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1. RESUMO 
 
 Este projeto consiste na modelagem matemática de um filtro ativo passa 

faixa com AMPOP com o objetivo de estabelecer quantos estágios do mesmo 

circuito promoverá com maior eficiência a filtragem de ruídos que provocam 

distorções em circuitos de áudio. Para isso será utilizado o software Matlab 

para demonstrar os cálculos e os gráficos relativos ao referido circuito. 

Palavras chaves: modelagem, filtro ativo, passa faixa, ampop. 

 
 
2. INTRODUÇÃO 
 
Filtro ativo passa faixa é projetado para se comportar dando passagem a uma             

certa banda de frequência e rejeitar todos os sinais fora dessa banda. O filtro passa               

faixa pode ser montado unindo-se um filtro passa alta e um passa baixa. 

 

3. OBJETIVOS 
 
O presente artigo tem como objetivo demonstrar a modelagem matemática de           

um filtro ativo passa faixa com ampop, com o intuito de fornecer aos leitores que               

trabalham com projetos de tratamento de sinais analógicos subsídios na montagem           

de seus projetos, estabelecendo um número mínimo de estágios onde se pode            

alcançar uma melhor eficiência na filtragem de ruídos. 

 

4. METODOLOGIA 
 
Serão utilizados cálculos diferenciais retirados do domínio do tempo a partir           

da transformada de Laplace para o desenvolvimento do modelo matemático. Com o            

auxílio do software MatLab/Simulink, ferramenta desenvolvida pela companhia        

MathWorks, será realizada a simulação e análise dos resultados obtidos. Através do            

resultado obtido neste artigo pode-se estimar se o filtro passa faixa desenvolvido            

atende os parâmetros do projeto. 

 



 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
5.1. Filtros ativos 
 
5.1.1. Definição 
Uma das definições formais de filtro é: 

Um filtro elétrico é um quadripolo capaz de atenuar determinadas frequências           

do espectro do sinal de entrada e permitir a passagem das demais, ou seja, os               

filtros são circuitos feitos para deixar passar apenas determinadas frequências,          

atenuando outras. 

É chamado espectro de um sinal a sua decomposição numa escala de            

amplitude versus frequência. Isso é feito através das séries de Fourier ou utilizando             

um analisador de espectro. Um osciloscópio é um instrumento para análise de um             

sinal no domínio do tempo, o analisador de espectro é um instrumento para análise              

de um sinal no domínio da frequência. 

 

5.1.2. Vantagens e desvantagens dos filtros ativos 

Os filtros ativos possuem uma série de vantagens em relação aos filtros            

passivos: 

a) Eliminação de indutores, os quais em baixa frequência são         

volumosos, pesados e caros; 

b) Facilidade de projeto de filtros complexos através da        

associação em cascata de estágios simples; 

c) Possibilidade de se obter grande amplificação do sinal de         

entrada (ganho), principalmente quando este for um sinal de nível muito           

baixo; 

d) Grande flexibilidade de projetos; 

 

 

 



 

 

Por outro lado, existem algumas desvantagens dos filtros: 

 

Exigem fonte de alimentação; 

A resposta em frequência dos mesmos está limitada a capacidade de           

resposta dos AMPOP’s utilizados; 

Não podem ser aplicados em sistemas de média e alta potência (como, por             

exemplo, filtros para conversores e inversores tiristorizados em acionamentos         

industriais). 

Apesar destas limitações, os filtros ativos tornam-se cada vez mais úteis no            

campo eletrônico em geral. Sendo a instrumentação e telecomunicações as áreas           

mais beneficiadas. 

 

5.1.3. Classificação 

Os filtros podem ser classificados sob três aspectos: 

- quanto à função executada; 

- quanto à tecnologia aplicada; 

- quanto à função-resposta (ou aproximação) utilizada. 

O primeiro nos permite considerar quatro tipos de básicos de filtros? 

a) Filtro passa baixas (PB) 

Só permite a passagem de frequências abaixo de uma frequência          

determinada fc (denominada frequência de corte). As frequências superiores são          

atenuadas. 

b) Filtro passa altas (PA) 

Só permite a passagem de frequências acima de uma frequência          

determinada fc (frequência de corte. As frequências inferiores são atenuadas. 

c) Filtro passa faixa (PF) 

Só permite a passagem das frequências situadas numa faixa delimitada por           

uma frequência de corte inferior (fc1) e outra superior (fc2). As frequências situadas             

abaixo da frequência de corte inferior ou acima da frequência de corte superior são              

atenuadas.  



d) Filtro rejeita banda (RF) 

Só permite a passagem das frequências situadas abaixo de uma          

frequência de corte inferior (fc1) ou acima de uma frequência de corte            

superior (fc2). A faixa de frequência delimitada por fc1 e fc2 é atenuada. 

Na figura temos a simbologia adotada para cada uma das funções citadas. 

 
  Figura 1 – simbologia filtros ativos 

 

Já na figura 2 temos os gráficos que nos mostram o ganho do filtro em função da                  

frequência do sinal aplicado. Neles são apresentadas curvas ideais. Na prática, é            

impossível obtê-las, mas pode-se realizar aproximações muito boas. As linhas          

tracejadas indicam as respostas reais dos filtros. A letra K representa o ganho             

máximo do filtro. A anotação IH(jω)I ou simplesmente IHI representa o módulo do             

ganho de tensão do filtro em termos da variável ω(ω=2πf) ou frequência angular. 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 2 – ganho filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – ganho filtro 
 

O segundo aspecto de classificação dos filtros nos permite considerar três           

tecnologias fundamentais. 

a) Filtros passivos 

São aqueles construídos apenas com elementos passivos, tais como:         

resistores, capacitores e indutores. Tais filtros são inviáveis em baixas frequências,           

pois exigem indutores muito grandes. 

b) Filtros ativos 

São aqueles construídos com alguns elementos passivos associados a         

elementos ativos (válvulas, transistores ou amplificadores operacionais). 

A primeira geração de filtros ativos foi construída tendo as válvulas como            

elementos ativos. Eram filtros de alto consumo de potência, alta margem de ruídos,             

baixo ganho. 

A segunda geração de filtros ativos utiliza transistores e, sem dúvida, teve            

vantagens marcantes sobre a primeira geração, mas ainda deixavam muito a           

desejar. 

A terceira geração, que será o objeto de modelagem e análise, utiliza os             

amplificadores operacionais como elementos ativos. A alta resistência de entrada e           

a baixa resistência de saída dos AMPOP’s associados a suas outras características,            

permitem a implementação de filtros de ótimas qualidade. 

c) Filtros digitais 



Tais filtros utilizam componentes digitais como elementos construtivos. Um         

sinal analógico é convertido em sinal digital através de um sistema de conversão             

analógico-digital. 

E por fim, o terceiro aspecto de classificação dos filtros diz respeito à função              

resposta ou aproximação utilizada para projetá-los. Este exige um tratamento          

matemático altamente complexo e de interesse puramente teórico. 

Os tipos mais comuns de aproximação são: 

- Butterworth 

- Chebyshev 

- Cauer. 

 

6. RESULTADOS 
 
Os filtros ativos denominados passa-faixa são circuitos construídos com         

amplificadores operacionais como elementos ativos, estes permitem a passagem de          

sinais de tensão e corrente com frequências situadas numa faixa intermediária,           

atenuando os sinais com frequências abaixo ou acima dessa faixa. Essa faixa            

intermediária é delimitada por uma frequência de corte inferior (fc1) e uma            

frequência de corte superior (fc2). Para a faixa de frequência situada entre as             

frequências de corte superior e inferior, denominada de banda passante (BW –            

Bandwidth), o ganho de tensão do filtro é praticamente unitário, portanto, o módulo             

do sinal de saída é praticamente igual ao sinal de entrada e, para as frequências               

que estão abaixo de fc1 ou acima de fc2, o ganho do sinal é muito baixo ou                 

praticamente nulo. A figura 3 e 4 abaixo mostra a curva de resposta em frequência               

do ganho para um filtro passa-faixa ideal, bem como a sua simbologia usual. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3 -curva de resposta em f                                                                                Figura 4 –simbologia 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O filtro ativo passa faixa utilizado neste artigo, é basicamente composto por            

um filtro passa baixa ligado em série com um filtro passa alta, na saída deste é                

inserido um amplificador não inversor, com a finalidade de amplificar o sinal de             

saída. 

 

 

 

 

Figura 5 – filtro passa faixa 

Neste trabalho, temos o objetivo de realizar a modelagem matemática e           

análise de sistemas de um filtro ativo passa faixa. 
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