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Badanie filtrów elektrycznych pasywnych 

 
Pasmo przenoszenia/przepustowe filtru to zakres częstotliwości dla których sygnał wyjściowy 

jest tłumiony bardziej niż przyjęta umowna wartość 3dB,   
 

  
 ≈ 70,7% amplitudy sygnału 

początkowego.  

Częstotliwość sygnału przy której następuje tłumienie amplitudy sygnału do wartości 3 dB, 

odpowiada 1/2 mocy sygnału wejściowego. 

Ze względu na kształt charakterystyki filtry dzielimy na:  

 górnoprzepustowe (FGP) – przepuszcza wysokie częstotliwości, tłumi niskie.  

 dolnoprzepustowe (FDP)– tłumi wysokie częstotliwości, przepuszcza niskie  

 pasmowo przepustowe (środkowo przepustowy) – przepuszcza wybrane pasmo, tłumi 

pozostałe.  

 pasmowo zaporowe (środkowo zaporowy)– przepuszcza wszystkie poza wybranym pasmem  

Dla prostych filtrów pasywnych wartości częstotliwości odcięcia - 3dB wyznaczane są ze 

wzorów: dla filtru  RC: f gr  = 
 

    
  ,dla filtru RL: f gr  = 

 

   
   

                          
1. Filtr górnoprzepustowy RC 

 

Zaprojektuj filtr górnoprzepustowy (FGP) o częstotliwości granicznej 1kHz. Zgodnie z wzorami 

na częstotliwości graniczne oblicz wartość rezystancji jakiej trzeba użyć w filtrze, wiedząc, że 

dostępnym elementem jest kondensator 22nF. 
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2. Filtr dolnoprzepustowy RC 
 

Zaprojektuj filtr dolnoprzepustowy (FDP) o częstotliwości granicznej 20kHz, dysponując 

kondensatorem o pojemności 1,1 nF. 
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Wykreśl charakterystykę częstotliwościową 
   

   
=f(f) oraz fazową =f(f) przy Uwe=const. dla 

pomiarów w 1 i 2 punkcie.  Zastosuj skalę logarytmiczną dla osi x i liniową dla osi y. Wykorzystaj 

program Excel do wykreślenia charakterystyk.  

3. Filtr RC pasmowoprzepustowy 

Pasmo przepustowe filtru środkowoprzepustowego definiuje się jako przedział pomiędzy dolną (fL) 
i górną (fH) częstotliwością graniczną lub jako przedział leżący wokół określonej częstotliwości 

środkowej tego filtru, f0. Zależność między częstotliwościami granicznymi oraz częstotliwością 

środkową i szerokością pasma B wyrażają wzory: 

B=fH -fL;             

Filtry środkowoprzepustowe o szczególnie szerokim paśmie mogą być zbudowane także z 

szeregowego połączenia dwóch filtrów: filtru górnoprzepustowego obcinającego sygnały poniżej 

dolnej częstotliwości granicznej pasma i filtru dolnoprzepustowego tłumiącego sygnały powyżej 
górnej częstotliwości granicznej. Zaprojektuj filtr o fL=500Hz i fH= 20kHz. 

 

Wydrukuj charakterystyki z body plottera 

4. Filtr środkowo zaporowy 

Zbadaj filtr o zadanych parametrach. Określ częstotliwości graniczne, częstotliwość środkową oraz 

pasmo zaporowe. Wydrukuj charakterystyki z body plottera. Zamień rezystory na cewki indukcyjne i 

określ ich wpływ na parametry  filtru.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_(elektronika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87_graniczna_filtru
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_g%C3%B3rnoprzepustowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy

