
 

Lineáris rendszerek vizsgálata,  
mérések  BK-2O34  kétcsatornás FFT elemzővel 

(Dániel István, TMIT, 2005 február) 

- nem végleges változat - 
 
A villamosmérnökök napi mérési feladatai között gyakran szerepel valamely (egyszerű eset-
ben egy bemenetű és egy kimenetű)  lineáris rendszer vizsgálata, paramétereinek meghatáro-
zása. Az életünk tele van lineáris rendszerekkel. A valóságos rendszerek elég kis amplitúdójú 
gerjesztés mellett lineárisnak tekinthetők. Még azokat a rendszereket is lineáris modellekkel 
igyekszünk kezelni, amelyek csak erősen megerőszakolva tekinthetők annak. Ennek oka, 
hogy a lineáris rendszerek elmélete kidolgozott és viszonylag egyszerű, szemben a 
nonlineáris esettel, amelyben elég nehéz egyről a kettőre jutni.  ‘... a mindennapi linearitást 
add meg nekünk ma, ...’ - részlet nem véletlenül szerepel a híradástechnikus imájában.  
A lineáris rendszerek egy részének a be- és kimenetei elektromos mennyiségek, esetleg éppen 
feszültség, míg másoknál nekünk kell gondoskodni az illető mennyiségek elektromossá alakí-
tásáról. A mérőműszereink többsége ugyanis elektromos jelekkel dolgozik, így gondoskod-
nunk kell az egyéb fizikai mennyiségeknek elektromos jelekké alakításáról megfelelő érzéke-
lők, mérőátalakítók segítségével. 
(Ld. még függelék 1.) 
 
 
A Fourier transzformáció lényegében függvények (pl. időjelek) szinuszos összetevőkre bontá-
sát végzi. A diszkrét változatát (DFT) akkor használjuk, ha a transzformálandó függvény kor-
látos intervallumon ('ablakban') értelmezett. Ekkor az összetevő szinuszfüggvények frekven-
ciája  n/T, ahol n: egész szám, T: az ablak hossza. A gyakorlatban mindig csak véges interval-
lumokkal van dolgunk. Ezen kívül a transzformálandó függvényeink sem folytonos formában 
állnak a rendelkezésre, hanem (többnyire) egyenletes közökben mintavételezve, ami a frek-
vencia tartományt is behatárolja.   
A FFT a DFT kiszámításának egy gyorsabb, (a definíció közvetlen alkalmazásánál kevésbé 
számításigényes) módszere. 
A lineáris rendszerek vizsgálatában azért alkalmazzuk  előszeretettel a Fourier transzformáci-
ót, mert annak az építőkövei (= bázisfüggvényei) a szinusz függvények. Azokkal szemben 
pedig a lineáris rendszerek igen speciálisan (jelen esetben egyszerűen) viselkednek. Ha egy 
lineáris (és időinvariáns) rendszer bemenetét szinuszos gerjesztés éri, a válasz is csak azonos 
frekvenciájú tiszta szinusz lehet. Eltérés legfeljebb az amplitúdóban és a fázisban lehet, így a 
bemenet és a kimenet viszonya 1 db komplex számmal megadható. 
 
A BK-2034 kétcsatornás FFT elemző alapvetően lineáris rendszerek vizsgálatára kifejlesztett 
eszköz. A mérési koncepció az ilyen esetekben szokásos: A mérendő rendszer bemenetére 
gerjesztést adunk, és a bemeneti ill. a kimeneti jeleket a műszer  ‘A’ ill. ‘B’ csatornájával 
egyidejűleg megmérjük. A mérés után a készülék képernyőjén a mért átviteli függvényt ill.  
impulzus válaszfüggvény többféle ábrázolási módban szemlélhetjük.  
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Napjainkban többféle FFT elemzésre is képes mérőkészülék kapható. Ezek közül a Brüel & 
Kjaer (Dán műszergyártó cég) által forgalmazott, BK-2034 típusú  kétcsatornás FFT  elemző-
vel foglalkozunk. 
A készülék, bizony, nem mai konstrukció. Szerencsére a lineáris rendszerek elméletének alap-
jai nem sokat változtak. Amilyen rendszerjellemzőkre kíváncsi volt a 20 évvel ezelőtti mér-
nökúr, kb. arra kíváncsi ma is.1 A mai, PC-alapú mérőkészülékek pedig gyakran feleslegesen 
el vannak bonyolítva. Továbbá egy célműszert mindig hatékonyabban lehet használni az adott 
feladatra, mint egy általános célút, nevezetesen a PC-t. Amikor a szóban forgó FFT elemzőt 
készítették, akkor abba „beleadtak apait-anyait”. Ezért lehetséges, hogy most húsz év után is 
jól használható. A koncepciója jól végig van gondolva, sohasem kellett javítani és még a nyo-
mógombjai sem mennek tönkre2. További előnye a tisztességes konstrukcióknak, hogy kímé-
lik az ember idejét. A mostani szoftverek egyre újabb és újabb verziói mind a felhasználók 
idejét rabolják azzal, hogy újra és újra telepítgetni kell őket, és hozzá kell szokni az újabb és 
újabb hibáikhoz, miközben a szolgáltatásaiknak néha csak elenyésző töredékét használják, 
azokat, amelyek, már az első kiadásban is benne voltak. Ezek a naponta, alattomosan felmerü-
lő költségek gyakran magasabbak, mint a szoftver ára.3 Mindezek fényében megérheti olyan 
eszközöket beszerezni ill. használni, amelyek ugyan drágák, de kímélnek minket, és az időn-
ket. A BK-2034 akkori áron került 5-ször annyiba, mint most egy jó PC konfiguráció. 

Jelfeldolgozás a BK-2034 FFT elemzőben 
A BK-2034 elemzőnek három fő mérési funkciója van. Ezek közül a legfontosabb a „Dual 
spectrum averaging” . Erre szánták a készüléket elsősorban. A másik kettőt elsősorban azért 
tették bele, mert ha már építettek egy ekkora hardware-t, miért ne legyen az alkalmas más 
funkciókra is. Csak program kérdése. Mi most csak a fő funkcióval foglalkozunk, a másik 
kettőt kihagyjuk. Már csak azért is, mert pl. egy amplitúdóeloszlás-mérésen nem sok megbe-
szélnivaló van, eléggé értelemszerű.  
 
A bemenő feszültséget egy változtatható erősítősor fogadja, majd antialiasing szűrő4 és AD 
konverter következik. A mintavételezés mindig egyetlen, (a legmagasabb) frekvencián, 
64kHz-en folyik. 
Az FFT elemző 2048 mintából 1024 komplex spektrumvonalat számít, de praktikus okokból 
csak 801-et jelenít meg az alábbiak miatt. Analóg szűrőkkel nem oldható meg bármilyen me-
redek levágás, ill. nem is érdemes erőltetni, mert a túl meredek szűrőknek hátrányaik is van-
nak. Azért a konstruktőrök azzal a józan kompromisszummal éltek, hogy a spektrumot csak a 
801-edik vonalig használják. Azután kezd levágni az antialiasing szűrő, amely átvitelének 

                                                 
1 És bizony már ebben a készülékben is találhatók olyan szolgáltatások, amelyeket egyszer megnéz az 
ember —kíváncsiságból— de aztán soha többé nem kerül elő. Viszont bele kellett tenni, mert a konku-
rens műszergyártó is beletette a sajátjába. Egyszerűbb beletenni, mint meggyőzni a vevőt, hogy az 
felesleges. 
2 Kis kitérő: Szeretjük, ha egy nyomógomb hiszterézissel működik, határozottan pattan egyet, amikor 
megtörténik az érintkezés azaz „beveszi a karaktert” Igen idegesítő tud lenni, ha pattan de nem érint-
kezik, vagy éppen fordítva. Amint az gyakran fordul elő a mai olcsó tasztatúrák esetében. A BK-2034-
en alkalmazott gombok esetén ez nem fordulhat elő. Úgy vannak kialakítva, a gomb bepattanása szo-
rosan összefügg az érintkezés létrejöttével. Ezekből a nyomógombokból 5db kerül annyiba, mint egy 
egész PC tasztatúra, viszont lehet őket használni.  
3 Egy könyv megvásárlásánál sem a könyv ára a sok, hanem az idő, amíg elolvassuk. 
4 Ki-be kapcsolható 25.6kHz-es ill. 6.4 kHz-es szűrőket tartalmaz, amelyek gondosan össze vannak 
hangolva a két csatornára 
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azon a frekvencián kell elérnie a –80dB-t, ahol az már kezdene bele-Nyquist-tükröződni az 
kijelzett (801 vonalas) spektrum felső végébe. Ez az „1248-adik” spektrumvonalnál követ-
kezne be, ami 1248/800 * 25.6kHz = 40kHz-nek felel meg. Ilyen meredekségű szűrővel még 
megoldható, hogy az átviteli sávban viszonylag egyenletes legyen, és a jelalakot se torzítsa 
halálra. 
 
Amennyiben a mérés frekvenciatartománya 0…25.6kHz, akkor minták változatlan formában 
töltik fel a 2048 minta hosszúságú input buffer-t. Ha azonban a mérési frekvencia-tartományt 
megfelezzük, akkor egy újabb szűrő lép be, ezúttal digitális, amely kiszűri a jelfolyamból a 
12.8kHz feletti részt. Az így nyert „megsimított” jelfolyamot már jogunk van megritkítani. Ez 
meg is történik: az input buffer-be ekkor csak minden második minta kerül, a többit eldob-
juk.5 És ez hasonlóan megy végbe a többi, kisebb frekvencia tartományban, azzal a különb-
séggel, hogy pl. 6.4kHz esetén 4 mintából tartunk meg egyet, 3.2kHz esetén 8 mintából, és 
így tovább.6  
ZOOM alkalmazásánál a számítás annyival bonyolódik, hogy a jelfolyamot egy (a zoom kö-
zépfrekvenciájával) forgó komplex egységvektorral végigszorozzák, ami által a kiszemelt 
tartomány 0Hz környékére csúszik, és onnan kezdve a többi teendő elvileg változatlan. 
 
 A feltöltött input buffer-t végigszorzódik a beállított súlyozó függvénnyel avagy ablakfügg-
vénnyel, majd a Fourier trafó következik.  

A mérési adatok átlagolása 
A fő cél általában egy rendszer átviteli függvényének meghatározása. Ezt első közelítésben a 
két csatornán (szimultán) mért két spektrum hányadosával azonosíthatjuk. Azonban van vele 
egy kis baj. Ha a gerjesztő spektrum nem szép egyenletes, hanem „lukas”, akkor ott a hánya-
dos is pontatlan, használhatatlan lesz7. Ha két (vagy több) mérést végzünk egymás után, és 
szerencsénk van, akkor ahol az egyik likas, ott a másikban van elegendő amplitúdó, és vi-
szont. De hogyan „átlagoljuk” össze a részeredményeket? Egyszerű átlaggal bizony nem sok-
ra megyünk, mert a hibás pontok az egyik spektrumban annyira rosszak lehetnek, hogy képe-
sek az átlagot is tönkretenni. Vagyis az átlagolt hányados csúnyább lesz, mint az átlagolandók 
eredetileg voltak. Mást módszert kell keresni. 
A BK-2034 az átlagolás feladatát a következőképpen oldja meg. Három spektrumot gyűjtöget 
az átlagolás során, ezek a keresztspektrum és a két autospektrum.8 Ezek valahogyan négyze-
tes, energia-jellegű mennyiségek, amelyek bírják az átlagolást, azaz: az egymás utáni méré-
sekből származó spektrumokat egyszerűen össze lehet adni, (majd leosztani n-nel). A frek-
venciaválasz, mint tudjuk komplex függvény. A három átlagolt mennyiség közül csak a ke-
resztspektrum hordoz fázisinformációt, az autospektrumok nem.  

                                                 
5 Vagy esetleg ki sem számítjuk, de ez már részletkérdés. Ha FIR szűrőt használunk, akkor megtehet-
jük meg, hogy az eldobandókat ki sem számítjuk, IIR szűrőnél viszont ez nem lehetséges.  
6 Vegyük észre hogy közben a teljes mérés ideje is egyre hosszabb lesz, megfelelően annak hogy a 
szűkebb frekvenciasáv nagyobb felbontást jelent, az pedig feltételezi a hosszabb megfigyelési időt. 
7 mert szemetet osztottunk szeméttel 
8 Az autospectrum tulajdonképpen a teljesítményspektrum. Az „auto” név abból ered, hogy önmagával 
vett keresztspektrum. A keresztspektrum pedig a két pillanatnyi spektrum szorzata, de előbb az egyiket 
komplex konjugálni kell. Vegyük észre a komplex konjugálás értelmét: Így a fázis a két csatorna fázi-
sának a különbsége lesz, különben pedig az összege volna. A vizsgálandó rendszert pedig a különbség 
jellemzi. Az összeg attól függ, hogy milyen fázisú volt a gerjesztő jel a mérés kezdetén, ami ugye eset-
leges. Analóg ez azzal, hogy a fizikai egyenletekben mindig időkülönbségek szerepelnek, és sohasem 
összegek. Hiszen annak nincsen fizikai tartalma, hogy mikor szíveskedtünk elkezdeni az időszámítást. 
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Mire is vágyunk? Egy B/A hányadosra, (amennyiben a „B” csatorna méri a választ, az „A” 
pedig a gerjesztést).  Az átlagolás után a rendelkezésünkre álló spektrumokat jelöljük célsze-
rűen „AA”,  „BB” és „AB” -vel. Ha csak az amplitúdókra koncentrálunk egy pillanatra, fe-
ledve a fázist9, a B/A-t (a rengeteg egyéb lehetőség közül) két egyszerű módon kaphatjuk meg  

1. B/A = BB/BA, avagy 
2. B/A = AB/AA. 

(Ezeket jelölik az FFT elemzőben FREQ RESP H1-el ill. FREQ RESP H2-vel.) Fontoljuk 
meg az alábbiakat! Az autospektrumok képtelenek különbséget tenni hasznos jel és zaj között, 
mindkettőjük energiája demokratikusan megjelenik az autospektrumban. Nem így a kereszt-
spektrum, amely öntisztulásra képes: a hosszú átlagolás során a zaj „kikopik” belőle. Ilyen 
módon AB az igazsághoz közelít, míg AA és BB valamely más (az igazságnál nagyobb) ér-
tékhez tart. Mármost nem mindegy, hogy egy törtnek számlálójával, vagy a nevezőjével „csa-
lunk fölfelé”. Az egyik esetben többet, a másik esetben kevesebbet kapunk a kelleténél. En-
nek megfelelően a  FREQ RESP H1 felülről, míg a másik alulról becsüli az igazságot. (Már-
mint az abszolút értékét, mert a fázisban nincs különbség.) 
 
Az átlagolás indítása esetén tehát az egymás utáni időfüggvényekből az elemző teljesítmény-
spektrumokat (AUTOSPEC A   és   AUTOSPEC B) ill. keresztspektrumot (CROSS SPEC) 
számol és átlagol. Ezek tehát az elsődleges átlagolt mennyiségek, amelyekből az összes többit 
a megfelelő definíciós képletek alapján utólag számítja ki. 
Ezek: 
1. átviteli függvények (4-féle)  (FREQ RESP H1 stb.) 
2. impulzus-válasz függvény    (IMPULSE RESP) 
3. coherencia    (COHERENCIA)  
4. koherens teljesítmény  (COHERENT POWER) 
5. inkoherens teljesítmény  (NONCOHERENT POWER) 
6. jel/zaj viszony   (SIG/NOISE RATIO) 
7. autokorrelációk   (AUTO CORRELATION) 
8. keresztkorreláció   (CROSS CORRELATION) 
 
A mért mennyiségek egy része frekvenciafüggő komplex mennyiség. Ezek megjelenítésében 
a következő lehetőségek állnak rendelkezésre : 
1. Real(frekvencia) 
2. Imag(frekvencia) 
3. Phase(frekvencia) 
4. Mag(frekvencia)                        (  Mag =  (Real2 + Imag2)½  ) 
5. Nyquist :   Imag(Real)       ( frekvencia szerint paraméterezve) 
6. Nichols :   Mag(Phase)      ( frekvencia szerint paraméterezve) 
     
Megjegyzendő, hogy az elemző az időfüggvényekből is komplex függvényeket gyárt a 
Hilbert-transzformáció segítségével. A Hilbert-trafó úgy készül, hogy egy jelet szinuszos ösz-
szetevőkre bontunk, minden szinuszt eltolunk 90 fokkal, majd újból „összerakjuk” őket. Utol-
jára az eredményt beszorozzuk az imaginárius egységgel, azaz egy valós időjelnek a hiányzó 
imaginárius részét számítjuk ki így.  
 Ilyen módon ezen függvények is a most felsorolt komplex függvény ábrázolási technika hatá-
lya alá esnek. Egy változó amplitúdójú szinuszjel burkolójának meghatározásához a Hilbert-
trafó ideális eszköz. Érdemes kipróbálni! Nézzük meg, hogy a burkoló mennyire mentes a 
                                                 
9 Ehhez jogunk van, mert az egyetlen fázisinformációt hordozó függvény, a keresztspektrum, önállóan 
határozza meg a végeredmény fázisát, így az —függetlenül az amplitúdótól— külön kezelhető. 
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szinusz eredeti periodicitásától, ugyanakkor a Hilbert trafónak nincs semmiféle időállandója, 
integrálási ideje, ami miatt késne, vagy elkenődne a jel. 

A beépített jelgenerátor 
 
Az FFT elemző ellát minket a méréshez szükséges GERJESZTŐ JEL-el is, amely lehet szi-
nusz, impulzus, random vagy pszeudo-random). Külön öröm, hogy a zajjelek spektruma min-
dig alkalmazkodik a mérendő frekvencia-tartományhoz, így a mérőláncokat nem terhelik 
olyan jelek, amelyek az adott beállításban nem járulnak hozzá az eredményhez.  
A pseudo-random zaj periodikus jel,amelynek ciklusideje mindig az aktuális  FFT-ablak 
hosszához igazodik. Miért jó ez nekünk? A diszkrét Fourier transzformáció úgy tekinti a jelet, 
mintha az periodikus volna az ablak periódushossza szerint. Random jelre ez nem igaz, és ez 
hibát okoz az átviteli függvény mérésében. Ezt küszöböli ki a pszeudo-random zaj, amelyet 
úgy gyártottak le, hogy legyen az FFT-vonalaknak megfelelő, diszkrét frekvenciájú, egység-
nyi amplitúdójú szinuszos jeleket véletlenszerű fázissal összeadogattak. Az eredmény egy 
zajszerű jel, amely az FFT-ablak szerint periodikus. Ezzel a FFT kezére dolgoznak, mondván, 
ha az periodikusnak tekinti a világot és nem tudjuk erről lebeszélni, hát legyen meg az ő aka-
rata: legyen a világ periodikus. 

Mérések a készülékkel 
Az elemző kezelését a leggyorsabban használat közben lehet elsajátítatni. Ld. függelék 2. 
Kapcsoljuk be a készüléket. ( nyomógomb a készüléktesten balra lent) A SELFTEST lefutása 
után adjunk egy System Reset-et. (a kihúzható billentyűzeten (fiókon) balra lent) 
A képernyő tetején megjelenik a Display beállítás (az egyik a kettő közül), alul pedig a mérési 
beállítás. A Display beállítás jobb oldalán látható a Cursor beállítás. 

A bemenetek kezelése, mérés indítás   
 A két csatornán többféle bementek között választhatunk. 
 Direct Input (BNC)  ez a szokásos feszültség-bemenet 
 Acc. Input (line Drive) (TNC)  12 V tápfeszültséget ad ki egy érzékelő számára,  

és annak a felvett áramát méri 1kOhm ellenálláson. 
 Preamp input    Speciális csatlakozó BK mikrofon előerősítők számára. 
 A képernyő alján két sor a két csatornára vonatkozik ahol külön-külön beállítható a csatornák 
AC/DC csatolása, érzékenysége, előjele, antialiasing szűrése az A/D előtt, továbbá a kalibrá-
ciós faktor.  
A frekvencia tartomány szélességét  (BASEBAND) ill. +  a középfrekvenciáját (ZOOM) be 
lehet állítani. 
  
A megfelelő triggerelési mód kiválasztása után a ‘single’ vagy ‘cont’ gombokkal indítható a       
mérés. Ekkor megindul az időjeleknek (csatornánként 2048 db mintának) a tárban való rögzí-
tése. Ezen függvények frekvencia-spektrumát is megnézhetjük. (INSTant SPECtrum) Külön-
féle ablakokat beállítva figyelhetjük az ablakozás hatásait. (az ablak módosítását csak égő 
‘cont’ vagy ’single’ LED  esetén  veszi figyelembe a készülék.) 

Időjel ill. spektrum mérések 
Tanulságos mérés a különféle ablakfüggvények hatásának kipróbálása. 
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Csatlakoztassuk a Signal Generator Output-on megjelenő jelet az A csatorna direct bemenet-
re. 
Állítsunk be különböző frekvenciájú szinusz jeleket. (a képernyő alsó soraiban érhető el) 
Állítsunk be BASEBAND 800Hz sávszélességet, és RECTANGULAR ablakot 
egyéb paraméterek: 
 CH A SPECTRUM AVERAGING;   trigger: free run;    
 A csatornán: 6V DC  
Kapcsoljuk be a generátort  (a készülék oldalán 2. sor 1. gomb 'Generator On') 
Nyomjuk meg a (Record) Cont gombot. Ekkor elkezdődik a tár folyamatos töltése és frissíté-
se. Hogy lássunk is a dologból valamit, be kell állítani a Display-t is. A Measurement Setup 
ill. Format gombokat addig nyomogatjuk, amíg eltűnnek a mérési paraméterek, és a képer-
nyőn alul és felül 1-1 display beállítást látunk. 
Állítsunk be  felül TIME CH A  REAL  -t    (+ autoscale) 
  alul INST SPEC CH A MAG  -t  (+ autoscale) 
A 800Hz-es sávszélességnél a rekordhossz (a megfelelő sorban látható is) 1s. Tehát a kerek 
egész Hz frekvenciákból éppen egész számú fér az ablakba. Figyeljük meg a spektrum válto-
zásait, különböző frekvenciáknál (éppen FFT vonalra esik a frekvencia, vagy sem) ill. külön-
böző ablakfüggvényekkel. (RECTANGULAR, HANNING, FLAT TOP, BESSEL...) 
Folytonos jelek spektrumának mérésekor általában a Hanning súlyozást használjuk. Vegyük 
észre, hogy a Hanning ablak mellett a spektrumban a csúcs mindig viszonylag keskeny, akkor 
is, ha az illető frekvencia mellett n+1/2 db periódus fér az ablakba. (worst case) Viszont soha-
sem olyan keskeny, mint amit súlyozás nélkül (azaz derékszögű ablakkal) elérhetünk, ha pont 
egész  számú periódus fér az ablakba. (ekkor ugyanis csak egyetlen vonalat látunk) 

Mérések a test unit segítségével 
Az FFT elemző sok mérési lehetőségét csak sok különböző átviteli rendszert mérve lehet jól 
kipróbálni. Ezek a rendszerek (a megfelelő mérő-átalakítókat stb. beleértve) rendszerint nin-
csenek kéznél. A gyártók ezért gondoskodtak egy ún. test unit-ról, amely több különböző át-
viteli tulajdonságú lineáris áramkört tartalmaz. Ezen a felhasználó kipróbálhatja a részint az 
FFT elemzőt, részint önmagát, a különböző mérési ötleteit. (lásd: állatorvosi ló) A dobozon 3 
db BNC aljzat található. Ezeket BNC-BNC kábelek segítségével  kell az FFT elemző generá-
tor kimenetére, ill. az A ill. B csatornájára. 
A test unit 4 lényegileg különböző viselkedésű áramkört tartalmaz. Az építőelemek között 
szerepel a késleltetés, a zajgenerátor, az összeadó és egy meghatározott (formatervezett) átvi-
teli függvénnyel rendelkező áramkör. (A test unit dobozán szemléletes ábrák igazítanak el.)  
Elvégzendő mérések: 
1. Az 1. sz. lineáris rendszer átviteli függvényének mérése. Határozzuk meg rezonancián és 

antirezonancián a frekvenciát és jósági tényezőt (sávszélesség) és a fv.-értéket. Adjunk ja-
vaslatot az FFT elemző kalibrálására ill. ellenőrzésére, elkerülendő azt, hogy valami hely-
telen   ⎯  a valóságot meg sem közelítő  ⎯  értéket adjunk meg. 

2. Találjunk ki legalább két különböző mérést a testunit-ba épített késleltetőtag késletetésé-
nek (kb. 3ms) pontos meghatározására. Mi korlátozza (a testunit részéről) a késleltetés 
megmérésének pontosságát.  

Egyébként javasoljuk az összes mérési  beállítás kipróbálását. 
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Függelék 
 

1.   Lineáris rendszerek 
(gyors áttekintés azok számára, akik nem lennének mindezzel tisztában) 
 
Aki számára nem lenne világos: Lineáris rendszer alatt azokat az átviteli rendszerek értjük, 
amelyekre teljesül a szuperpozíció elve. Azaz, ha „f” bemenetre „F” választ adnak ill. „g” 
bemenetre „G”-t akkor „f+g” bemenetre „F+G” lesz a felelet bármely f ill. g-re.  Ebből már 
következik, hogy pl. másfélszeres gerjesztésre másfélszeres a válasz, ill. egy lineáris rendszer 
kimenetén csak azok a frekvenciák jelenthetnek meg, amelyek bementek. Azaz egy szinusszal 
gerjesztve a rendszert a válasza is egy szinuszos jel. Megváltozhat az amplitúdója, esetleg 
fázistolást szenvedhet, de ugyanolyan frekvenciájú szinusznak kötelező lennie.  
Amikor a gyakorlatban lineáris rendszerekről beszélünk, akkor általában nem mondjuk ki,  de 
beleértjük, hogy a rendszer  

• kauzális is (nem tud jósolni, azaz előbb válaszolni, mielőtt még a kérdés elhangzana a 
bemeneten),  

• időinvariáns és  
• „négyzetesen integrálható”, azaz véges bemenő energia esetén véges energiájú választ 

ad 
Továbbá azzal is tisztában vagyunk, hogy minden rendszer csak bizonyos határokon belül 
tekinthető lineárisnak. Azon túl pl. lekonyul esetleg kiakad, törik vagy füstöl. 
 
A műszaki gyakorlatban szokták használni a linearitást más értelemben is, amikor pl. azt 
mondják hogy egy erősítő vagy mérőátalakító „frekvencia-átvitele lineáris”  (egy bizonyos 
tartományban). Ekkor arra gondolnak, hogy a rendszer eleve lineáris a szuperpozíciós érte-
lemben (ezért mernek egyáltalán frekvencia átviteli függvényről beszélni) és ráadásul közlik, 
hogy az illető függvény olyan, mintha vonalzóval húzták volna. Mi helytelenítjük ezt a pon-
gyola szóhasználatot inkább egyenletes frekvencia-átvitelről vagy érzékenységről szoktunk 
beszélni.  

2. A BK-2034 képernyője és billentyűzte 
 
Képernyő 
 
Alapbeállításban a képernyő alsó felén láthatók a mérés beállításai, amelyek meghatározzák, 
hogy miként készüljenek az említett auto- ill. keresztspektrumok a memóriába. Felette van 
egy kijelzési fél-képernyő, ahol meghatározhatjuk, hogy melyik függvényt akarjuk látni, ho-
gyan (pl. lin-log skála, dB skála, reális rész vagy éppen Nyquist diagramm, stb.)  Jobbra fent 
van a kurzorbeállítás, amellyel kotorászni lehet a megjelenített függvényen. Az egyes beállí-
tásokat úgy lehet megváltoztatni, hogy a „világító mező”-vel (field select) rámegyünk és a 
„field entry” gombokkal módosítjuk a tartalmat. De ez már átvezet a billentyűzet területére.    
 
Billentyűzet 
 
A vezérfonal legyen az, ahogyan az egyes gombok a billentyűzeten találhatók. (balról jobbra, 
fölülről lefele a kihúzható ‘fiókon’) 
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input autorange: A készülék egy ideig figyeli a bemeneteket, és kikeresi az aktuális bemenő 
jelszinteknek megfelelő input érzékenységet. 
SYSTEM RESET  
(AVERAGING-ben) CONT,   PROCEED ,  STOP   Az átlagolást elindítja (előtte nulláz), 
folytatja vagy leállítja. 
(RECORD-ban)  CONT, SINGLE,  STOP  (egyértelmű) 
MANUAL TRIGGER   :   mérésindítás (a trigger módot felülbírálja) 
MEMORY  -ENABLE  -STORE   :  a mérési eredményeket tárolja (a két billentyű a véletlen 
megnyomás elkerülése végett van) 
 
A következő billentyűk a DISPLAY gyűjtőnevet viselik. 
AUTO SCALE  :  a kijelzés Y tengelyének skálázását úgy állítja be, hogy az éppen kijelzett 
függvény legmagasabb pontja a kijelző mező tetejére essen. 
FORMAT és MEASUREMENT SETUP  :  ezen gombokkal választjuk ki, hogy a képernyő 
formátumot, eldöntjük, hogy kérjük-e a mérési beállítást, vagy sem, és a két beállítható kijel-
zési 'ablak' közül melyiket nézzük, mekkora képernyőn (kipróbálni kell, nem magyarázni) 
SET SPECIAL CURSOR   : valamely spec. cursor 'fő' pontját a cursor-hoz állítja. 
ALIGN CURSOR   :  a kétkijelzős display beállításnál van szerepe, a két kurzor együtt moz-
góvá teszi. 
TEXT (nem érdekes) 
SAVE SETUP  :  az aktuális mérési és kijelzési beállításokat lehet az 1...10-es memóriák va-
lamelyikébe eltenni. 
ALPHA  :  az ábra feliratozásához kell.  
 
A műszer állapota, minden beállítási paramétere a képernyőn láthatóvá tehető és ott módosít-
ható. Ennek módja, hogy a FIELD SELECT gombokkal a highlight mezőt a kívánt mennyi-
ségre állítjuk, és a FIELD ENTRY kezelőszervekkel módosíthatjuk a tartalmukat. 
Három különböző módosító szerv van. 
Fel- le- léptetés ( ∧, ∨ ) 
A Gomb, amely az elfordítás mértékével arányos ütemben fel- ill. le- léptető impulzusokat 
generál. (cursor mozgatásnál kényelmes)  
Számjegyes paraméter megadás (a végén ENTer) 
 
A készülék a beállított paraméter villogtatásával jelzi, ha az a többi paraméterrel valamiért 
nem fér össze. 
 
A készülék megismerését jelentősen meggyorsítja, ha (egy jól-rosszul szerkesztett kezelési 
utasítás böngészése helyett) a képernyőn a kurzorral a megfelelő helyre állunk, és a fel-le nyi-
lakkal a lehetőségeket végiglapozzuk.  
 
Van a billentyűzet jobb oldalán egy felirat nélküli „titkos” gomb. Ha a field select-tel pl. a 
kijelzett függvény nevére állunk, a titkos gombot megnyomva a képenyőre listázódik az ösz-
szes függvény, amelyet a készülék megjeleníteni képes. A „–” kezdődő nevűek abban a méré-
si beállításban éppen nem elérhetők. 
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