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Trabalho Prático no 1 Circuitos RC passa-baixo e passa-alto  

    

1. Objectivos 

Introduzir os conceitos associados à resposta em frequência de circuitos. 

Associar as características da resposta em frequência (frequências inferior e superior de corte) 

com a resposta temporal a uma entrada em degrau ( tempo de subida e flecha).  

 

1. M aterial necessário 

Gerador de sinal, osciloscópio, resistências de 10kΩ e 1kΩ, condensadores de 10nF, placa de 

montagem, fios condutores. 

 

ATENÇÃO: Note que os pontos 2.1.1 e 2.2.1 devem ser efectuados antes do início da aula. 

 

2. Experiências 

2.1. Circuito passa-baixo 
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Figura 1- Filtro RC passa-baixo de ordem 1. 
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2.1.1. Para o circuito apresentado na figura 1 determine analiticamente: 

i) O ganho |Vo(jω)| / |V i(jω)| para sinais de frequências nula e infinita. 

ii) A resposta temporal da saída, vo(t), a um degrau na entrada vi(t). 

iii) A função de transferência, Vo(s)/V i(s). 

iv) A frequência, fH, para a qual o ganho, em módulo, vale 2
1  do seu valor para f=0 e o 

correspondente valor do desfasamento. 

2.1.2. Efectue a montagem do circuito e confirme experimentalmente os resultados analíticos 

obtidos. Nomeadamente a relação analítica do tempo de subida com fH, Hs ft 35.0≅ . 

2.1.3. Esboce, devidamente cotadas, as características teórica e experimental obtidas para 

|Vo(jω)| / |V i(jω)|. 

 

2.2. Circuito passa-alto 
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Figura 2- Filtro RC passa-alto de ordem 1. 

 

2.2.1. Para o circuito apresentado na figura 2 determine analiticamente: 

i) O ganho |Vo(jω)| / |V i(jω)|  para sinais de frequências nula e infinita. 

ii) A resposta temporal da saída, vo(t), a um degrau na entrada vi(t). 

iii) A função de transferência, Vo(s)/V i(s). 



 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e dos 
Computadores 

Ano Lectivo de 2001/2002 
Electrónica I 

 

FEUP, DEEC, Setembro, 2001 

iv) A frequência, fL, para a qual o ganho vale 2
1  do seu valor para a frequência infinita. 

Qual o valor do desfasamento em fL? 

2.2.2. Efectue a montagem do circuito e confirme experimentalmente os resultados analíticos 

obtidos, nomeadamente a relação analitica da flecha P com fL (na condição de baixa distorsão 

T/(2RC)<<1 => P≈πfL/f; f=1/T. Utilize uma frequência de sinal por forma que P<25%, para 

garantir a aproximação). 

2.2.3. Esboce, devidamente cotadas, as características teórica e experimental obtidas para 

|Vo(jω)| / |V i(jω)|. 


