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Resumo de Projeto de Iniciação Científica e Tecnológica
Os resumos dos projetos de iniciação científica e tecnológica são publicados com o objetivo de
divulgar sinteticamente todos os projetos desenvolvidos por bolsistas do CNPq e pela
comunidade acadêmica do IFSC. Caso os resultados do projeto tenham sido publicados, o título
e resumo do mesmo devem ser alterados para se evitar plágio.
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É notório que surgem, cada vez mais, equipamentos que se conectam à rede de internet, tais como, os
eletrodomésticos, lâmpadas, veículos, equipamentos da indústria e até equipamentos médicos hospitalares
e todos estes formam uma grande rede. Neste sentido, a qualidade de transmissão dos dados entre
equipamentos é de fundamental importância. Para isso, é necessário compreender sobre o funcionamento
até mesmo dos cabos que se utilizam para as conexões. Motivado pela importância do estudo dos cabos
de par trançado. O presente trabalho utiliza como base as informações obtidas na pesquisa para o
desenvolvimento teórico e prático de cabos de par trançado. Assim, este estudo visa a modelar os cabos
de par trançado com o software SACAMOS (State of the Art CAble MOdels for Spice – Modelos de cabos
de última geração para Spice) para utilização em circuitos SPICE (Simulated Program with Integrated
Circuits Emphasis – Programa de Simulação com Ênfase em Circuito Integrado). No decorrer da pesquisa,
faz-se uma breve introdução sobre os conceitos necessários para o entendimento dos cabos e demais
equipamentos e softwares utilizados. O foco da pesquisa destina-se a analisar a viabilidade da utilização
do desenvolvimento de modelos de cabos para simulações de subcircuitos do tipo SPICE. De acordo com
a pesquisa, a modelagem mostrou-se eficaz e conclui-se que é viável a utilização de modelos de cabos par
trançado para simulações.
.
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