝜔)�̂�(𝑧, 𝜔) (3.5) 

𝜕2

𝜕𝑧2
�̂�(𝑧, 𝜔) =  �̂�(𝜔)�̂�(𝜔)�̂�(𝑧, 𝜔) (3.6) 

�̂�(𝜔) = 𝑹(𝜔) + 𝑗𝜔𝐋(𝜔) (3.7) 

�̂�(𝜔) = 𝐆(𝜔) + 𝑗𝜔𝐂(𝜔) (3.8) 
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Os termos ẑijŷij e  ŷijẑij , para i =1,2,3 e j=1,2,3 , são os termos das matrizes ZY e YZ 

respectivamente. Fica nítido pelas equações acima que a equação diferencial que 

descreve a tensão em uma dada fase depende não apenas da tensão dessa fase, mas de 

todas as demais. 

3.2. SOLUÇÃO GERAL PARA UMA LINHA COMPOSTA DE N 
CONDUTORES APLICANDO-SE O CONCEITO DE TRANSFORMADA 
MODAL 

Esse tópico aborda a análise de linhas de transmissão de multicondutores no 

domínio da frequência e a solução geral de linhas polifásicas aplicando-se o método de 

transformada modal. Será observado também que trabalhando na forma matricial as 

soluções para as equações na forma fasorial de LTM´s são semelhantes às de linhas 

composta de dois condutores. É importante salientar que as equações de linhas de 

transmissão polifásicas também podem ser resolvidas diretamente no domínio das 

fases, sem a utilização da transformação modal. Tais técnicas diretamente no domínio 

das fases estão fora do escopo deste trabalho. 

 Como no caso de linhas de transmissão de dois condutores, a solução se dá a partir 

das equações diferenciais de segunda ordem (3.9) e (3.10). É possível observar que 

essas equações são acopladas entre si porque ZY e YZ são matrizes cheias e distintas, 

∂2

∂z2
V̂1 = (ẑ11ŷ11 + ẑ12ŷ21 + ẑ13ŷ31)V̂1 + (ẑ11ŷ12 + ẑ12ŷ22 + ẑ13ŷ32)V̂2

+ (ẑ11ŷ13 + ẑ12ŷ23 + ẑ13ŷ33)V̂3 

(3.9) 

∂2

∂z2
V̂2 = (ẑ21ŷ11 + ẑ22ŷ21 + ẑ23ŷ31)V̂1 + (ẑ21ŷ12 + ẑ22ŷ22 + ẑ23ŷ32)V̂2

+ (ẑ21ŷ13 + ẑ22ŷ23 + ẑ23ŷ33)V̂3 

(3.10) 

∂2

∂z2
V̂3 = (ẑ31ŷ11 + ẑ32ŷ21 + ẑ33ŷ31)V̂1 + (ẑ31ŷ12 + ẑ32ŷ22 + ẑ33ŷ32)V̂2

+ (ẑ31ŷ13 + ẑ32ŷ23 + ẑ33ŷ33)V̂3 

(3.11) 
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isso implica que, cada conjunto �̂�𝒊(𝑧) e �̂�𝒊(𝑧) das matrizes de tensão e corrente afetam 

todos os outros conjuntos de tensão e corrente �̂�𝒋(𝑧) e �̂�𝒋(𝑧). A solução que é proposta 

nesse trabalho tem como ideia essencial desacoplar essas matrizes aplicando o conceito 

de transformada modal. Isso é feito fazendo-se uma troca de variáveis para desacoplar 

as equações diferenciais de segunda ordem (3.5) e (3.6) colocando-as na forma de  n 

equações separadas descrevendo n linhas de dois condutores separadas. Resumindo, 

nesse método aplicam-se as soluções apresentadas no capítulo anterior desse trabalho 

de equações de linhas de dois condutores e posteriormente utiliza-se de uma troca de 

variáveis para se retornar aos valores de tensão e corrente originais. O primeiro passo 

para implementação desse método é transformar as equações para o domínio modal. 

Para isso deve-se fazer a substituição a seguir: 

 

As matrizes complexas n x n �̂�𝑉  e �̂�𝐼  definem a mudança de variáveis entre os vetores de 

fasores de tensão e corrente, �̂� e �̂�, e a as tensões e corrente modais �̂�𝑚 e �̂�𝑚. Para essa 

relação ser válida essas matrizes n x n devem ser não singulares, ou seja, as matrizes 

inversas devem existir �̂�𝑉
−1 e �̂�𝐼

−1. Substituindo-se as relações apresentadas 

anteriormente nas equações de segunda ordem (3.5) e (3.6) obtêm-se como resultado as 

equações a seguir: 

 

�̂�(𝑧) =  �̂�𝑉�̂�m(𝑧) (3.12) 

�̂�(𝑧) =  �̂�𝐼 �̂�m(𝑧) (3.13) 

𝜕2

𝜕𝑧2
�̂�m(𝑧) =  �̂�𝑉

−1�̂��̂� �̂�𝑉⏟      
�̂�2

�̂�m(𝑧) = 𝛾
2�̂�m(𝑧) (3.14) 

𝜕2

𝜕𝑧2
�̂�m(𝑧) =  �̂�𝐼

−1�̂��̂� �̂�𝐼 �̂�m⏟      
�̂�2

(𝑧) = 𝛾2�̂�m(𝑧) (3.15) 
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O objetivo desse método é desacoplar as equações de segunda ordem encontrando uma 

matriz  �̂�𝑉 e uma matriz �̂�𝐼 que diagonalize simultaneamente �̂��̂� e �̂��̂�como segue: 

Em que 𝛾2 é uma matriz diagonal n x n: 

 

Dessa forma as equações modais em (3.14) e (3.15) são desacopladas. Isso resultará em 

n constantes de propagação 𝛾𝑖 relativo aos n modos. 

 A determinação das matrizes  �̂�𝑉  e  �̂�𝐼  é um clássico problema matricial de 

autovalores e autovetores. Nesse caso, as colunas da matriz�̂�𝑉  são os autovetores de �̂��̂� 

e as colunas da matriz�̂�𝐼  são os autovetores de �̂��̂�. Os valores de 𝛾2, 𝛾𝑖
2 para i = 1, . . . , n, 

são os autovalores de �̂��̂� e �̂��̂�. Os detalhes matemáticos envolvidos não são 

apresentados neste trabalho e podem ser consultado em referências específicas, tal 

como (Paul, C. R., 1996). Vale salientar que neste trabalho o cálculo de 

autovetores/autovalores foi realizado através do MATLAB. Os autovetores de �̂��̂� e �̂��̂� 

são os mesmos e isso de dá pelo fato de que os autovalores da matriz M e de sua 

transposta 𝐌t são os mesmos. Vale frisar que uma matriz e sua transposta apresentam o 

mesmo determinante. Tomando-se a matriz transposta de �̂��̂� resulta em  (�̂��̂�)t =

�̂�t�̂�t = �̂��̂� e, como foi definido que �̂� e �̂� são simétricas, então �̂�t = �̂� e �̂�t = �̂�. Além do 

mais, pode-se concluir que �̂��̂� é a transposta de �̂��̂� e vice-versa, provando mais uma vez 

que ambas apresentam os mesmo autovalores. Note-se, entretanto, que essa 

propriedade só é verdade se �̂� e �̂� forem matrizes simétricas.  

�̂�𝑉
−1�̂��̂� �̂�𝑉 = 𝛾

2 (3.16) 

�̂�𝐼
−1�̂��̂� �̂�𝐼 = 𝛾

2 (3.17) 

𝛾2 =

[
 
 
 
𝛾1
2 0 ⋯ 0

0 𝛾2
2 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝛾𝑛

2]
 
 
 
 (3.18) 
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Considere-se novamente um exemplo de uma linha composta por3 condutores. 

Considerando agora a decomposição modal, tem-se a seguinte equação para, por 

exemplo, a tensão modal em cada fase: 

Dessa vez é possível observar como as fases no domínio modal são dependentes apenas 

delas mesmas, não sendo mais acopladas a outros valores de tensão. Esse tipo de 

equação é idêntica às equações que descrevem linhas de transmissão de dois 

condutores, portanto fáceis de serem resolvidas. A solução para as equações (3.14) e 

(3.15) é similar à solução para linhas bifásicas, porém com notação matricial: 

Onde a matriz 𝐞±�̂�𝑍é definida como: 

 

As n constantes 𝛾𝑖 correspondem às constantes de propagação relativas aos n modos. Os 

vetores n x 1 �̂�m
±e �̂�m

±  são compostos pelas constantes indeterminadas modais 

relacionadas aos sentidos de propagação da onda: 

∂2

∂z2
V̂m1 = 𝛾1

2V̂m1 (3.19) 

∂2

∂z2
V̂m2 = 𝛾2

2V̂m2 (3.20) 

∂2

∂z2
V̂m2 = 𝛾2

2V̂m3 (3.21) 

�̂�m(𝑧) = �̂�m
+𝐞−�̂�𝑍 + �̂�m

−𝐞�̂�𝑍 (3.22) 

�̂�m(𝑧) = �̂�m
+𝐞−�̂�𝑍 + �̂�m

−𝐞�̂�𝑍 (3.23) 

𝐞±�̂�𝑍 = [

𝑒±�̂�1𝑍 0 ⋯ 0
0 𝐞±�̂�2𝑍 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝑒±�̂�𝑛𝑍

] (3.24) 
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Para mais detalhes de como se determinar as constantes modais das equações acima 

consultar o Apêndice no final deste trabalho. 

3.3. CONCLUSÃO 

Trabalhar com tensões e correntes no domínio modal facilita os cálculos das 

equações que descrevem linhas de transmissão uma vez que as matrizes modais de 

tensão e corrente possibilitam a diagonalização das matrizes �̂��̂�e �̂��̂�, o que resulta no 

desacoplamento das equações de LT´s. Recapitulando, a matriz de transformação modal 

é composta por autovetores, dispostos em suas colunas, da matriz formada pelo produto 

das matrizes de impedância e admitância por unidade de comprimento da linha.  No 

entanto, para gerar a resposta das equações que descrevem a linha em qualquer ponto 

no domínio modal é necessário determinar as constantes modais. Essas constantes são 

encontradas conhecendo-se os valores terminais da linha. De posse dos valores 

terminais( de fonte e de carga) determina-se essas constantes. Para se chegar aos 

valores de tensão e corrente no domínio das fases na frequência basta utilizar a matriz 

de transformação modal para se fazer o caminho inverso. Por fim, para obtenção de 

resultados no domínio do tempo, basta utilizar uma transformação fasorial inversa. 

 A transformada modal é uma ferramenta poderosa para se determinar os valores 

de tensão e corrente para linhas polifásicas. Em seguida nesse trabalho será abordado a 

implementação desse método em softwares para simulação, mais especificamente o 

MATLAB, e posteriormente será validado  sua eficiência  comparando-se os resultados 

com um software já consolidado, no caso o Alternative Transient Program (ATP). 

  

�̂�m
±
=

[
 
 
 
 �̂�m1

±

�̂�m2
±

⋮

�̂�m𝑛
±
]
 
 
 
 

  ,     �̂�m
±
=

[
 
 
 
 �̂�m1
±

�̂�m2
±

⋮

�̂�m𝑛
±
]
 
 
 
 

 (3.25) 
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Capítulo 4 

Simulação de Ondas em Linha de Transmissão 
Trifásica 

Esse capítulo tem como objetivo ter realizar simulações da teoria que foi 

apresentada até aqui, mais especificamente os efeitos que ocorrem em uma linha de 

transmissão trifásica devidos a surtos que ocorrem na rede. Algumas situações são 

analisadas com intuito de validar o conceito de transformada modal utilizando também 

o auxilio de softwares apropriados e consolidados para linhas de transmissão. 

Simulações de um sistema elétrico de potência são feitas e comparadas à resultados 

obtidos com outros programas de linhas de transmissão. Ao longo do capítulo o sistema 

é caracterizado e os resultados obtidos analisados para diferentes casos. 

4.1. INTRODUÇÃO 

Linhas de transmissão são parte fundamental de sistemas elétricos de potencia e é 

de suma importância monitorá-las e entender as consequências causadas por possíveis 

falhas de forma a buscar soluções para minimizar efeitos danosos ao sistema. Por 

estarem submetidas a altas tensões e apresentar elevado fluxo de potência alguns 

cuidados devem ser tomados. Tendo como finalidade analisar o comportamento de 

tensão e corrente na linha é necessário saber quais os parâmetros determinam essas 

grandezas. Correntes e tensões em um condutor fazem com o que os efeitos devido às 

indutâncias e às capacitâncias entre condutores próximos exerçam influencia nos 

resultados a serem determinados. Isso faz com que a geometria da linha tenha uma 

importância significativa, primeiramente para evitar arcos elétricos, acidentes (contatos 

físicos) nos cabos e segundo para se determinar os parâmetros da linha. Como explicado 

anteriormente, indutância e capacitância são dependentes da frequência, portanto os 

valores para impedância e admitância da linha variam de acordo com a frequência de 

tensão e corrente o qual a linha está submetida. Logo, geometria da linha, frequência do 
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sinal de excitação e, logicamente, o tipo de material dos condutores são as variáveis que 

devem ser levadas em conta na determinação da impedância e admitância característica 

da linha.  

Linhas de transmissão são submetidas a diversas situações diferentes onde é 

desejável observar o comportamento de tensão ao longo da linha, ou em um trecho 

específico dela. Algumas situações são interessantes de se analisar como, por exemplo, 

descargas atmosféricas, falta em uma fase, falta entre fases, curto circuito, etc. Devido à 

extensão da linha de transmissão a impedância total pode atingir valores altos caso a 

frequência apresentar valores igualmente altos, já que os parâmetros são dependentes 

da frequência, como foi mostrado em capítulos anteriores. Isso pode resultar em um 

aquecimento por efeito Joule muito grande caso a corrente que esteja fluindo no 

condutor tenha valores consideráveis.  

Um mecanismo que tem como objetivo atenuar os efeitos de sobrecorrentes nas 

linhas é o aterramento das torres que compõe as linhas de transmissão. As torres são 

fisicamente aterradas de forma a dispersarem no solo possíveis surtos e descargas 

atmosféricas implicando em trechos muito menores onde a descarga realmente ocorre. 

Um elemento importante das LTs são os Cabos para-raios que tem função 

importante de blindagem impedindo que descargas ocorram diretamente na rede 

elétrica. Tendo em vista que quase todas as linhas têm cabos para-raios então para as 

simulações feitas nesse trabalho foi considerada a existência do para-raios, que também 

influencia no cálculo dos parâmetros da linha. 

Outros aspectos relevantes em linhas de transmissão que podem influenciar em 

cálculos e resultados e que devem ser levados em conta são o vão médio e a flecha entre 

torres. O vão médio entre as torres é a distância média entre as torres que compõe uma 

linha de transmissão e flecha é o termo utilizado para designar o desnível horizontal 

entre o ponto mais alto e mais baixo dos condutores entre duas torres. O vão entre 

linhas praticamente não influencia os parâmetros da linha, porém altera o trecho em que 

descargas e surtos efetivamente ocorrem já que o fluxo de corrente escoa pelo solo 

através do aterramento das torres. A flecha ocorre devido ao peso dos condutores, 

consequência disso é o formato abaulado que os condutores irão apresentar. Quanto 

mais extenso o vão da a linha maior o peso total do condutor e consequentemente maior 

o perfil curvilíneo da linha. A flecha influencia nos parâmetros da linha já que a linha não 

apresenta um formato retilíneo, portanto apresenta uma distribuição de indutâncias e 
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capacitâncias não linear. Para fins de cálculo considera-se o cabo como uma linha reta 

centralizada no valor médio do arco formado pela flecha.  A temperatura influencia a 

variação média da flecha dos condutores (ANEEL), no entanto são variações pouco 

relevantes para esse trabalho e serão desprezadas. Para as simulações feitas a seguir 

apenas a flecha média dos condutores é levada em consideração para os cálculos dos 

parâmetros.  

4.2. SIMULAÇÕES 

Nesse tópico são implementadas simulações de linhas de transmissão para 

determinados casos. As características físicas e elétricas da linha são apresentadas, 

assim como as características externas à linha. Primeiramente realiza-se a simulação 

utilizando cálculos que envolvem o tema desse trabalho, a transformada modal. O 

algoritmo computacional para solucionar as equações de linha de transmissão através 

da transformada modal é executado via MATLAB. São realizadas algumas simulações 

para análise de diferentes casos, variando tanto os valores dos parâmetros do sinal de 

excitação que flui na linha, quanto às condições de operação na linha (circuito aberto, 

curto circuitos, etc). Em seguida deseja-se validar os resultados obtidos através desse 

método avaliando sua eficácia e precisão. Para isso são feitas simulações utilizando um 

software diferente para as mesmas condições simuladas previamente. O programa 

computacional utilizado é o ATP, um software amplamente utilizado e eficaz para a 

solução de problemas envolvendo linhas de transmissão. 

4.2.1. SISTEMA SIMULADO 

O sistema a ser simulado se trata uma linha de transmissão trifásica de 138 kV, 

com perfil de tensão senoidal e frequência de 60 Hz em sua condição nominal. 

Naturalmente a linha será submetida a diferentes frequências de alimentação de modo a 

simular anormalidades na linha. A linha apresenta em uma de suas extremidades uma 

fonte com impedância interna e carga na outra extremidade. A seguir são apresentadas 

as características mais detalhadamente. 

 



 

35 
 

 Torre: 

A torre que compõe a linha de transmissão simulada é mostrada na figura 4.1. Essa 

torre se refere a uma linha de transmissão trifásica convencional de 138 kV com circuito 

simples, um cabo para-raios e torre metálica. Considera-se o vão médio da linha igual a 

300 m e que as flechas dos cabos de fase e dos cabos para-raios são iguais a 7 m e 4 m, 

respectivamente. Também, é considerado que as torres estão no mesmo plano, ou seja, 

não há um desnível horizontal entre as mesmas.  A figura 4.2 apresenta um esboço que 

ilustra o vão entre as torres e as flechas dos cabos de fase e do para-raios. 

 

Figura 4.1 - Modelo de torre da linha de transmissão simulada nesse trabalho e suas dimensões 

 

Figura 4.2– Esboço ilustrativo do vão médio entre torres e da flecha média apresentadas pelos cabos 
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 Resistividade do solo: 

Apesar de não ser um condutor propriamente dito o solo apresenta boa 

característica condutiva, portanto no cálculo dos parâmetros o solo deve ser levado em 

consideração, podendo se comportar como retorno de um circuito. A resistividade do 

solo considerada para as simulações é de 1000 Ωm, que é o valor médio para o solo no 

Brasil (Visacro, 2002).  

 

 A Linha de transmissão: 

A linha trifásica considerada é composta por quatro cabos: um por fase e um cabo 

para-raio. . Cada fase da linha é constituída por um cabo CAA código linnet e o cabo para-

raios é do tipo 3/8'' EHS. Os cabos apresentam uma impedância interna por unidade de 

comprimento que são dependentes de suas características construtivas.  

O comprimento da linha estipulado para as simulações é de 1000 metros. 

Obviamente linhas de transmissão são bem mais extensas do que isso se for levado em 

consideração todo seu comprimento. O comprimento escolhido de 1000 metros foi 

estipulado arbitrariamente e equivale a aproximadamente 3 vãos para linhas de 138kV. 

Para fins de simulação a extensão da linha é irrelevante, apenas deve se atentar para que 

a extensão da linha seja a mesma em ambas as simulações. 

O cálculo dos parâmetros da linha não faz parte do escopo desse trabalho. Os 

parâmetros da linha foram obtidos através do material (Velasco, M. J. A. ,2010) onde 

pode-se verificar o cálculo realizado para obtenção desses parâmetros mais 

detalhadamente. 

 

 Fonte e carga: 

A fonte e a carga são fundamentais para as características de tensão e corrente na 

linha, não só por alimentar a linha ou receber potência da mesma, mas também por ser 

determinante para obtenção dos coeficientes de reflexão e constantes modais. Para as 

simulações aqui implementadas a alimentação da linha é feita por uma fonte trifásica de 

138
√3
⁄  kV de tensão de fase valor rms e com impedância interna de 10 Ω por fase. A 

impedância da fonte é uma matriz diagonal com valor de 10 Ω em seus termos, isso 

significa que a impedância interna da fonte é puramente resistiva. A fim de simular 
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diferentes ocorrências na linha as frequências de excitação utilizadas ao longo da 

simulação são de 60 Hz, 100 kHz e 1 MHz. De forma semelhante à impedância interna da 

fonte a carga é puramente resistiva, portanto é representada por uma matriz diagonal 

com seus termos sendo de 100 Ω por fase de valor nominal.  

4.3. ESTUDOS DE CASO 

Esta seção apresenta resultados de simulação empregando a rotina computacional 

desenvolvida que implementa a técnica de transformação modal e o ATP. São analisadas 

diferentes situações e frequências variadas, em todos os casos considerando uma 

excitação senoidal; portanto, a análise a seguir se concentra no regime permanente 

senoidal. 

Vale salientar que o objetivo principal desta seção é validar os resultados obtidos 

com a rotina computacional desenvolvida via comparação com resultados advindos do 

ATP. 

Os parâmetros da Linha de Transmissão foram calculados através de uma rotina de 

MATLAB considerando-se o cabo para-raios, as impedâncias e admitâncias internas dos 

cabos, a influência do solo e a geometria de distribuição de cabos na linha. Como exposto 

anteriormente os parâmetros são dependentes do valor da frequência de excitação da 

linha, mas também são dependentes da geometria e características intrínsecas dos 

condutores. Portanto, para o dado sistema existirão apenas 3 conjuntos de matrizes de 

admitância e impedância da Linha, configurando assim seus parâmetros distribuídos. 

Esses três conjuntos são relativos as diferentes frequências as quais a LT é submetida, já 

que para os casos estudados as características construtivas da linha não se alteram. O 

mesmo ocorre para as matrizes de transformação modal, já que elas são obtidas a partir 

das matrizes de impedância e admitância da linha. A seguir as matrizes de impedância 

longitudinal por metro e admitância transversal por metro da linha, assim como as 

matrizes de transformação modal para tensões e correntes,  relativas a cada frequência 

da tensão de alimentação são exibidas. 
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 Para Frequência de 60 Hz: 

 

 

 

 Para frequência de 100 kHz 

 

 

 

 

 

𝒁 = 1x10−3 [
 0.2669 +  0.9224i 0.0587 +  0.4598i 0.0587 +  0.5011i
0.0587 +  0.4598i 0.2670 +  0.9223i 0.0587 +  0.4572i
0.0587 +  0.5011i 0.0587 +  0.4572i 0.2671 +  0.9222i

] (5.1) 

𝒀 = 1x10−8 [
0 +  0.3199i 0 −  0.0447i 0 −  0.0727i
0 −  0.0447i 0 +  0.3100i 0 −  0.0408i
0 −  0.0727i 0 −  0.0408i 0 +  0.3244i

] (5.2) 

𝐓𝐯 = [
0.5740 +  0.0045i 0.7278 −0.4192 −  0.0010i
0.5766 −  0.0070i 0.0032 +  0.0111i 0.7939

0.5814 −0.6853 −  0.0222i −0.4398 +  0.0220i
] (5.3) 

𝐓𝐢 = [
0.5427 +  0.0182i 0.7159 −0.3975 −  0.0067i

0.6078 −0.0091 +  0.0110i 0.8168
0.5794 +  0.0104i −0.6979 −  0.0166i −0.4177i +  0.0196i

] (5.4) 

𝒁 = [
0.0723 +  1.0785i 0.0705 +  0.3349i 0.0724 +  0.4010i
0.0705 +  0.3349i 0.0744 +  1.0751i 0.0732 +  0.3263i
0.0724 +  0.4010i 0.0732 +  0.3263i 0.0779 +  1.0698i

] (5.5) 

𝒀 = 1x10−5 [
0 +  0.5331i 0 −  0.0745i 0 −  0.1211i
0 −  0.0745i 0 +  0.5166i 0 −  0.0679i
0 −  0.1211i 0 −  0.0679i 0 +  0.5407i

] (5.6) 

𝐓𝐯 = [
0.5732 +  0.0044i 0.8353 −0.0450 +  0.0149i
0.5737 +  0.0011i −0.4652 +  0.0073i −0.6751 −  0.0101i

0.5851 −0.2925 −  0.0170i 0.7361
] (5.7) 

𝐓𝐢 = [
0.5411 +  0.0059i 0.8175 −0.1045 +  0.0142i

0.6030 −0.4483 +  0.0092i −0.6569 −  0.0122i
0.5862 −  0.0023i −0.3613 −  0.0143i 0.7465

] (5.8) 
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 Para frequência de 1 MHz 

 

4.3.1. CASO 1 - ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA E CURTO-CIRCUITO 
TRIFÁSICO NA LINHA 

Considera-se neste caso a linha alimentada com uma fonte trifásica de 138
√3
⁄  kV 

por fase, sequência de fases abc e frequências de 60 Hz, 100 kHz e 1 MHz. A resistência 

interna, por fase, da fonte é de 10 . Analisa-se um curto-circuito trifásico no fim da 

linha, conforme ilustrado na figura 4.3.  

 

Figura 4.3– Esboço ilustrativo do segundo caso simulado 

 As correntes nas fases a, b e c no fim da linha estão ilustradas nas figuras 4.4, 4.5 e 

4.6 respectivamente para as frequências de 60 Hz, 100 kHz e 1 MHz, considerando os 

resultados obtidos empregando a rotina desenvolvida e o ATP. 

 𝒁 = [
0.4194 +  9.9401i 0.4170 +  2.5095i 0.4447 +  3.1316i
0.4170 +  2.5095i 0.4454 +  9.8662i 0.4508 +  2.3709i
0.4447 +  3.1316i 0.4508 +  2.3709i 0.4919 +  9.7449i

] (5.9) 

𝒀 = 1x10−4 [
0 +  0.5331i 0 −  0.0745i 0 −  0.1211i
0 −  0.0745i 0 +  0.5166i 0 −  0.0679i
0 −  0.1211i 0 −  0.0679i 0 +  0.5407i

] (5.10) 

𝐓𝐯 = [
0.5811 0.7956 −0.1537 −  0.1032i

0.5726 −  0.0108i −0.5468 −  0.1313i −0.5956 +  0.1313i
0.5776 −  0.0240i −0.2018 +  0.1005i 0.7706

] (5.11) 

𝐓𝐢 = [
0.5557 +  0.0208i 0.7887 −0.2146 −  0.1042i

0.6015 −0.5281 −  0.1229i −0.5684 +  0.1276i
0.5730 −  0.0239i −0.2718 +  0.1006i 0.7770

] (5.12) 
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(a) 

  

(b) 

Figura 4.4– Corrente no ponto de curto circuito trifásico para frequência de 60 Hz – caso 1 –(a) Resposta 
gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.5– Corrente no ponto de curto trifásico  para frequência de 100 kHz – caso 1 – (a) Resposta 
gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.6– Corrente no ponto de curto trifásico para frequência de 1 MHz – caso 1 – (a) Resposta gerada 
pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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4.3.2. CASO 2 - ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA E CURTO-CIRCUITO 
BIFÁSICO NA LINHA 

Considera-se neste caso a linha alimentada com uma fonte trifásica de 138
√3
⁄  kV 

por fase, sequência de fases abc e frequências de 60 Hz, 100 kHz e 1 MHz. A resistência 

interna, por fase, da fonte é de 10 . Analisa-se um curto-circuito bifásico para terra no 

fim da linha, conforme ilustrado na figura 4.7. A fase não envolvida na falta alimenta uma 

carga puramente resistiva de 100 . 

 

 

Figura 4.7– Esboço ilustrativo do terceiro caso simulado 

 

 As tensões nas fases a, b e c no fim da linha estão ilustradas nas figuras 4.8, 4.10 e 

4.12 respectivamente para as frequências de 60 Hz, 100 kHz e 1 MHz, considerando os 

resultados obtidos empregando a rotina desenvolvida e o ATP. De modo similar, as 

correntes nas fases a, b e c no fim da linha estão ilustradas nas figuras 4.9, 4.11 e 4.13, 

respectivamente. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.8– Tensão no ponto de curto bifásico para frequência de 60 Hz – caso 2 –(a) Resposta gerada pelo 
MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.9– Corrente no final da linha de um curto bifásico para frequência de 60 Hz – caso 2 –(a) Resposta 
gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.10– Tensão no final da linha de um curto bifásico para frequência de 100 kHz – caso 2 –(a) 
Resposta gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.11– Corrente no final da linha de um curto bifásico para frequência de 100 kHz – caso 2 – (a) 
Resposta gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.12– Tensão no final da linha de um curto curto bifásico para frequência de 1 MHz – caso 2 –(a) 
Resposta gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.13– Corrente no final da linha de um curto bifásico para frequência de 1 MHz – caso 2 – (a) 
Resposta gerada pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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4.3.3. CASO 3 – SITUAÇÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO 
TRIFÁSICA E CARGA TRIFÁSICA CONECTADA.  

Considera-se neste caso a linha alimentada com uma fonte trifásica de 138
√3
⁄  kV 

por fase, sequência de fases abc e frequências de 60 Hz, 100 kHz e 1 MHz. A resistência 

interna, por fase, da fonte é de 10 . Essa fonte alimenta uma carga trifásica equilibrada 

puramente resistiva, 100  por fase conforme ilustrado na figura 4.14. 

 As tensões nas fases a, b e c no fim da linha estão ilustradas nas figuras 4.15, 4.16 e 

4.17 respectivamente para as frequências de 60 Hz, 100 kHz e 1 MHz, considerando os 

resultados obtidos empregando a rotina desenvolvida e o ATP.  

 

 

Figura 4.14– Esboço ilustrativo do quarto caso simulado 
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(a) 

 

(a) 

Figura 4.15 - Tensão na carga para frequência de 60 Hz – caso 3  – (a) Resposta gerada pelo MATLAB e (b) 
Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.16 – Tensão na carga para frequência para frequência de 100 kHz – caso 3 – (a) Resposta gerada 
pelo MATLAB e (b) Resposta gerada pelo ATP 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.17– Tensão na carga para frequência de 1 MHz – caso 3 –(a) Resposta gerada pelo MATLAB e (b) 
Resposta gerada pelo ATP 
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4.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Comparando-se os resultados obtidos utilizando a rotina computacional 

desenvolvida e o ATP, observa-se uma excelente concordância para as diferentes 

situações e frequências analisadas. Com base nesses resultados pode-se concluir que a 

rotina computacional desenvolvida está validada, ao menos parcialmente. 

Vale salientar que a rotina desenvolvida neste TCC contempla apenas a análise em 

regime permanente senoidal. Por outro lado, note-se que, uma vez validados os 

resultados em regime permanente senoidal, a obtenção de resultados para análise de 

transitórios é imediata empregando-se o conceito de transformada de Fourier. Seja, por 

exemplo, a excitação da linha de transmissão por uma rampa de tensão representando 

um surto. Esse sinal é, primeiramente, decomposto em seus componentes de frequência 

via uma transformada direta de Fourier. Em seguida, utilizando a rotina desenvolvida 

neste TCC, avalia-se a resposta da linha em regime permanente senoidal para cada 

componente de frequência relevante do sinal de tensão. Finalmente, obtêm-se a resposta 

no domínio do tempo via uma transformada de Fourier inversa da resposta em 

frequência obtida no passo anterior. Portanto, a rotina desenvolvia neste TCC apresenta 

grande potencial para análise de transitórios considerando uma continuidade do 

presente trabalho. 

Com base no exposto no parágrafo anterior, a rotina desenvolvida neste TCC 

apresenta algumas vantagens com relação ao ATP para análise de transitórios, conforme 

destacado sucintamente a seguir: 

 A rotina desenvolvida contempla a variação das matrizes de transformação 

modal com a frequência, enquanto que no ATP tal matriz é calculada para 

uma única frequência escolhida pelo usuário. Tal variação pode ser 

importante na análise de sistemas de linhas de transmissão com assimetria 

acentuada. 

 A rotina desenvolvida inclui não apenas as correntes de condução no 

cálculo do efeito do solo, como o ATP, mas também as correntes de 

deslocamento. Tais correntes podem ser importantes quando se avaliam 

terrenos de alta resistividade. 
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 A rotina desenvolvida permite incluir o efeito da dependência da frequência 

dos parâmetros elétricos do solo, resistividade e permissividade, no cálculo 

das perdas devido ao retorno pelo solo. Tal efeito pode ser significativo no 

caso de solos de alta resistividade, notadamente quando se avalia o 

desempenho da linha de transmissão frente a descargas atmosféricas.  
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Capítulo 5 

Conclusão 

Analisou-se neste trabalho a propagação de ondas de tensão e de corrente em uma 

linha de transmissão trifásica real. Para solução das equações de linhas polifásicas 

empregou-se, no domínio fasorial, o conceito de transformada modal. Uma rotina 

computacional que implementa tal solução foi implementada no MATLAB e os 

resultados obtidos com ela foram validados comparando-se com resultados do ATP para 

diferentes casos e diferentes frequências. 

Tendo-se em conta as potencialidades da rotina computacional desenvolvida neste 

TCC alguns tópicos adicionais merecem ser explorados: 

 Avaliação de outros casos, diferentes dos analisados neste trabalho, para 

validação adicional da rotina desenvolvida. 

 Utilização da transformada de Fourier para expansão da rotina 

desenvolvida para avaliação de transitórios e validação dos resultados via 

comparação com aqueles obtidos via ATP. 

 Análise do efeito da dependência da frequência dos parâmetros elétricos do 

solo na propagação de surtos em linhas de transmissão. 

 Análise de sistemas de transmissão com assimetria acentuada e avaliação 

dos resultados obtidos via ATP nesses casos. 
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Apêndice A  

INCORPORAÇÃO DAS CONDIÇÕES TERMINAIS ÀS 
EQUAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

A-1 COEFICIENTE DE REFLEXÃO E IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 

De forma a introduzir os elementos de fonte e carga à solução geral de linhas de 

transmissão bifásicas define-se o conceito de coeficiente de reflexão da tensão como a 

relação entre os fasores de tensão que se propagam no sentido negativo e positivo.  Essa 

relação é exibida a seguir: 

 As soluções gerais (2.24) e (2.25) para fasores de tensão e corrente ao longo da 

linha podem ser descritos através do coeficiente de reflexão em um ponto específico (z) 

da linha substituindo (A.1) nas soluções: 

Para o ponto onde se encontra a carga z =L, em que L representa o comprimento da 

linha, a expressão geral para o coeficiente de reflexão se torna: 

Onde 𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽. Na carga (ẐL) os fasores de tensão e corrente se relacionam através da 

Lei de Ohm como: 

Γ̂(z) =  
�̂�−𝑒𝛼𝑍𝑒𝑗𝛽𝑍

�̂�+𝑒−𝛼𝑍𝑒−𝑗𝛽𝑍
 (A.1) 

V̂(z) = �̂�+𝑒−𝛼𝑍𝑒−𝑗𝛽𝑍(1 + Γ̂(𝑧)) (A.2) 

Î(z) =
�̂�+

�̂�𝑐
𝑒−𝛼𝑍𝑒−𝑗𝛽𝑍(1 − Γ̂(𝑧)) (A.3) 

Γ̂L = 
�̂�−

�̂�+
𝑒2�̂�𝐿 (A.4) 

V̂(L) = ẐL𝐼(L) (A.5) 
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Substituindo as equações (A.2) e (A.3) em (A.5) e avaliando-as em z=L e isolando 

ẐLresulta em: 

Isolando o coeficiente de reflexão tem-se : 

O coeficiente de reflexão em qualquer ponto da linha em função do coeficiente de 

reflexão da carga pode ser obtido substituindo-se a equação (A.4) na (A.1): 

A impedância de entrada em qualquer ponto ao longo de uma linha de transmissão pode 

ser obtida através da razão entre (A.2) e (A.3). 

A impedância de entrada da linha inteira pode ser obtida avaliando a expressão acima 

em z = 0 

A-2 SOLUÇÃO PARA AS EXTREMIDADES DA LINHA 

Geralmente é interessante se conhecer apenas os valores de tensão e corrente no 

começo (na fonte) e no final da linha (na carga). Para isso basta avaliar as equações (A.2) 

e (A.3) em z= 0 e z=L. 

ẐL = ẐC
1 + Γ̂L

1 − Γ̂L
 (A.6) 

Γ̂L =
ẐL − ẐC

ẐL + ẐC
 (A.7) 

Γ̂(z) = Γ̂L𝑒
2�̂�(𝑧−𝐿) = Γ̂L𝑒

2𝛼(𝑧−𝐿)𝑒j2𝛽(𝑧−𝐿) (A.8) 

Ẑin(z) =
V̂(z)

𝐼(z)
= ẐC

1 + Γ̂(𝑧)

1 − Γ̂(𝑧)
 (A.9) 

Ẑin(0) = ẐC
(1 + Γ̂L𝑒

−2𝛼𝐿𝑒−j2𝛽𝐿)

(1 − Γ̂L𝑒−2𝛼𝐿𝑒−j2𝛽𝐿)
 

 

 

(A.10) 

V̂(0) = �̂�+(1 + Γ̂(0)) (A.11) 
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E no final da linha, ou na carga: 

Determinando-se a constante �̂�+ é possível determinar os valores de tensão e corrente 

na fonte e na carga fazendo a substituição nas equações acima. 

Para se determinar o valor da constante �̂�+ é conveniente fazer a análise no 

começo da linha (z = 0). Na entrada a linha pode ser substituída pela impedância de 

entrada da linha como é mostrado na figura A.1. Através de divisor de tensão é possível 

determinar a tensão de entrada da linha. 

Logo, pode-se determinar a constante V̂+ a partir da equação (A.11), se o valor de V̂(0) 

for conhecido basta isolar a constante. 

 

Figura A.1–Circuito equivalente para se determinar o fasor de tensão entrada da linha 
Fonte: PAUL, 2007, p. 248. 

Uma forma direta de se determinar tensão e corrente nas extremidades da linha é 

relacionar a fonte em termos do equivalente de Thevenin como segue: 

Î(0) =
�̂�+

�̂�𝑐
(1 − Γ̂(0)) (A.12) 

V̂(L) = �̂�+𝑒−𝛼𝐿𝑒−𝑗𝛽𝐿(1 + Γ̂L) (A.13) 

Î(L) =
�̂�+

�̂�𝑐
𝑒−𝛼𝐿𝑒−𝑗𝛽𝐿(1 − Γ̂L) 

(A.14) 

V̂(0) =
Ẑin(0)

Ẑs + Ẑin(0)
V̂𝑠 

 

(A.15) 

�̂�+ =
V̂(0)

(1 + Γ̂(0))
 (A.16) 

V̂(0) = V̂𝑆 − Ẑ𝑆Î(0) (A.17) 
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A relação para a extremidade da linha que contem a carga é similar. 

Considerando agora as soluções gerais para uma linha com perdas, equações (2.29) e 

(2.305) em z=0 e z=L deseja-se substitui-las nas equações (A.17) e (A.18) para resultar 

nas equações a seguir: 

Vale ressaltar mais uma vez que a constante de propagação é 𝛾 = √�̂��̂� = 𝛼 + 𝑗𝛽, �̂� é a 

impedância e �̂� a admitância por unidade de comprimento. Rearranjando as equações 

acima na forma matricial obtêm-se:  

  

Ao se resolver as equações que compõe a matriz acima é possível se determinar as 

constantes V̂+e V̂−. Consequentemente, fazendo-se a substituição dessas constantes nas 

soluções gerais (2.29) e (2.30) pode-se determinar a tensão e a corrente em qualquer 

ponto da linha, inclusive na carga e na fonte.  

 

Para se determinar as constantes indeterminadas no domínio modal o processo é 

idêntico. É necessário conhecer os valores terminais da linha de tensão (V̂s) e 

impedância da fonte (Ẑs) e impedância (ẐL).  Para isso basta avaliar a linha na sua forma 

geral em suas condições terminais, ou seja, em z=0 e z=L. Escrevendo essa relação na 

forma matricial, para determinar Îm
+  e Îm

− , tem-se: 

Onde e±γ̂L são as matrizes com z=L, que é o comprimento da linha. 

V̂(L) = ẐLÎ(L) (A.18) 

V̂+ + V̂− = V̂S −
ẐS
ZC
(V̂+ + V̂−) (A.19) 

V̂+𝑒−�̂�𝐿 + V̂−𝑒�̂�𝐿 =
ẐL
ZC
(V̂+𝑒−�̂�𝐿 + V̂−𝑒�̂�𝐿) (A.20) 

[
(ẐC + ẐS) (ẐC − ẐS)

(ẐC − ẐL)𝑒
−�̂�𝐿 (ẐC + ẐL)𝑒

�̂�𝐿
] [V̂

+

V̂−
] = [ẐCV̂𝑆

0
] (A.21) 

[
(�̂�𝐂 + �̂�𝒔)�̂�𝐼 (�̂�𝐂 − �̂�𝒔)�̂�𝐼

(�̂�𝐂 − �̂�𝐋)�̂�𝐼𝐞
−�̂�𝐿 (�̂�𝐂 + �̂�𝐋)�̂�𝐼𝐞

�̂�𝐿
] [
�̂�m
+

�̂�m
−
] = [�̂�𝒔

𝟎
] (A.22) 
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Para se determinar as constantes s V̂m
+ e V̂m

−basta calculá-las a partir da seguinte relação: 

Agora, de posse das constantes indeterminadas modais é possível determinar o valor de 

tensão e corrente para qualquer ponto da linha. 

�̂�𝑉�̂�m
± = �̂�𝐂�̂�𝐼 �̂�m

±  (A.23) 
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