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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.

3. Umiejętność korzystania ze środowiska obliczeniowego MATLAB [2], [3], [4], [5].

4. Podstawowe informacje na temat transformaty Fouriera [6].

5. Informacje zawarte w dokumentacji technicznej (nota aplikacyjna) modułu uruchomienio-

wego  elektronicznego  stetoskopu  (MDK  –  ang.  Medical  Development  Kit)

TMDXMDKDS3254 firmy Texas Instruments [7].

6. Świecak,  M.,  2014.  Elektroniczny stetoskop do zastosowań dydaktycznych.  Politechnika

Warszawska, Warszawa – praca dyplomowa inżynierska (o dostęp do pracy poprosić prowa-

dzącego zajęcia).
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2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Aparatura

Spis wykorzystywanej aparatury laboratoryjnej:

1. Moduł TMDXMDKDS3254.

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.6):

● MCE-2002 (niebieski),

● MCE-4000 (zielony).

6. Dwustronna głowica stetoskopu.

7. Komputer PC wraz z oprogramowaniem MATLAB.

8. Tłumik rezystancyjny 1:100 umożliwiający podłączenie sygnału z wyjścia karty audio kom-

putera do modułu elektronicznego stetoskopu  TMDXMDKDS3254.

2.2 Pomiar dynamiki wejściowej modułu MDK

Poprzez dzielnik rezystancyjny (1:100) doprowadzić do wejścia  (J8)  modułu MDK (MDK -

Medical Development Kit) sygnał sinusoidalny z generatora funkcyjnego o amplitudzie 50mV i

częstotliwości 100Hz. Ustawić wartość decymacji sygnału przez moduł elektronicznego stetoskopu

na 2x oraz tryb pracy modułu  na „Extended”. Moduł podłączyć do komputera za pomocą kabla RS.

Z wykorzystaniem środowiska MATLAB oraz funkcji  „odbierzDaneRS232” zarejestrować dane

wyjściowe.  Następnie zwiększając stopniowo amplitudę sygnału określić maksymalną wartość am-

plitudy sygnału przy której sygnał jest przetwarzany przez moduł bez zniekształceń. Zarejestrować

sygnały bez zniekształceń oraz zniekształcony.
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Następnie zewrzeć wejście (J8) za pomocą dedykowanej zwory i zarejestrować sygnał wyjścio-

wy zawierający szumy wejściowe modułu.

Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczyć dynamikę wejściową modułu MDK.

2.3 Pomiar charakterystyki amplitudowej modułu MDK

Dla każdego z dostępnych trybów pracy modułu MDK (diaphragm, bell, extended) dokonać po-

miaru charakterystyki amplitudowej. Pomiarów dokonać w paśmie 5 Hz – 5 kHz dwoma metodami

tj. pobudzenia harmoniczną i szumem białym. W tym celu zarejestrować za pomocą środowiska

MATLAB sygnały wyjściowe z modułu, a następnie przeanalizować zarejestrowane dane i wykre-

ślić charakterystyki amplitudowe.

2.4 Zakres pomiarowy modułu HR

Za pomocą tłumika (1:100) połączyć wyjście karty dźwiękowej komputera oraz wejście mikro-

fonowe (J8) modułu. Wykorzystując środowisko MATLAB oraz wyniki analizy sygnałów dokona-

nej w ćwiczeniu 1 „Stetoskop elektroniczny – parametry sygnałów rejestrowanych” oraz funkcję

heart_beat (wykorzystywaną w ćwiczeniu 4 „Elektroniczny stetoskop - cyfrowe przetwarzanie sy-

gnału”) wygenerować sygnał imitujący odgłosy serca. Zmieniając długość okresu pomiędzy kolej-

nymi odgłosami uderzeń serca zbadać zakres pomiarowy miernika rytmu serca (HR – Heart Rate)

zaimplementowanego w module. Następnie dodając do sygnału szum biały zbadać maksymalną sto-

sunek sygnał/szum (SNR – Signal to Noise Ratio), dla którego zaimplementowany w module mier-

nik rytmu serca działa poprawne.

2.5 Rejestracja i analiza sygnałów własnych – punkt opcjonalny

Wykorzystując moduł TMDXMDKDS3254 oraz głowicę, przewód i jeden z mikrofonów elek-

tretowych zarejestrować i dokonać analizy widmowej (w środowisku MATLAB) sygnału pochodzą-

cego od jednego z członków zespołu laboratoryjnego.
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3 Sprawozdanie
W sprawozdaniu umieścić i skomentować wszystkie wyniki uzyskane w punkcie  2 „Przebieg

ćwiczenia”. W szczególności należy:

1. skomentować zmierzoną wartość dynamiki oraz pasma przenoszenia modułu MDK,

2. skomentować uzyskane wartości parametrów modułu pomiaru rytmu serca modułu MDK.
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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 [8])

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 μF

• 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 [8])

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

• Kondensator sprzęgający 33 pF
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• 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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