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1 Wymagane wiadomości i umiejętności
1. Podstawowe informacje na temat pomiarów wielkości elektrycznych [1].

2. Wiadomości zawarte we wprowadzeniu do laboratorium UiSE.
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2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Aparatura

Spis wykorzystywanej aparatury laboratoryjnej:

1. Uniwersalny zasilacz laboratoryjny.

2. Generator funkcyjny.

3. Oscyloskop cyfrowy.

4. Multimetr.

5. Mikrofony elektretowe przygotowane do bezpośredniego połączenia z głowicą stetoskopu 

(parametry techniczne mikrofonów są dostępne w dodatku „4.1 Parametry techniczne mi-

krofonów elektretowych wykorzystanych w ćwiczeniu” znajdującym się na str.8):

● MCE-2002 (niebieski),

● MCE-4000 (zielony).

6. Dwustronna głowica stetoskopu.

7. Generator sygnału testującego (słuchawka).

8. Uchwyt uniwersalny.

9. Komora pomiarowa.

10. Regulowany układ zasilania mikrofonu elektretowego wraz ze wzmacniaczem o regulowa-

nym wzmocnieniu (rys.1).
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Rysunek 1: Schemat elektryczny regulowanego układu zasilania dla mikrofonów elektretowych oraz regulowanego wzmacniacza sygnału wejściowego.
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2.2 Konfiguracja wzmacniacza 

Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów należy ustawić odpowiednie parametry pracy 

zasilacza laboratoryjnego. W tym celu należy:

• ustawić zasilacz w trybie pracy szeregowej (umożliwia to uzyskanie na wyjściach zasilacza 

napięcia symetrycznego),

• ustawić ograniczenie prądowe obu torów zasilacza na ok. 100 mA,

• ustawić wartość napięcie wyjściowego na ±15 V. 

Rozłączyć wszystkie zworki znajdujące się na płytce wzmacniacza. Podłączyć moduł wzmacnia-

cza do zasilacza (zwrócić uwagę na polaryzację). Na wejście wzmacniacza P5 doprowadzić napię-

cie sinusoidalne o amplitudzie 200 mV i częstotliwości 1 kHz. Za pomocą czerwonego potencjome-

tru RV3 ustawić wartość wzmocnienia na około 50 V/V (pomiarów dokonać za pomocą multime-

tru). Po ustawieniu żądanej wartości wzmocnienia nie należy jej zmieniać (nie kręcić czerwonym 

potencjometrem) w dalszych częściach ćwiczenia.

2.3 Pomiar charakterystyki amplitudowej wzmacniacza

Nie zmieniając wartości amplitudy sygnału z generatora zmierzyć charakterystykę amplitudową 

wzmacniacza w paśmie od 10 Hz do 2,5 kHz (pomiarów dokonać za pomocą multimetru).

2.4 Pomiar charakterystyki amplitudowej mikrofonu MCE-4000

Załączyć wszystkie zworki. Ustawić oba potencjometry (zielony - RV2 i żółty – RV1) w pozycji  

środkowej. Podłączyć mikrofon MCE-4000 (zielony) do wejścia J1 wzmacniacza. Za pomocą po-

tencjometru żółtego ustawić napięcie zasilania mikrofonu na 5 V (pomiar wykonać za pomocą mul-

timetru). Podłączyć do zestawu słuchawkowego generator funkcyjny, podać przebieg sinusoidalny o 

amplitudzie 2 V i częstotliwości 100 Hz. Umocować mikrofon w uchwycie uniwersalnym i ustawić 

nad słuchawką, tak aby mikrofon znajdował się, jak najbliżej źródła dźwięku, ale nie dotykał bez-

pośrednio słuchawki. Całość osłonić tekturową osłoną i umieścić w miejscu, które będzie zapew-

niać jak najmniejszą ilość zakłóceń (np.: w postaci drgań przenoszonych przez blat stołu). Do wyj-

ścia wzmacniacza podłączyć oscyloskop oraz multimetr. Na wyjściu wzmacniacza powinien być 

widoczny przebieg sinusoidalny o częstotliwości równej częstotliwości sygnału podawanego z ge-

neratora funkcyjnego. Kręcąc powoli zielonym potencjometrem RV2 dobrać taką wartość rezystan-
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cji układu zasilania mikrofonu elektretowego, przy której uzyskuje się największą wartość sygnału 

na wyjściu wzmacniacza (największe wzmocnienie przedwzmacniacza).  Rozłączyć zworki JP1 i 

JP2, a następnie zmierzyć za pomocą multimetru ustawioną wartość rezystancji drenu RL (patrz 

rys. 1). Następnie zewrzeć wszystkie zworki i zmierzyć charakterystykę amplitudową mikrofonu w 

zakresie od 30 Hz do 2,5 kHz.

2.5 Pomiar charakterystyki amplitudowej stetoskopu

W tym punkcie należy zmierzyć charakterystyki amplitudowe części mechanicznej stetoskopu 

elektronicznego w paśmie od 30 Hz do 2,5 kHz.

Podłączyć głowicę stetoskopu do mikrofonu MCE-4000 tak aby przewód akustyczny był możli-

wie  krótki.  Wszystkie  następne pomiary należy wykonywać z  wybranym mikrofonem.  Wybrać 

membranę stetoskopu jako aktywną stronę głowicy i umieścić głowicę na słuchawce, a całość przy-

kryć tekturową osłoną. Zmierzyć charakterystykę amplitudową. 

W analogiczny sposób przeprowadzić pomiary charakterystyki amplitudowej:

• lejka stetoskopu - pozostawiając krótki przewód akustyczny,

• membrany i lejka stosując długi przewód akustyczny.

Określić wzmocnienie części mechanicznej stetoskopu we wszystkich zastosowanych konfigura-

cjach pomiarowych. Jako odniesienie wykorzystać wyniki pomiarów z pkt. 2.4.

2.6 Pomiar charakterystyki amplitudowej mikrofonu MCE-2002

Podłączyć do wzmacniacza mikrofon MCE-2002 (niebieski) i wykonać ponownie wszystkie po-

miary z pkt. 2.4.
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3 Sprawozdanie
W sprawozdaniu umieścić i skomentować wszystkie wyniki uzyskane w punkcie  2 „Przebieg

ćwiczenia”. W szczególności należy:

1. porównać i skomentować charakterystyki amplitudowe obu mikrofonów,

2. porównać i skomentować charakterystyki amplitudowe membrany oraz lejka zarówno przy 

długim, jak i krótkim przewodzie akustycznym – wyjaśnić źródło różnicy w charakterysty-

kach otrzymanych przy długim i krótkim przewodzie akustycznym,
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4 Dodatki

4.1 Parametry techniczne mikrofonów elektretowych wykorzystanych 
w ćwiczeniu

4.1.1 Mikrofon MCE-4000 (nr kat. 23.3680 [2])

Opis: Wysokiej jakości wkładka mikrofonowa elektretowa, dookólna, wersja subminiaturowa.

• Parametry techniczne:

• Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

• Czułość: 5 mV/Pa/1kHz, ±3 dB

• Impedancja wyjściowa: 2.2 kΩ

• Stosunek S/N: > 58 dB

• Kondensator sprzęgający: 0.1-4.7 uF

• Dopuszcz. temp. Otoczenia: 0-40 °C

• Zasilanie: 1.5-10 V prąd stały /0.5 mA

• średnica 9,7 mm

• długość 6,7 mm

Cena: 4,20PLN

4.1.2 Mikrofon MCE-2002 (nr kat. 23.3810 [2])

Opis: Wkładka mikrofonowa "back electret", PANASONIC, dookólna, wersja subminiaturowa.

Parametry techniczne:

• Pasmo przenoszenia 20-16000 Hz

• Czułość 5.6 mV/Pa/1kHz, ±4 dB

• Impedancja wyjściowa 2 kΩ, RL: 2.2 kΩ 

• Stosunek S/N > 58 dB
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• Kondensator sprzęgający 33 pF

• Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

• Zasilanie 2-10 V prąd stały /0.5 mA

• średnica 6 mm

• długość 2,5 mm

Cena: 28,00PLN
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