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Resumo 

Com ênfase no gerenciamento de energia elétrica destinada a laboratórios em 

geral, onde necessitam de eletricidade estável para obterem resultados mais 

precisos, foi desenvolvido um sistema de filtro de impedância de linha para corrigir 

os níveis de perturbação da rede, uma vez que grande parte dos laboratórios é 

composta por equipamentos de precisão e altamente sensíveis a qualquer 

perturbação, ruído e oscilação na rede elétrica, daí a necessidade de entregar para 

os equipamentos uma energia livre de perturbações que podem causar alterações 

no resultado e até mesmo danifica-los. 

Introdução 

O Comitê Internacional de perturbações radioelétricas (CISPR) estabelece 

Normas internacionais para perturbações eletromagnéticas que está regulamentada 

pela resolução 11° da (CISPR): que se aplica para equipamentos elétricos 

industriais, científicos e médicos operados na faixa de frequência de 0-400 GHz e a 

aparelhos domésticos e similares projetados para gerar e usar energia de 

radiofrequência local.  Essas perturbações são conduzidas por grandes distâncias e 

acopladas a equipamentos conectados à rede elétrica. Fenômeno similar ocorre em 

cabos que transportam sinais e informações. Para sua medição, os ruídos nas linhas 

de energia elétrica são isolados do equipamento sobre teste. Para este especifico 

isolamento usam-se circuitos para isolar a Interferência Eletromagnética (EMI) da 

rede de energia elétrica, este equipamento é conhecido como rede de estabilização 

de impedância de linha (LISN- line impedance stabilization network).Entre muitas 

finalidades uma delas é fornecer uma impedância determinada nos terminais do 

equipamento em teste e isola-o de sinais indesejáveis da rede elétrica.  

Objetivo 

 Portanto, visando à contribuição para futuros estudos relacionada à 

tecnologia (LISN), este artigo tem como foco principal o desenvolvimento de uma 

rede de estabilização de linha que esteja dentro das normas internacionais de 

medição de perturbações eletromagnéticas para ser usado em um laboratório.  

Metodologia 

Para se projetar a Rede de estabilização de impedância de linha para 

laboratório, primeiramente foi extraída a função de transferência do circuito para se 



verificar o comportamento do circuito em regime CA, função mostrada na eq. 1 

respectivamente. 

Equação (1) 

𝑉𝑒 = √𝑉𝑅 ² + 𝑉𝐶 ²  

VR = VC = Vs → 𝑉𝑒 = √𝑉𝑆² + 𝑉𝑆²  

𝑉𝑒 = √2𝑉𝑠²  

Ve = Vs√2 ou Vs= Ve √ 

 

A função de transferência da Rede de estabilização de impedância de linha 

para laboratório o projeto tem como finalidade apresentar os princípios básicos de 

sua construção. 

Desenvolvimento 

para o desenvolvimento do projeto foi utilizado componentes eletrônicos, 

roletes de ferrite para enrolar os fios de cobre para construção dos indutores, cabos 

elétricos, capacitores e resistores, o filtro foi construído em uma caixa de plástico 

com alto poder de isolação elétrica, sendo que seus componentes foram fixados na 

placa de plástico com abraçadeiras de nylon. 

Os testes foram realizados em laboratório, onde o LISN foi acoplado a um analisador 

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

filtragem estabelecidos pelo Comitê internacional de perturbações radioelétricas 

(CISPR), sendo que este filtro de passa baixa tem a finalidade de filtrar perturbações 

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

estabelecidas pelo filtro de impedância utilizado como exemplo para construção do 

projeto. 
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Resultados preliminares  

Foram realizados ensaios para testar a eficiência da rede de estabilização 

de impedância de linha para laboratório, para simulação dos testes foi utilizado um 

analisador de impedância e o resultado ate o momento não foi satisfatório.  
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