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1. fejezet - Bevezetés a digitális 
jelfeldolgozásba és analízisbe 

A digitális jelek (digitalizált analóg jelek) napjainkban minden műszaki területen megtalálhatók a világban. A 

telefontársaságok digitális jeleket alkalmaznak, hogy az emberi hangot feldolgozzák rádió, televízió, hifi 

hangrendszerek mind fokozatosan állnak át a digitális működésre, mert így kedvezőbb a hangvisszaadás és a 

zajcsökkentés, valamint a jelfeldolgozás is rugalmasabb. Az adatok a műholdakról a földi vevőállomásokra 

szintén digitális formában jutnak el. A NASA a távoli bolygók, a világűr képeit gyakran digitálisan dolgozza fel, 

hogy eltávolítsa róluk a zajt, és kiemelje a lényeges információkat. Népességi adatok, népszámlálás eredményei, 

az értéktőzsde-árfolyamok mind-mind digitális formában érhetőek el. Mivel a digitális jelfeldolgozásnak számos 

előnye van, az analóg jeleket is átalakítjuk digitális formába, hogy a számítógéppel feldolgozhatóak legyenek. 

Ez a fejezet alapvető ismereteket ad a digitális jelfeldolgozás alapjainak megértéséhez. 

1. Az adatelemzés jelentősége 

A részletes elemzést végző könyvtáraknak az a feladatuk, hogy bejuttassák a berendezésekbe a nyers mérési 

adatokat. A nyers mérési adatok, amint azt az 1.1.1. ábra mutatja, nem mindig csak a közvetlen az információt 

hordozzák. Gyakran át kell alakítanunk a jelet, el kell távolítanunk belőle a zavarjeleket, ki kell javítanunk a 

hibás részeket, kompenzálnunk kell a káros környezeti hatásokat, mint például a hőmérséklet és a páratartalom 

változásának következményeit. 

 

1.1.1. ábra 

A digitális jel feldolgozásával és analízisével tudjuk „kibányászni” a felhasználható információt a zavarjellel 

terhelt mért jelből, és megjeleníthetjük egy olyan függvényként, amely jobban érthető, mint a nyers, bejövő 

adatok (1.1.2. ábra). 

 

1.1.2. ábra 

A különböző jelanalízist végző programrendszerek (LabVIEW, Matlab-Simulink) blokkdiagramos 

programozási stílusa és a jel feldolgozásának helyes (pontos) beállítása, lényegesen leegyszerűsítik a jeleket 

elemző alkalmazásokat. 
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1.1.3. ábra 

A mai korszerű, intelligens rendszereknél — úgy is mondhatjuk, mechatronikai rendszereknél — rendkívüli 

jelentősége van a mérésnek. Mérés nélkül nincs szabályozás, szabályozás nélkül pedig nincs intelligens 

rendszer. A legszemléletesebben ezt úgy lehet megérteni, ha megnézzük a különbséget a klasszikus gépészeti 

szemlélet és a korszerű mechatronikai szemléletmód között. 

2. Vizsgálójelek 

Egy jel frekvencia-összetételének számítógépes meghatározásához először digitalizálni kell a folytonos jelet. 

Ahhoz, hogy alkalmazhassuk a digitális jelfeldolgozás módszereit, digitális formába kell (át)konvertálnunk az 

analóg jelet. A gyakorlatban ezt az átalakítást egy analóg-digitál (A/D) átalakítóval valósítják meg. 

Tekintsünk egy analóg jelet x(t), amelyből minden h másodpercben veszünk mintát. A h időintervallum a 

mintavételi intervallumvagy mintavételi periódus. Ennek reciproka 1/h a mintavételi frekvencia. Mértékegysége: 

minta/másodperc. Az x(t) minden egyes függvény értéke diszkrét érték a t=0,h, 2h, 3h-nál és így tovább, ezek 

az egyes minták. Így x(0), x(h), x(2h), … az összes minta. Az x(t) jelet a mintavételezés után a mintavételi 

értékekből álló halmaz írja le: 

1.1. egyenlet - (1-1) 

 

Az 1.2.1. ábra egy analóg jelet és a hozzá tartozó megfelelő mintavételi értékeket mutatja. 
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1.2.1. ábra 

A következő kifejezés leírja az egyes mintavételi értékeket: 

1.2. egyenlet - (1-2) 

 

Ha az x(t) jelből N darab értéket veszünk, akkor x(t) előállítható a következő jelsorozatból: 

1.3. egyenlet - (1-3) 

 

A fenti sorozat x(t) digitális leképezése, vagyis x(t) mintavételezett alakja. Az X={x[k]} sorozat k egész értékei 

szerint van sorszámozva, és nem tartalmaz információt a mintavételezés gyakoriságáról. Tehát a mintáknak csak 

az értékét ismerjük, X, és nem tudjuk, hogy milyen frekvenciával történt a mintavételezés. Egy (digitális) 

számítógépes analóg bemenet egyik legfontosabb jellemzője, hogy a mintavevő berendezés mekkora 

frekvenciával vesz mintát a bejövő jelből. Alacsony frekvenciájú mintavételezés alul-mintavételezett jelet 

eredményez! 

3. Alul-mintavételezés (Aliasing) 

Ha a jel alul-mintavételezett, akkor minimális információt tartalmaz az analóg jelről. Az alul-mintavételezés 

eredményeként úgy tűnik, mintha egy megtévesztő kisebb frekvenciájú jel is megjelenne a mintavételezett 

jelben. Az 1.3.1. ábra egy megfelelő módon mintavételezett és egy alul-mintavételezett jelet mutat be. 
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1.3.1. ábra 

Az 1.3.1.ábrán az alul-mintavételezett jelnekúgy tűnik, mintha volna egy alacsonyabb frekvenciájú komponense 

is, ahol az eredeti tíz periódusból csak kettő látszik. Ha megnöveljük a mintavételi frekvenciát, ezzel 

megnöveljük a mintavételi pontok számát is az adott időtartam alatt. A nagyobb mintavételezési frekvencia az 

eredeti analóg jel egy jobb, több információt tartalmazó (átalakítása) megjelenítése, a kisebb frekvenciájú 

mintavételezéshez képest. Meg lehet adni egy olyan mintavételi frekvenciát, amivel a mintavételezett jelben 

lévő maximális frekvenciát is mindig pontosan elő tudjuk állítani alul-mintavételezés (aliasing) nélkül, ez az 

úgynevezett Nyquist-frekvencia. A Nyquist-frekvencia megegyezik az alkalmazott mintavételi frekvencia 

felével, amelyet a következő képlettel írhatunk le: 

1.4. egyenlet - (1-4) 

 

ahol 

 a Nyquist-frekvencia, 

 a mintavételi frekvencia (sampling frequency). 

A Nyquist-frekvencia felett frekvenciakomponensekkel rendelkező jeleknek megjelenik az alul-

mintavételezett(alias) értéke a nulla(0) és a Nyquist-frekvencia között. Egy alul-mintavételezett jelben a 

Nyquist-frekvencia feletti komponensek úgy jelennek meg, mint a Nyquist-frekvencia alatti komponensek. 

Például egy frekvenciakomponens  úgy jelenik meg, mint egy  frekvenciájú 

komponens. 

Az 1.3.2. és 1.3.3. ábra illusztrálja az alul-mintavételezés jelenségét. 

Az 1.3.2. ábra a bejövő jel frekvenciakomponenseit és a mintavételi frekvenciát mutatja, amely 100 Hz. 
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1.3.2. ábra 

Az 1.3.3. ábra a bejövő jel látszólagos és a tényleges frekvenciakomponenseit mutatja. 

 

1.3.3. ábra 

Az 1.3.2. ábra szerint  alatti komponensek helyesen vannak mintavételezve, például F1 jó 

helyen van. A Nyquist-frekvencia feletti frekvenciájú komponensek viszont máshol látszódnak. Például az F2, 

F3 és F4 alul-mintavételezett frekvencia komponensei 30 Hz-en, 40 Hz-en és 10 Hz-en láthatók. 

A látszólagos frekvenciaértéke egyenlő a mintavételi frekvencia legközelebbi, egész számú többszöröse és a 

bejövő frekvencia különbségének abszolút értékével. 

1.5. egyenlet - (1-5) 

 

ahol 

 AF a látszólagos frekvencia (Alias Frequency), 

 CIMSF a mintavételi frekvencia legközelebbi egész számú többszöröse(Closest Integer Multiple of the 

Sampling Frequency), 

 IF a bejövő frekvencia (Input Frequency). 

Például meghatározhatjuk a látszólagos frekvenciákat F2, F3 és F4-ből a következő képletek szerint: 

1.6. egyenlet - (1-16) 
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4. A mintavételi frekvencia növelése az alul-
mintavételezés elkerüléséhez 

A Shannon-féle mintavételi elvszerint a mintavételi frekvenciának a mintavételezett jel maximális 

frekvenciakomponensének duplájánál nagyobbnak kell lennie, hogy elkerüljük a látszólagos frekvencia 

jelenségét. Az 1.4.1. ábra különböző mintavételi frekvenciák hatását mutatja be. 

 

1.4.1. ábra 

{ 01. LabVIEW program Jel mintavételezése.vi } 

Az 1.4.1. ábra szerinti A esetben az  mintavételi frekvencia egyenlő a mintavételezett szinuszhullám  

frekvenciájával.  mértékegysége minta/másodperc.  mértékegysége periódus/másodperc. Tehát A 

esetben 1mintavételi érték 1 periódusnak felel meg. A leképezett hullámforma az eredeti jel látszólagos 

frekvenciáját mutatja be, amely egy egyenfeszültség (minden mintavételezésnél állandó értékű jel). 

Az 1.4.1. ábra szerinti B esetben , azaz 7 minta esik 4 periódusra. A B esetben tehát a 

mintavételi gyakoriság növelésére emelkedik a hullámfrekvencia. Azonban a látszólagos frekvencia kisebb, 

mint az eredeti jel frekvenciája, 4 helyett csak 3 periódus jelenik meg. 

Az 1.4.1. ábra szerinti C esetben a mintavételi gyakoriság -re növelésére a digitalizált 

hullámformát helyes frekvenciával kapjuk. A periódusok száma az eredeti jellel azonos. A C esetben az 

előállított hullámforma pontosabb leképezése az eredeti szinuszhullámnak, mint A vagy B esetben. Ha a 

mintavételi gyakoriságot kellő mértékben f fölé növeljük, például -re, azaz 10minta/periódusra, 

akkor megfelelően és precízen mintavételeztük a jelet. 
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Az 1.4.1. ábra szerinti D esetben a mintavételi frekvencia tízszerese az eredeti jel frekvenciájának, amelynek 

eredménye látható az ábrán. 

5. Szűrő az alul-mintavételezés elkerüléséhez 

A digitális átalakításnál a 0 és a Nyquist-frekvencia közötti tartományban nem tudjuk megkülönböztetni a 

látszólagos frekvenciát a valóditól. Ha a mintavételi frekvencia éppen duplája a Nyquist-frekvenciának, az 

elszórt jelekből eredő zavarjelek − például a villamos vezetékekből vagy a rádióadókból érkező jelek − 

tartalmazhat magasabb frekvenciájú komponenseket, mint a Nyquist-frekvencia. Az elszórt jel Nyquist-

frekvencia feletti komponensei a vizsgálójel által megkívánt frekvencia tartományába eshetnek, és látszólagosan 

hibás eredményt hozhatnak létre. Ezért el kell tüntetnünk az analóg jelből a látszólagos frekvenciákat, mielőtt a 

jel A/D átalakítását elvégezzük. 

Használjunk anti-aliasing analóg, alul áteresztő szűrőt az A/D átalakítás előtt, hogy eltüntessük a Nyquist-

frekvenciánál magasabb látszólagos frekvenciákat. Egy alul áteresztő szűrő az alacsony frekvenciákat átengedi, 

de elnyomja a magas frekvenciákat. A Nyquist-frekvenciánál magasabb frekvenciák gyengítésével az anti-

aliasing alul áteresztő szűrő megelőzi a látszólagos komponensek mintavételezését. Az ilyen szűrő egy teljes 

frekvenciasávot le fog vágni, megfelelő nagyfrekvencia-levágás az átmeneti sávban egy gyors lefutást biztosít. 

Mivel az anti-aliasing szűrőt az analóg jelhez alkalmazzuk, mielőtt átalakítottuk volna digitális jellé, ezért ez a 

szűrő egy analóg szűrő. 

Az 1.5.1. ábra egy ideális és egy megvalósítható anti-aliasing szűrőt mutat be. A következő információk az 

1.5.1. ábrára vonatkoznak: 

 a legnagyobb bejövő frekvencia. 

-nél kisebb frekvenciák, amelyeket át akarunk engedni. 

-nél nagyobb frekvenciák, amelyeket nem akarunk átengedni. 

 

1.5.1. ábra 

Egy ideális alul áteresztő szűrő, ahogy az az 1.5.1. ábrán látható, átengedi az összes alkalmazni kívánt bejövő 

frekvenciát, és levágja az összes, nem kívánt komponenst. Az ideális alul áteresztő szűrő azonban fizikailag 

megvalósíthatatlan. 

Az 1.5.1. b. ábra a megfelelő anti-aliasing szűrő viselkedését szemlélteti. Egy valós alul áteresztő szűrő minden f 

<  frekvenciát átenged, és minden f >  frekvenciát levág. Az  és  közötti tartomány az átmeneti 

sáv, ahol a bemenő frekvenciák fokozatos elnyomása történik. Habár mi csak f <  frekvenciájú jeleket 
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akarjuk átereszteni, az átmeneti sávban lévő jelek előidézhetnek látszólagos frekvenciákat. Ezért a gyakorlatban 

több mint kétszeres mintavételező frekvenciát alkalmazunk az átmeneti sávban, amely képlettel:  . 

6. Áttérés logaritmikus mértékegységekre 

Néhány berendezésen ki lehet íratni az amplitúdót lineáris és decibel- (dB)skálán egyaránt. A lineáris skála az 

amplitúdó tényleges értékét írja ki. A decibelskála egy arány kifejezése. A decibelskála egy transzformáció 

lineáris léptékről logaritmikus léptékre. 

A következő egyenlőségek definiálják a decibel értékét. Az 1.7 egyenlet teljesítményaránybanírja le a decibel 

(dBP) meghatározását. 

1.7. egyenlet - (1-7) 

 

ahol 

 a mért teljesítmény, 

 a referenciateljesítmény 

 a teljesítményarány 

Az 1.8 egyenlet pedig amplitúdók arányakéntírja le a decibel (dBA) értékét. 

1.8. egyenlet - (1-8) 

 

ahol 

 a mért amplitúdó, 

 a referencia amplitúdó 

 az amplitúdóarány 

Az 1.6 és 1.7 egyenletek igényelnek egy referenciaértéket, hogy kifejezhessük a teljesítmény és az amplitúdó 

arányát decibelben. A vonatkoztatási érték adja a 0 (nulla) decibeles szintet. Különféle egyezmények léteznek a 

referenciaérték megállapítására. 

A következő megállapodásokkal meghatározható a referenciaérték, és kiszámíthatók a decibelértékek. 
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Referenciaérték 

 

1.6.1. ábra 

Amikor a teljesítményt és amplitúdót úgy alkalmazzuk, mint ugyanannak a jelnek az amplitúdónégyzete, akkor 

a decibelarány pontosan ugyanaz az érték. Ha a decibelarányt 2-vel megszorozzuk, ugyanazt érjük el, mintha az 

eredeti jelet négyzetre emeltük volna. Éppen ezért alkalmazhatjuk ugyanazt a decibelértéket és műszerbeosztást, 

akár amplitúdó-, akár teljesítményspektrumot mérünk. 

7. Eredmény kijelzése decibelléptékben 

Amplitúdó- vagy teljesítményspektrumot általában decibelskálán ábrázolnak. Decibelskálán ábrázolva e 

spektrumokat, áttekinthetővé válnak széles dinamikus értéktartományok, és apró jelösszetevők jelenlétét is lehet 

látni a nagyok között. Például tegyük fel, hogy olyan jelet akarunk ábrázolni, amelynek amplitúdója 0,1 V és 

100 V közötti értéket vehet fel egy 10 cm magas, kijelzős készüléken. Ha lineáris léptéket használunk, abban az 

esetben a berendezés teljes kijelzőmagasságát kitölti a 100 V, a kijelzőn 1 cm távolság 10 V-os amplitúdónak 

felel meg. Ha a műszerállandó 10 V/cm, akkor a 0,1 V amplitúdójú jel csak 0,1 mm nagyságú. Mivel a 0,1 mm 

távolság nehezen látható a képernyőn, ezért ember ezt a komponenst nem fogja észrevenni. A logaritmikus 

decibellépték használata lehetővé teszi, hogy a 0,1 V amplitúdójú elemet is láthatóvá tegyük. 

 

1.7.1. ábra 

Az 1.7.1. táblázat bemutatja, hogyan lehet az amplitúdók széles tartományát összehúzni egy kisebb 

értékkészletbe a logaritmikus decibelléptékkel. 

8. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 1. LabVIEW program Jel mintavételezése.vi} 

A program a folytonos jel adott offset-tel (időbeni eltolás értékkel) és mintavételi időtartammal történő 

mintavételezés hatását mutatja be 

„Cool-2000” program segítségével bemutatni a hangfeldolgozást mintavételes formában 

Hanginformáció zajmentesítést 

Különböző alúl és felül áteresztő illetve tetszőleges karakterisztikájú szűrővel történő hangjel kezelés 

Hangjel mintavételezési idejének megváltoztatása 
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

alul-mintavételezett jel: a mintavételezett állapotból nem reprodukálható jel 

amplitúdóarány: egy rendszer kimeneti és bemeneti jelamplitúdóinak aránya 

decibel (dB): a jelerősség mérésének dimenziója 

digitális jelfeldolgozás: mintavételes adatkezelési algoritmus 

DSP-alkalmazások: digitális jelfeldolgozási alkalmazás (Digital Signal Processing) 

mintavételi érték: a mintavételezett jel amplitúdója a jel dimenziójával 

mintavételi frekvencia: a mintavételi idő reciproka [Hertz] 

mintavételi intervallum: a mintavételezések között eltelt idő 

Nyquist-frekvencia: a mintavételezett jelben minden frekvenciakomponens előállítását lehetővé tevő 

frekvenciájú szinuszos jel 

Shannon -mintavételi elv: a mintavételi frekvencia és a mintavételezendő jelben előforduló legnagyobb 

szinuszos összetevő frekvenciájának minimálisan javasolt aránya 

teljesítményarány: egy rendszer kimeneti és bemeneti teljesítményének aránya 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

LabVIEW Analysis Concepts. 2004. 

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Smith, Steven W.. Analog Devices, Inc.. 

Analog and Digital Control System Design. Chen, Chi Tsong. Sauders College Publishing. 2000. 

Linear System Theory and Design. Chen, Chi Tsong. Oxforf University Press. 1999. 

Modern Control Systems Engineering. Gajic, Zoran. Prentice-Hall International Series in Systems and Control 

Engineering. 1996. 
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2. fejezet - Jelgenerálás 

A tesztelő- vagy mérőrendszerek nagyon fontos eleme a jelgenerátor. 

A következő feladatok mintapéldák a jelgenerátorok alkalmazására: 

Jelek szimulálása akkor fontos egy folyamat tesztelése céljából, amikor valós jelek nem állnak rendelkezésre, 

amikor nem áll rendelkezésünkre mérésadatgyűjtő berendezés, hogy valós jeleket megmérjük, vagy egyáltalán 

nincsenek valós jelek. 

Jelek generálása digitális analóg (D/A) átalakítóval történik. 

Ez a fejezet a jelgenerálás alapjait mutatja be. 

1. Egyszerű vizsgálójelek 

Az egyszerű vizsgálójelek a következők: 

• szinuszhullám, 

• négyszögjel, 

• háromszögjel, 

• fűrészjel. 

Ezen kívül bemutatjuk még a zavarjelek néhány típusát, valamint a több szinuszhullámból álló jeleket is. 

A hangerősítő rendszerek tesztelésre általánosan használt jel a szinuszhullám. Az egyszerű szinuszhullámot 

gyakran használják a rendszerből származó harmonikus torzítás meghatározására is. Több szinuszhullámból álló 

jelet széles körben alkalmaznak az intermodulációs torzítás mérésére vagy frekvenciaválasz meghatározására. 

A 2.1.1. táblázat néhány gyakran előforduló mérésnél használt jelet sorol fel. 

 

2.1.1. ábra 

Ezen jelformák számos vizsgálat alapjául szolgálnak egy rendszer egyedi gerjesztésre adott válaszának 

mérésekor. A 2.1.2. és 2.1.3. ábrán látható vizsgálójelekmegtalálhatók a jelgenerátorokban. 
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2.1.2. ábra 

{ 02. LabVIEW program Jel generator.vi} 
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2.1.3. ábra 

A legfontosabb, hogy az egyszerű vizsgálójeleket frekvencia-összetevőik alapján megismerjük. 

A szokásos vizsgálójelek frekvencia-összetevőinek jellemzői: 

A szinuszhullámoknakegyetlen frekvenciakomponensük van. 

A négyszöghullámokaz alapfrekvencia páratlan rendszámú felharmonikusainak szuperpozíciójából keletkeznek. 

A háromszög-és fűrészjeleknekolyan felharmonikus komponensei vannak, amelyek az alapfrekvencia 

többszörösei. 

Egy impulzusjeltartalmazza az összes frekvenciát, amelyeket egy adott mintavételi számmal és gyakorisággal 

reprezentálni lehet. 

A változó frekvenciájú szinuszjelnélegy szinuszgörbe jelenik meg egy indítási frekvenciától a megállási 

frekvenciáig, ily módon állít elő energiát egy adott frekvenciatartományban. A frekvencia-végigsöprés 

jelalakjának diszkrét frekvenciái függenek a mintavételi gyakoriságtól, az indítási és megállási frekvenciáktól, 

valamint a mintavételek számától. 

2. Frekvenciaátvitel mérése 

Ahhoz, hogy egy frekvenciafüggvény-mérést jól végezhessünk el, a mérési frekvenciatartománynak jelentős 

gerjesztő energiával kell rendelkeznie. Két alapvető jel használatos frekvenciafüggvény-mérésekre: a változó 

frekvenciájú jel, valamint egy széles sávú zavarjel, az úgynevezett fehér zaj. Ebben a fejezetben az Egyszerű 

vizsgálójelekről szóló rész ad bővebb információt a frekvencia-végigsöpréses jelről. A Zavarjelgenerálásról 

szóló részben találhatók információk a fehér zajról. 

Legjobb, ha nem használunk ablakokat a frekvenciaátviteli jelek vizsgálatakor. Amennyiben generálunk egy 

változó frekvenciájú gerjesztő jelet ugyanazzal a gyakorisággal, ahogyan kapjuk a választ, akkor hozzá tudjuk 

illeszteni az adatgyűjtés keretméretét a frekvencia-végigsöpréses hosszához. Általában az ablak nélküli elemzés 
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a legjobb választás szélessávú jelforrásokhoz. Mivel némelyik gerjesztőjel nem folytonos az időjelrögzítésen 

keresztül, az ablak használatával eltompulhatnának a fontos tranziens függvényrészek. 

3. Többtónusú jelgenerálás 

A szinuszhullámon kívül az egyszerű vizsgálójeleket a spektrális összetételükön túl nem lehet teljesen 

szabályozni. Például a négyszögjel harmonikus komponensei a frekvenciában, a fázisban és amplitúdóban 

viszonylag rögzítettek. Azonban létre tudunk hozni többtónusú jeleket külön-külön, egyedi 

frekvenciakomponensekkel, adott amplitúdóval és fázistolással. 

Egy többfrekvenciás jel különféle szinuszhullámok vagy hangfrekvenciás jelek összegzéséből állítható elő, 

egyenként egy határozott amplitúdóval, fázistolással és frekvenciával. Egy többfrekvenciás jel tipikusan úgy jön 

létre, hogy az önálló frekvenciájú komponensek meghatározott amplitúdóval szerepelnek a jelben. Ha a bejövő 

többfrekvenciás jel FFT-jét (Fast Fourier Transformation) meghatározzuk, a frekvenciakomponensek 

mindegyike pontosan beleesik egy egyedi frekvenciasávba, amely nem ad módot színkép szóródására vagy 

veszteség megjelenésére. A többfrekvenciájú jelekkel szokták meghatározni egy berendezés frekvenciaátviteli 

függvényét, és a megfelelő frekvenciák kiválasztásával szintén mérni lehet olyan mennyiséget, mint az 

intermodulációs torzítás. 

3.1. Csúcstényező 

A jelet alkotó komponensek egymáshoz viszonyított fázisai határozzák meg az adott amplitúdójú, 

többfrekvenciás jel csúcstényezőjét. A csúcsfaktort a jel RMS-értékének (Root Mean Square = négyzetes 

középérték) és maximális kitérésének arányaként definiálják. 

Például egy szinuszhullám csúcstényezője 1,414: 1. 

Egy nagy csúcstényezőjű, többfrekvenciás jel ugyanakkora maximális amplitúdó mellett kevesebb energiát 

tartalmaz, mint egy kisebb csúcstényezőjű jel. 

Más szóval a nagyobb csúcstényező azt jelenti, hogy egy adott szinuszkomponens amplitúdója kisebb, mint egy 

kisebb csúcstényezőjű, ugyanolyan szinuszfrekvencia egy többfrekvenciás jelben. Egyedi szinuszfrekvenciák 

esetében egy magasabb csúcstényező alacsonyabb jel-zaj viszonyt eredményez. Ezért a fázisok megfelelő 

kiválasztása kritikus pont, amikor egy használható többfrekvenciás jelet akarunk létrehozni. 

Hogy elkerüljük a csúcslevágást, a többtónusú jel legnagyobb értéke nem lépheti túl a jelgeneráló készülék 

maximális lehetőségét, tehát a jel legnagyobb amplitúdójára vonatkozó határértéket. Létrehozhatunk adott 

amplitúdójú, többtónusú jelet az alkotó szinusztónusok fázisviszonyai és amplitúdói különböző 

kombinációjának változtatásával. Egy jel generálásához megfelelő közelítésnek úgy kell megválasztani az 

amplitúdókat és a fázisokat, hogy a csúcstényező minél kisebb legyen. 

3.2. Fázisjel-generálás 

A következő leírás szerint szokás a többfrekvenciás jelek frekvenciáinak fázisait előállítani: 

A szomszédos frekvenciák közötti fáziskülönbséget 0-tól 360 fokig lineárisan változtatva. Frekvenciák közötti 

fázisok véletlenszerű változtatása. 

A szomszédos frekvenciák közötti fáziskülönbséget 0-tól 360 fokig lineárisan változtatva elő lehet állítani 

nagyon alacsony csúcsfaktorú többfrekvenciás jeleket. 

Azonban a kapott többfrekvenciás jel a következő, nem kívánt jellemzőkkel rendelkezik: 

A többfrekvenciás jel fázistorzításra nagyon érzékeny. 

Ha a jelgenerálás folyamán a készülékben vagy a vezetékekben nemlineáris fázistorzítás jön létre, akkor a 

csúcsfaktor jelentősen megváltozhat. 

A többfrekvenciás jelnél jelentkezhetnek időtartománybeli ismétlődő jellegzetességek, amelyeket a 2.3.2.1. 

ábrán követhetünk nyomon. 
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2.3.2.1. ábra 

A 2.3.2.1. ábra szerinti jel egy olyan frekvencia-végigsöpréses jelre hasonlít, amelynek a frekvenciája csökkenni 

látszik balról jobbra. A látszólagos balról jobbra mutató frekvenciacsökkenés jellemző azokra a többfrekvenciás 

jelekre, amelyeket a szomszédos frekvenciák fáziskülönbségének lineáris változtatásával hoznak létre. Gyakran 

kívánatosabb egy olyan jelet használni, ami sokkal zajosabb, mint a 2.3.2.1. ábrán lévő. 

Véletlenszerűen változtatva a fázisokat, olyan többfrekvenciás jelet kapunk, amelynek amplitúdói majdnem 

Gauss-eloszlást követnek, ahogy a frekvenciák száma növekszik. A 2.3.2.2. ábra a frekvenciafázisok 

véletlenszerű változtatásával létrehozott jelet szemlélteti. 

 

2.3.2.2. ábra 

Azon túl, hogy a 2.3.2.2. ábrán látható jel sokkal zajosabb, kevésbé érzékeny a fázistorzításra. 

A 2.3.2.2. ábra szerinti fázisviszonyú többfrekvenciás jelek általában 10 és 11 dB közötti csúcsfaktort érnek el. 

3.3. Változó frekvenciájú szinuszjel, illetve többfrekvenciás jel 

Ahhoz, hogy egy rendszert jellemezhessünk, általában meg kell mérni a rendszer jelátviteli tényezőjét több 

különböző frekvencián. Ebben segítenek a következőkben felsorolt eljárások. 

A változó frekvenciájú szinusz-függvény simán és folytonosan változtatja a szinuszhullám frekvenciáját egy 

megadott frekvenciatartományban. 
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A léptető szinusz-függvény szolgáltat egy állandó frekvenciájú önálló szinuszjelet, amíg egy bizonyos gerjesztés 

tart, aztán növeli a frekvenciát egy diszkrét értékkel. A folyamat addig tart, amíg az összes érdekelt frekvencián 

végig nem halad. 

A többfrekvenciás hullám olyan jelet szolgáltat, amely egyedi szinuszhullámú komponensekből áll. 

A többfrekvenciás jeleknek van egy jelentős előnyük a végigsöprő szinusz- és a léptető szinuszjelekkel 

szemben. Egy adott frekvenciatartományra vonatkozóan, a többfrekvenciás megközelítés sokkal gyorsabb lehet, 

mint az annak megfelelő, végigsöprő szinusz mérése, amely főleg a kimenetek beállási idejének köszönhető. 

Minden szinuszjelnél − a léptető szinusz mérésekor − várakozni kell a rendszer beállási idejének leteltéig, 

mielőtt elkezdhetjük a mérést. 

Egy végigsöprő szinuszmérés kimeneti beállási ideje még bonyolultabb lehet. Ha a rendszernek vannak kis 

frekvenciájú pólusai és/vagy zérusai, illetve Q-rezonanciái, a rendszer ilyenkor viszonylag hosszabb beállási 

időt vesz igénybe. Egy többfrekvenciás jelnél csak egyszer kell megvárni a beállási időt. A legnagyobb 

frekvenciafelbontás egy periódusához tartozó legkisebb frekvenciának a többfrekvenciás jelet tartalmazó egy 

periódusa elegendő a beállási idő számára. A többfrekvenciás jelre kapott válasz feldolgozása már nagyon gyors 

lehet. Használhatunk egyszerű, gyors, Fourier-transzformációt számos frekvenciapont, amplitúdó és fázis 

egyidejű mérésére. 

A változó frekvenciájú szinuszközelítés bizonyos helyzetekben alkalmasabb, mint a többfrekvenciás közelítés. 

Az egyenként megmért frekvenciák a többfrekvenciás jelben érzékenyebbek a zajra, mivel az egyes frekvenciák 

energiaszintje alacsonyabb, mint egy egyedülálló frekvenciájú jelnek. Például tekintsünk egy 10 V-os, 

maximális amplitúdójú, önálló szinuszjelet, amelynek 100 Hz a frekvenciája. Egy többfrekvenciás jel 10 

frekvenciát tartalmaz, köztük a 100 Hz-est is, amelynek legnagyobb amplitúdója 10 V lehet. Viszont a 100 Hz-

es frekvenciakomponensnek van egy amplitúdója, ami egy kicsit kisebb, mint 10 V. A 100 Hz-es frekvencia-

összetevő alacsonyabb amplitúdója abból az eljárásból következik, hogy az összes szinuszjel összegződik. 

Feltéve, hogy az azonos szintű zaj, a 100 Hz-es komponens jel-zaj viszonya(SNR = Signal Noise Rate) 

kedvezőbb a végigsöprő szinuszközelítés esetén. A többfrekvenciás közelítésben az egyes jelek amplitúdóinak 

és fázisainak beállításával mérsékelhetjük a redukált jel-zaj viszonyt, ahol szükséges nagyobb energiát 

használunk, a kevésbé kritikus frekvenciáknál pedig kisebbet. 

Amikor egy rendszer többfrekvenciás gerjesztésre adott válaszát vizsgáljuk, valamennyi energia az FFT közben, 

a zajnak vagy a teszt alatt álló berendezés (UUT = Unit Under Test) indukált torzításának tulajdonítható. 

Az FFT-frekvencia felbontása a mérési idő miatt korlátozott. Ha meg akarjuk mérni a rendszerünket 1.000 kHz-

en és 1.001 kHz-en, a legjobb a közelítést két független szinuszjel alkalmazásával kapunk. Két önálló szinuszjel 

alkalmazásával el tudjuk végezni a mérést néhány ezredmásodperc alatt, míg ugyanez a többfrekvenciás mérés 

legalább 1másodpercig tart. 

Némely alkalmazásnál, mint például egy kristály rezonanciafrekvenciájának meghatározásánál, kombinálni kell 

egy durvább többfrekvenciás mérést egy szűk tartományú, finomabb méréssel. 

4. Zavarjel-generálás 

Zavarjeleket alkalmazhatunk a frekvenciafüggvény mérésének elvégzéséhez vagy bizonyos folyamatok 

szimulálására. 

A zajok néhány típusa gyakran használt, ezek a következők: 

• homogén, fehér zaj, 

• Gauss-eloszlású zaj, 

• véletlenszerű, periodikus zaj. 

{ 03. LabVIEW program Zajgenerátor.vi} 

A fehér szó a zaj elnevezésében a jellemző frekvenciatartományára utal. Az ideális fehér zaj teljesítménye 

egyenletes az adott sávszélességben, és egyenletes teljesítményeloszlást eredményez a megfigyelt 

frekvenciatartományban. Ilyenformán a 100 Hz-től 110 Hz-ig terjedő frekvenciatartomány teljesítménye 
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egyenlő az 1000 Hz és 1010 Hz közötti intervallum teljesítményével. Gyakorlati mérésekben az egyenletes 

teljesítményeloszlás megvalósításához végtelen számú mintavételre volna szükség. Tehát, amikor fehér zajjal 

végzünk méréseket, a teljesítményspektrum rendszerint átlagolt, minél több átlagértékkel számolunk, annál 

egyenletesebb teljesítményspektrumot kapunk. 

A homogén és a Gauss-elnevezés a valószínűségi sűrűség függvényére (PDF = Probability Density Function) 

utal, ami a zaj időtartománybeli mintái amplitúdójának függvénye. A homogén fehér zajhoz tartozó 

valószínűségi sűrűség függvénye a megadott maximális és minimális szinteken belül homogén. Más szóval 

bizonyos határok között valószínűleg minden amplitúdó értéke egyenlő. Az aktív elemekben létrejött termikus 

zaj eloszlásában hasonlít a homogén fehér zajhoz. 

A 2.4.1 ábra a homogén fehér zaj mintáinak eloszlását mutatja. 

 

2.4.1. ábra 

A Gauss-eloszlású zajra vonatkozó valószínűségi sűrűség függvénye Gauss-féle függvény. 

Ha a homogén fehér zajt bevezetjük egy lineáris rendszerbe, a kimeneten Gauss-eloszlású zajt kapunk 

eredményül. A 2.4.2. ábra a Gauss-zaj mintáinak eloszlását mutatja. 

 

2.4.2. ábra 

A véletlenszerű periodikus zaj (PRN = Periodic Random Noise) szinuszos jelek összegződése azonos 

amplitúdókkal, de véletlenszerű fázissal. A véletlenszerű periodikus zaj tartalmazza az összes olyan 

frekvenciájú szinuszhullámot, amelyeket egész számú periódusokon ábrázolni lehet a szükséges számú 

mintával. Mivel a véletlenszerű periodikus zaj csak egész periódusú szinuszhullámot tartalmaz, nincs 

szükségünk véletlenszerű periodikus zajablakra, mielőtt elvégezzük a spektrumanalízisét. A véletlenszerű 

periodikus zaj önablakozó, ezért nincs benne színképszóródás. 
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A véletlenszerű periodikus zajnak nincs minden frekvencián azonos energiája, mint a fehér zajnak, hanem csak 

diszkrét frekvenciákon, amelyek az alapfrekvencia harmonikus összetevőinek felelnek meg. Az alapfrekvencia 

egyenlő a mintavételi frekvenciának és a minták számának hányadosával. A zajszint azonban minden egyes 

diszkrét frekvencián azonos nagyságú. 

A véletlenszerű periodikus zajt alkalmazhatjuk egy lineáris rendszer frekvenciafüggvényének meghatározására 

egyszeri adatsorral, ahelyett hogy néhány mérés után a frekvenciafüggvényeket átlagolnánk, ahogy azt tennünk 

kell nem periodikus véletlenszerű források esetében. A 2.4.3. ábra a véletlenszerű periodikus zaj spektrumát és a 

fehér zaj átlagolt színképét mutatja. 

 

2.4.3. ábra 

5. Normalizált frekvencia 

Az analóg rendszerekben egy jel analóg frekvenciájátHertzben (Hz) vagy ciklus/másodpercben mérik. A 

digitális rendszerekben azonban gyakran egy digitális frekvenciáthasználnak, amely az analóg frekvencia és a 

mintavételező frekvencia arányát jelenti, ahogy azt a következő egyenlet bemutatja: 

2.1. egyenlet - (2-1) 

 

periódus/minták száma. Néhány jelgeneráló VI használ egy f frekvenciabemenetet, amelyen ciklus/minta 

mértékegységben kéri a normalizált frekvencia értékét. 

A normalizált frekvencia értékkészlete 0,0-tól 1,0-ig tart, amely megfelel a 0-tól fs mintavételező frekvenciáig 

terjedő valós tartománynak. A normalizált frekvencia burkolja az 1-et, ezért az 1,1-nek a normalizált 

frekvenciája 0,1. Például ha egy jelet az  Nyquist-frekvenciával mintavételezünk, ez periódusonként 

dupla mintavételezést eredményez, azaz 2 minta/periódust. Ez a mintavételi gyakoriság megegyezik az 1/2 = 0,5 

ciklus/minta normalizált frekvenciával. 

A normalizált frekvencia reciproka, 1/f értéke megadja, hogy a jel egy periódusában hányszor mintavételeztünk, 

amely a ciklusonkénti minták száma. 

Amikor olyan VI-t használunk, amelyen van normalizált frekvenciabemenet, át kell váltani a frekvencia-

mértékegységét normalizált ciklus/minta egységre. Ilyen normalizált mértékegységeket kell használnunk a 

következő jelgeneráló programokban: 

• Szinuszhullám 

• Négyszöghullám 

• Fűrészfoghullám 

• Háromszöghullám 

• Tetszőleges hullám 

• Változó frekvenciájú szinuszjel 

Ha a ciklusok frekvencia-mértékegységét használjuk, mindig át kell alakítani a ciklusokat a ciklusok per 

mintavételekre, amelyet úgy határozunk meg, hogy a ciklusok számát elosztjuk a létrehozott minták számával. 

Például 2 periódus (ciklus) frekvenciája osztva 50 mintával, eredmény normalizált frekvenciában f=1/25 

ciklus/minta. Ez azt jelenti, hogy a szinuszhullám egy periódusában f reciproka, azaz 25 mintát veszünk. 
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Ha azonban Hertzet kell használnunk frekvencia-mértékegységként. Ha át akarjuk alakítani a Hertzet 

ciklus/minta egységre, osszuk el a Hz-ben mért értéket a mintavételi gyakorisággal (minta/másodperc), ahogy 

azt a következő képlet mutatja: 

2.2. egyenlet - (2-2) 

 

Például, ha 60 Hz-et elosztunk a mintavételi frekvenciával, 1000 Hz-el, a normalizált frekvencia f=0,06 

ciklus/minta lesz az eredmény. Tehát ez majdnem 17 vagy 1/0,06, a szinuszhullám az egy ciklusra eső minták 

száma. 

A jelgeneráló programok sok általános jelet előállítanak, amelyekre a hálózatok elemzésnél és a szimulációnál 

van szükség. Használhatja a jelgeneráló alkalmazásokat, és előállíthat analóg kimeneti jeleket. 

6. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 2. LabVIEW program Jel generátor.vi} 

A fejezetben bemutatott jelgenerátor típusok kimenő jeleinek bemutatása és szuperpozícióval történő összegzés 

{ 3. LabVIEW program Zaj generátor.vi} 

A zajgenerátorok néhány típusának bemutatása. A paraméter értékek hatása a kimenő jelre. 
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

analóg frekvencia: a jel periódusidejének reciproka 

digitális frekvencia: analóg frekvencia / mintavételezési frekvencia 

fázisjel előállítása: a bemeneti és kimeneti szinuszos jel közötti fázistolás meghatározása 

fehér zaj: egyenletes eloszlású véletlen zajjel 

felfutási idő: időtartam, amely alatt a négyszögjelbemenet válaszértéke megjelenik 

frekvenciaválasz: a bemeneti és kimeneti szinuszos jel közötti amplitúdóarány adott frekvencián 

fűrészjel: egységsebesség és egységugrás jelkombinációját tartalmazó vizsgálójel 

Gauss -eloszlású zaj: normális eloszlású véletlen zajjel 

háromszögjel: egység sebességugrás jelekből álló vizsgálójel 

impulzusjel: egységnyi területű impulzusjel 

jel-zaj viszony: a hasznos jel és a zaj amplitúdóinak aránya 

lefutási idő: időtartam, amely alatt a négyszögjelbemenet válaszértéke megszűnik 

négyszöghullám: egységugrás jelek kombinációját tartalmazó vizsgálójel 

négyzetes középérték: adott időfüggvény ekvivalens egyenfeszültségű komponensének értéke (azonos 

időtartam alatt végzett munka alapján) 

Probability Density Function: valószínűségi sűrűségfüggvény 

szinuszhullám: szinuszos alakú bemeneti vizsgálójel 

harmonikus torzítás: a pontos szinuszos jeltől való eltérés mértéke 

változó frekvenciájú szinuszjel: frekvenciáját adott határok között folyamatosan váltató szinuszos jel 

(frekvencia-végigsöprés) 

véletlenszerű periódikus zaj: periodikusan ismétlődő véletlenszerű zajjel 
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3. fejezet - Digitális szűrés 

Ez a fejezet bemutatja a digitális jelek szűrését, összehasonlítja a digitális és analóg szűrőket, bemutatja a véges 

impulzu válasz(FIR = Finite Impulse Response) és a végtelen impulzusválasz-(IIR = Infinite Impulse Response) 

szűrőket, valamint bemutatja, hogyan kell kiválasztani a megfelelő digitális szűrőt egy adott feladathoz. 

1. Bevezetés a szűréselméletbe 

A szűrési eljárás megváltoztatja a jelet alkotó frekvenciakomponensek amplitúdóit. Például a mély hangszín 

szabályzója a sztereó rendszereken megváltoztatja a jel alacsony frekvenciáinak amplitúdóját, a magas hangszín 

szabályzója pedig a magas frekvenciás komponensek amplitúdóit alakítja át. A mély és magas szabályzók 

beállításával kiszűrhetjük vagy kiemelhetjük a különböző frekvenciájú hangjeleket. Két általános szűrő 

alkalmazás eltünteti a zajt és a csonkítást (decimation). A csonkítás egy alul áteresztő szűrőt tartalmaz, és 

csökkenti a mintavétel frekvenciáját. 

A szűrési folyamat lehetővé teszi, hogy a jel számunkra lényeges részeit kiválasszuk a nyers (zajos) jelből. Egy 

klasszikus, lineáris szűrőa frekvenciatartományban kiemeli a lényeges részeket az eredeti jelből. 

1.1. A digitális szűrés előnyei az analóg szűréssel szemben 

Egy analóg szűrő bemenetén analóg jel x(t) jut be, és kimenetén szintén analóg jel y(t) jelenik meg. Az x(t) is és 

y(t) is a t folytonos (idő)változó függvényei, és végtelen sok értéket felvehetnek. Analóg szűrők tervezéséhez 

komoly matematikai ismeretek szükségesek, és ismerni kell a szűrők rendszerekben kifejtett hatásának 

bonyolult folyamatát is. 

A modern mintavételező és digitális jelfeldolgozó eszközök térhódítása miatt az analóg szűrőket (majdnem 

mindenütt) helyettesíthetjük digitális szűrőkkel. Olyan alkalmazásokban, amelyek megkövetelik a szűrők 

programozhatóságát, mint például az hangtechnikában, a híradástechnikában, a geofizikában, valamint számos 

egyéb területen. 

A digitális szűrők a következő előnyökkel rendelkeznek az analóg szűrőkkel szemben: 

Nagyobb pontosság érhető el velük, mint R-L-C áramkörökkel. 

Olyan szűrők is megvalósíthatók, amelyeknek nem létezik valós, R-L-C elemekből készíthető megfelelőjük. 

A digitális szűrők paraméterei programozhatók, így könnyen változtathatók, és az eredmény gyorsan tesztelhető. 

A digitális szűrők egyszerű számtani műveletekkel dolgoznak, mint amilyen az összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás. 

A digitális szűrők működését nem befolyásolja a hőmérséklet és a páratartalom változása, illetve nem 

tartalmaznak különleges pontosságot igénylő alkatrészeket. 

A digitális szűrőknek különlegesen jó a teljesítmény-/költségaránya. 

A digitális szűrők tulajdonságai nem függnek a gyártási verzióktól és tulajdonságaik nem „öregszenek”. 

Készíthetők ún. adaptív, vagyis a feladathoz automatikusan alkalmazkodó szűrők is. 

2. A Z-transzformáció 

Általánosan egy  diszkrét számsorozat Z transzformáltja definíció szerint: 

3.1. egyenlet - (3-1) 
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ahol: 

3.2. egyenlet - (3-2) 

 

tk = k.h az k.-ik mintavételezési időpont 

h a mintavételezési időlépés 

k pozitív egész szám 

A függvény úgynevezett belépő függvény− ugyanúgy, mint Laplace transzformációnál volt −, ami azt jelenti, 

hogy a függvény t=0 értéknél kezdődik és csak pozitív időtartományban tartalmaz függvényértéket. 

 

3.2.1. ábra 

A Z-transzformációval meghatározott értékek csak a mintavételi időpontokban adnak információt, arra, hogy 

két mintavétel között mi történik, nem. 

A Z-transzformáció összefüggései alapján meghatározható függvények táblázatba foglalhatók: 
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3.2.2. ábra 

A transzformált értékek mindegyike egy  alakú polinom. 

Ezek csak a legfontosabb transzformációs összefüggések, további kiszámított Z-transzformációs összefüggések 

mintavételes szabályozási kézikönyvekben találhatók. 

Mintapélda: 

Egységugrás-függvény Z-transzformáltja: 

3.3. egyenlet - (3-3) 

 

h = a mintavételezés időtartama [idő] 
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3.2.3. ábra 

3.4. egyenlet - (3-4) 

 

Magyarázat: 

A mértani sor összege: 

3.5. egyenlet - (3-5) 

 

amelybe behelyettesítve  (q = quotient) értéket az  esetén kapjuk a 

 értéket. 

3.6. egyenlet - (3-6) 

 

2.1. A Z-transzformáció legfontosabb tulajdonságai 

Linearitás: 

3.7. egyenlet - (3-7) 
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A Laplace-transzformáció és a Z-transzformáció kapcsolata: 

3.8. egyenlet - (3-8) 

 

Eltolási tételek: 

Eltolás az időtengelyen negatív irányba 

3.9. egyenlet - (3-9) 

 

 

3.2.1.1. ábra 

Eltolás az időtengelyen pozitív irányba 

3.10. egyenlet - (3-10) 

 

Például n=2 esetén 

3.11. egyenlet - (3-11) 

 

ahol 

 a függvény értéke t=0.h időpontban 

 a függvény értéke t=1.h időpontban 
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3.2.1.2. ábra 

Végérték-tételek: 

3.12. egyenlet - (3-12) 

 

3.13. egyenlet - (3-13) 

 

az  ilyen módon történő meghatározása akkor igaz, ha az -nek nem helyezkedik el 

egyetlen pólusa sem az egység sugarú körön, illetve azon kívül. 

A Z tartományban a feladatok megoldásának módszere hasonló a Laplace-transzformációhoz. A bemenőjelet és 

az átvitelt leíró függvényt Z-transzformáljuk, majd az eredményt visszatranszformáljuk az időtartományba 

(mintavételesen). 

2.2. Az inverz Z-transzformációs módszerek 

2.2.1. Táblázatból való visszakereséssel 

Ilyenkor a 3.2.2. táblázat F(z) oszlopát alkalmazzuk bementként, és az f(t) időfüggvényt határozzuk meg a 

táblázatból. 

2.2.2. Résztörtekre bontással 

3.14. egyenlet - (3-14) 
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alakra hozzuk, ahol 

 a nevező egyszeres gyökei, 

 állandók. 

A meghatározott  együtthatók segítségével a megoldás időtartományban 

3.15. egyenlet - (3-15) 

 

alakú lesz. 

Egy tag rekurzív formulává történő visszaalakításánál az 

 alakú kifejezésben az  értékek 

a meghatározó paraméterek. N az elemek száma. 

A résztörtekre bontás a nevező többszörös gyökei esetén is alkalmazható, ilyenkor a reziduum-tétel segítségével 

határozzuk meg a függvényt. 

{ 04. LabVIEW program Inverz Z-transzformáció résztörtekre bontással.llb } 

2.2.3. Sorfejtéssel 

Az F(z) függvényt z−1 hatványsorba fejtjük. 

3.16. egyenlet - (3-16) 

 

A z−1 hatványsor együtthatói a diszkrét számsorozat mintavételi időpontokban felvett értékeit fogják megadni. 

Ha F(z) racionális törtfüggvény, a sorfejtést a számláló nevezővel való osztásával végezhetjük. 

3. Egyszerű digitális szűrők 

A digitális szűrők következő alaptípusait különböztetjük meg: 

Véges impulzusválasz-szűrő ( FIR = Finite Impulse Response ), más néven mozgóátlag-szűrő (MA = Moving 

Average) 

Végtelen impulzusválasz-szűrő (IIR = Infinite Impulse Response), más néven autoregressziós mozgóátlag-szűrő 

(ARMA = Autoregressive Moving-Average) 
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Nemlineáris szűrő 

A szűrők csoportosítása általában az impulzus bemeneti jelre adott válaszuk alapján történik. 

3.1. Impulzusválasz 

Az impulzusegy rövid idő alatt 0-tól a maximum értékig felfutó, majd szintén nagyon gyorsan a 0 értékre 

visszatérő jel. A 3.17. egyenlet matematikai alakban írja le az impulzust. 

3.17. egyenlet - (3-17) 

 

Egy szűrő impulzusválasza a szűrő egy impulzusjelre adott válasza, és alakja függ a szűrő típusától. A 3.3.1. 

ábra a szűrők típusainak impulzusválasz-típusait mutatja be. 

Az ideális impulzus spektruma zérus frekvenciától végtelenig egyenletes.  Azt szeretnénk külön kihangsúlyozni, 

hogy a szűrők tervezésénél a „szűrő impulzusválasza” nem azt jelenti, amit a rendszertechnikában. Tehát nem 

időtartománybeli homogén megoldásról van szó, hanem arról, hogy az adott szűrő az impulzus spektrumából 

mit, hogyan „vág” ki. 

 

3.3.1.1. ábra 

Az impulzusválasz Fourier-transzformáltja a szűrő frekvenciaválasza. 

A szűrő frekvenciaválasza információt ad a szűrő frekvenciaáteresztő képességéről a különböző frekvenciákon. 

Más szóval egy szűrő frekvenciaválasza megmutatja a szűrő erősítését különböző frekvenciákon. Egy ideális 

szűrő erősítése az átviteli sávban 1, a csillapítási sávban pedig 0. Egy ideális szűrő az átviteli sávban lévő összes 

frekvenciát változatlanul átengedi a kimenetre, illetve a csillapítási sáv frekvenciáit nem engedi a kimenetre. 

3.2. Szűrők osztályozása impulzusválaszuk alapján 

A szűrő impulzusválasza eldönti, hogy egy adott szűrő véges impulzusválasz-szűrő (FIR) vagy végtelen 

impulzusválasz-szűrő (IIR). 

A véges impulzusválasz-szűrő (FIR) kimeneti jele csak a jelenlegi és az előző bemeneti értékektől függ. 

A végtelen impulzusválasz-szűrő (IIR) kimeneti jele függ a jelenlegi és az ezt megelőző bemeneti értékektől, 

valamint a megelőző kimeneti értékektől is. 

Egy pénztárgép példájával jól lehet szemléltetni a véges impulzusválasz-szűrők(FIR) és a végtelen 

impulzusválasz-szűrők(IIR) működése közötti különbséget. 

A példában a következő feltételek adottak: 

 x[k] az aktuális árucikk ára, amelyet éppen beütöttünk a gépbe 

 x[k–1]  eggyel korábban beütött árucikk ára 
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 1 ≤ k ≤ N 

 N az összes beütött árucikk darabszáma 

A következő szabály leírja a pénztárgép működését: 

A pénztárgép összeadja minden egyes (eddig) eladott árucikk árát, meghatározva ezzel az úgynevezett 

futóösszeget y[k]-t. 

A következő 3.18 egyenlet megadja az y[k]-t a k-adik árucikkig. 

3.18. egyenlet - (3-18) 

 

Tehát N árucikk összege az y[N] lesz. 

y[k] egyenlő 1-től a k-adik árucikkig az árak összegével. y[k-1] egyenlő (k-1)-ig bezáróan az árak összegével. 

Tehát a 3-18. egyenlet felírható a következő alakban is. 

3.19. egyenlet - (3-19) 

 

Az összeghez hozzáadva 8,25% adót, és leírva újra a 3.18. és 3.19. egyenletet, a következőket kapjuk. 

3.20. egyenlet - (3-20) 

 

3.21. egyenlet - (3-21) 

 

3.20 és 3.21 egyenletek azonos módon írják le a pénztárgép működését. Azonban a 3.20egyenlet csak a 

bementet alkalmazza a működési leírásához, míg a 3.21 egyenlet a bemeneteket és kimeneteket egyaránt 

alkalmazza a folyamat jellemzéséhez. 

A 3.20egyenlet egy nem rekurzív, vagy FIR-műveletet mutat be. 

A 3.21 egyenlet egy rekurzív vagy IIR-műveletet mutat be. 

Azok az egyenletek, amelyek leírják a szűrő működését és olyan alakúak (felépítésűek), mint a 3.18, 3.19, 3.20 

és 3.21 egyenletek, differenciaegyenletek. 

A szűrők közül a véges impulzusválasz-szűrőket (FIR) a legegyszerűbb tervezni. Ha egy egyszerű impulzus 

jelenik meg a véges impulzusválasz-szűrő bemenetén, és az összes későbbi bemenő érték nulla, akkor a véges 

impulzusválasz-szűrő kimenete véges idő múlva szintén nulla értékű lesz. Azt az időtartamot, amely alatt a 

szűrő kimenete beáll a nulla értékre, a szűrő együtthatóinak darabszáma határozza meg. 

További információkat a véges impulzusválasz-szűrőkről ezen fejezet FIR-szűrők című részében ismerhetünk 

meg. 

Mivel a végtelen impulzusválasz-szűrők (IIR) a jelenlegi és a korábbi bemeneti, valamint a korábbi kimeneti 

értékek alapján működnek, az ilyen szűrő impulzusválasza sohasem éri el a nulla értéket, ezért ezek végtelen 

válaszfüggvények. Ezzel az IIR-szűrők című fejezetrész foglalkozik bővebben. 
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3.3. Szűrőegyütthatók 

A 3.20 egyenlet minden egyes tagjának 1,0825 volt a szorzótényezője. 

A 3.21 egyenletben y[k–1] tagnak 1,0, az x[k] tagnak pedig 1,0825 az szorzótényezője. Ezek a szorzótényezők a 

szűrő együtthatói. A végtelen impulzusválasz- (IIR) szűrőre vonatkozó bemeneti szorzó tényezői az előreható 

együtthatók, a kimeneti szorzóegyütthatók pedig a visszaható együtthatók. 

4. Egy ideális szűrő jellemzői 

Az ideális szűrőt nem lehet megvalósítani! 

Az ideális szűrők lehetővé teszik egy megadott frekvenciasáv teljes (veszteségmentes) áteresztését, míg a nem 

kívánt frekvenciatartomány jeleit teljes egészében (maximálisan) elnyomják. Következő csoportosításban 

aszerint osztályozzuk a szűrőket, hogy egy frekvenciatartomány jeleit átengedik vagy elnyomják. 

• Alul áteresztő szűrők: átengedik az alacsony, és levágják a magas frekvenciájú jeleket. 

• Felül áteresztő szűrők: átengedik a magas, és levágják az alacsony frekvenciájú jeleket. 

• Sáváteresztő szűrők: egy bizonyos frekvenciatartomány jeleit átengedik. 

• Sávvágó szűrők: egy bizonyos frekvenciatartomány jeleit nem engedik át. 

A 3.4.1. ábra az egyes szűrőtípusok frekvenciaválaszait mutatja be. (fc = ftcu) 

 

3.4.1. ábra 

A 3.4.1. ábrán bemutatott szűrők a következő módon viselkednek: 

Az alul áteresztő szűrő fc alatt minden frekvenciát átenged. 

A felül áteresztő szűrő fc felett minden frekvenciát átenged. 

A sáváteresztő szűrő fc1 és fc2 között minden frekvenciát átenged. 

A sávvágó szűrő fc1 és fc2 között minden frekvenciát csillapít (levág). 

Az fc, fc1, és fc2 frekvenciapontok kijelölik a különféle szűrők határfrekvenciáit. 

A szűrők tervezésénél ezeket a határfrekvenciákat kell megadnunk bemeneti adatként. 

A szűrő átviteli sávja az a frekvenciatartomány, amelyet a szűrő átenged. Az ideális szűrő erősítése az átviteli 

sávban 1 (amely megfelel 0dB erősítésnek), így a jel amplitúdója sem nem növekszik, sem nem csökken. 

  

A szűrő vágási sávja az a frekvenciatartomány, amelyet a szűrő teljes egészében levág. A 3.4.2.ábra az átviteli 

(PB = PassBand) és vágási sávot (SB = StopBand) mutatja az egyes szűrőtípusokra. 



 Digitális szűrés  

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.4.2. ábra 

A 3.4.2. ábrán látható szűrők átviteli és vágási sávjait a következőképpen jellemezhetjük: 

Az alul és a felül áteresztő szűrőknek egy átviteli és egy vágási sávjuk van. 

A sáváteresztő szűrőnek egy átviteli és két vágási sávja van. 

A sávvágó szűrőnek két átviteli és egy vágási sávja van. 

5. Valóságos (nem ideális) szűrők 

Ideális esetben egy szűrőnek egységnyi (0 dB) az erősítése az átviteli sávban, és nulla (  dB) az erősítése a 

vágási sávban. A valóságos szűrők nem tudják teljesíteni az ideális szűrővel szemben támasztott 

követelményeket. A gyakorlatban mindig van egy véges átmenetisáv az átviteli és vágási sáv között. Az 

átmeneti sávban a szűrő erősítése fokozatosan változik egytől (0 dB) nulláig  dB átviteli sávtól a vágási 

sávig. 

5.1. Átmeneti sáv 

A 3.5.1.1. ábra bemutatja az átviteli, a vágásiés az átmeneti sávokat a valós szűrőtípusokra. 

 

3.5.1.1. ábra 

A 3.5.1.1. ábrán az x-tengelyen ábrázoljuk a frekvenciát, y-tengelyen pedig a jel amplitúdóátvitelének arányát 

decibelben (dB). Az átviteli sáv tartományában a szűrő erősítése 0 dB-től −3 dB-ig változik. 

3.5.2 Átviteli sáv ingadozása és vágási sáv csillapítása (ripple) 
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Sok alkalmazásban megengedhetjük, hogy az átviteli sáv erősítése kis mértékben eltérjen az egységnyi (1) 

értéktől. Ez az eltérés az átviteli sáv ingadozása (R), vagyis a különbség a valóságos és az ideális, egységnyi 

erősítés között. A gyakorlatban nem engedhető meg, hogy a vágási sáv csillapítása végtelen legyen, ezért meg 

kell állapítani egy megfelelő nagyságú értéket. Az átviteli sáv ingadozását és a határfrekvencia csillapítását 

megadhatjuk dB egységben. A 3.22. egyenlet szerint. 

3.22. egyenlet - (3-22) 

 

Ahol lg a 10-es alapú logaritmust jelenti,  egy f részfrekvencia amplitúdója szűrés előtt, és  

egy f részfrekvencia amplitúdója szűrés után. 

Ha ismerjük az átviteli sáv hullámosságát, vagy a vágási sáv csillapítását, akkor a 3.6 egyenlettel 

meghatározhatjuk a bemenő és kimenő amplitúdók arányát. Az amplitúdók aránya megmutatja, hogy az átviteli 

vagy vágási sávok milyen mértékben térnek el az ideálistól. 

Például, amikor az átviteli sáv ingadozása 0,02 dB, a 3.23 egyenletből a következő összefüggés írható fel: 

3.23. egyenlet - (3-23) 

 

3.24. egyenlet - (3-24) 

 

A 3.23 és 3.24 egyenletek megmutatják, hogy a bemenő és kimenő amplitúdók arányának mekkora az eltérése 

az egytől, amely az átviteli sáv ideális esetben. A gyakorlatban, szűrő tervezésekor megpróbálják megközelíteni 

a megkívánt, ideális intenzitásfüggvényt, bizonyos megszorításokkal korlátozva. 

A 3.5.2.1. táblázat összehasonlítja a valós és az ideális szűrők jellemzőit. 

 

3.5.2.1. ábra 

A valós szűrők tervezésekor kompromisszumra törekszünk, hogy a kívánt szűrőjellemzőt kiemeljük a kevésbé 

kívánt jellemzők rovására. Választásunkat két dolog befolyásolja, azaz hogy véges impulzusválasz-szűrőről 

(FIR) vagy végtelen impulzusválasz-szűrőről (IIR) van-e szó, illetve, hogy milyen a szűrő algoritmus felépítése. 

6. Mintavételi idő 

A szűrő sikeres működéshez fontos a megfelelően megválasztott mintavételi idő. A vizsgált jel maximális 

frekvencia-összetevője általában meghatározza a szükséges mintavételi frekvenciát. 
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Rendszerint a vizsgált jel Fourier-transzformáltja legnagyobb frekvenciájú összetevőjének 10-szeresét (általában 

már) elegendő mintavételi frekvenciának választani! 

Ha a határfrekvencia túl közel van a Nyquist-frekvenciához, növelni kell a mintavételi frekvenciát. Ha a 

határfrekvencia túl közel van az egyenfeszültséghez (0 Hertz), akkor csökkenteni kell a mintavételi frekvenciát. 

Általában csak akkor változtassunk a mintavételi frekvencián, ha ütközési problémák fordulnak elő! 

7. Véges impulzusválasz-szűrők (FIR) 

Véges impulzusválasz-szűrők(FIR-szűrők) olyan digitális szűrők, amelyeknek időben véges hosszúságú 

impulzusválaszuk van. A véges impulzusválasz-szűrők működésükkor csak az aktuális és az előző bemeneti 

értéket veszik figyelembe a szűrő algoritmusában. Az ilyen típusú szűrőket a legegyszerűbb megtervezni. A 

véges impulzusválasz-szűrők más néven is ismertek, mint nem visszatérő (nem rekurzív), konvolúciós, vagy 

mozgóátlag- (MA) szűrők. 

A véges impulzusválasz-szűrők a szűrőegyütthatók konvolúcióját végzik a bemenő értékek egy sorozatán, és 

létrehozzák a kimeneti értékek (azonosan sorszámozott) sorozatát. A 3.25. egyenlet egy véges impulzusválasz-

szűrő véges konvolúcióját adja meg. 

3.25. egyenlet - (3-25) 

 

ahol 

 x[k-i] a szűrő bemenőjelének értéke az [k-i]-edik időpillanatban, 

 y[k] a szűrt kimenőjel értéke az [k]-edik időpillanatban, 

 bi a szűrő (FIR-szűrő) i-edik együtthatója 

 Nb a szűrő együtthatóinak száma (fokszáma). 

{ 05. LabVIEW program FIR szűrő.vi} 

A véges impulzusválasz-szűrők (FIR-szűrők) a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 

A FIR-szűrők lineáris fázismenetet valósítanak meg, mert a szűrő együtthatói szimmetrikusak. 

A FIR-szűrők mindig stabil működésűek. 

A FIR-szűrők a jelek szűrését a konvolúció alkalmazásával teszik lehetővé. Ezért általában a kimenő sorozat 

mindig tartalmaz késleltetést, amelyet a következő egyenletben láthatunk 

A kimenőjel késleltetésemintavételi lépésben = . 

A 3.7.1. ábra bemutatja egy FIR-szűrő tipikus amplitúdó- és fázisfüggvényét, összehasonlítva a normalizált 

frekvenciával. 

amplitúdó 

 

3.7.1. ábra 
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A 3.7.1. ábrán a fázisfüggvényben lévő szakadások akkor keletkeznek, amikor az abszolút értéket használjuk az 

amplitúdófüggvény meghatározásához. A fázis jelleggörbe-szakadásai pi (  - 3,14) egész számú 

többszöröseinél vannak, bár a fázisfüggvény teljesen lineáris. 

7.1. Leágaztatások (Taps) 

A leágaztatás kifejezés gyakran feltűnik a véges impulzusválasz-szűrők (FIR-szűrők) leírásaiban. A 3.7.1.1. 

ábra illusztrálja a leágaztatás műveletét. 

 

3.7.1.1. ábra 

A 3.7.1.1. ábra bemutatja a bemenő mintákat 

3.26. egyenlet - (3-26) 

 

tartalmazó Nb-elemű shift regisztert. 

A leágaztatás kifejezés a shift regiszter leágaztatásának működéséből ered. 

A tapskifejezés általában a FIR-szűrő együtthatóinak számára utal. 

7.2. Véges impulzusválasz-szűrők (FIR-szűrők) tervezése 

Egy diszkrét rendszer előírt frekvenciafüggvényét (legjobban) közelítve tervezünk véges impulzusválasz-

szűrőket (FIR). A legtöbb általános tervezési módszer jól közelíti a kívánt amplitúdófüggvényt, emellett jó 

lineáris fázismenetet biztosít. 

A lineáris fázismenetazt jelenti, hogy a jel terjedési késleltetése azonos minden frekvencián a rendszerben. 

A 3.7.2.1. ábra egy VI blokkdiagramot mutat be, ami egy egyenletes hullámosságú,sáváteresztő, véges 

impulzusválasz-szűrő (FIR-szűrő) frekvenciafüggvényét adja meg. 
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3.7.2.1. ábra 

A 3.7.2.1. ábrán látható VI a következő lépéseket hajtja végre, amikor kiszámítja a szűrő frekvenciafüggvényét: 

Egy impulzusjellel gerjesztjük a szűrőt. 

A case struktúra meghatározza a szűrő típusát, azt, hogy az alul vagy felül áteresztő, sávvágó vagy sáváteresztő. 

A case struktúrából kijövő jel a szűrő impulzusválasza. 

A case struktúrából kijövő impulzusválaszon a FFT.VI diszkrét Fourier-transzformációt végez, és meghatározza 

a szűrő frekvenciafüggvényét úgy, hogy az impulzusválasz- és a frekvenciafüggvény alkotják a Fourier-

transzformáltat, h(t) az impulzusválasz. H(w) a frekvenciafüggvény. 

Az FFT.VI által kibocsátott adatokat redukálja az Array Subset függvénnyel. A valódi FFT eredményeinek fele 

ismétlődik, így hát A VI-nak elegendő az FFT.VI által kibocsátott adatok felét feldolgozni. 

A Complex to Polar függvénnyel előállítja az FFT.VI-ból kapott adatok amplitúdó- és fázisfüggvényét. Az 

FFT.VI komplex kimenetének amplitúdó-/fázisalakját egyszerűbb értelmezni, mint az FFT Descartes-

koordinátájú komponenseit. 

A fázisértékeket átalakítja fokokra. 

Az amplitúdóértékeket átalakítja decibelekké (dB). 

A 3.7.2.1. ábra a 3.7.2.1. ábra szerinti VI által kiadott amplitúdó- és fázisfüggvény. 

amplitúdó 

 

3.7.2.2. ábra 

A 3.7.2.2. ábrán, amikor abszolút értéket alkalmazunk, hogy kiszámítsuk az amplitúdófüggvényt, szakadások 

keletkeznek, ezek a fázisgörbén is szakadásokat okoznak. A fázisgörbe azonban egy lineáris függvény, mivel a 

rendszerben minden frekvenciának azonos a terjedési késleltetése. 

Mivel a véges impulzusválasz-szűrők (FIR-szűrők) intenzitásgörbéje hullámos, a FIR-szűrők tervezésekor a 

következő feladatokat kell megoldani: 

Szűrő tervezése az ideálishoz lehető legközelebb eső amplitúdófüggvénnyel; 

Szűrő tervezése, amely a hullámosságot előírt módon osztja el. 

Például egy alul áteresztő szűrő rendelkezik egy ideális amplitúdófüggvény-alakkal. Egy valóságos alkalmazás 

megengedhet egy kis hullámosságot az átviteli sávban, és egy kicsivel többet a vágási sávban. A 
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szűrőkonstrukció algoritmusának egyensúlyban kell tartania a viszonylagos hullámosságot és az éles átmeneti 

sávot. 

A leggyakrabban alkalmazott módszerek a véges impulzusválasz-szűrők (FIR-szűrők) tervezéséhez az 

ablakozás és a Parks−McClellan-algoritmus, ami úgy is ismert, mint a Remez-cseremódszer. 

{ 06. LabVIEW program Szinusjel kiválasztása.vi} 

7.3. Véges impulzusválasz-szűrők (FIR-szűrők) tervezése 
ablakozással 

A legegyszerűbb módszer véges impulzusválasz-szűrők (FIR-szűrők) tervezésére az ablakozás, mert egyszerűen 

megvalósítható. 

A FIR-szűrők ablakozással való tervezése a megvalósítani kívánt amplitúdófüggvény inverz FFT-jét adja, és 

ehhez egy simítóablakot alkalmaz. 

A simítóablak egy idődimenziójú ablak. 

 

3.7.3.1. ábra 

Egy FIR-szűrő ablakozással történő tervezéséhez a következő lépéseket kell elvégezni: 

Meg kell határozni egy ideális frekvenciafüggvényt; 

Meg kell határozni az ideális frekvenciafüggvény impulzusválaszát; 

Az impulzusválaszt le kell rövidíteni, hogy véges számú együtthatóból álljon; 

Szimmetrikus simítóablakot kell alkalmazni. 

Az ideális impulzusválasz megcsonkítása a Gibbs-jelenségben nyilvánul meg. A Gibbs-jelenség a 

határfrekvenciák közelében lengő típusú viselkedésként jelenik meg a FIR-szűrő frekvenciafüggvényében. Ezt a 

jelenséget tudjuk csökkenteni olyan módon, hogy simítóablakot használunk, így „kisimítjuk” az ideális 

impulzusválasz frekvenciavágását. A FIR-együtthatókat csökkentve elvékonyíthatjuk a frekvenciafüggvény 

átmeneti sávját, amely, ha csökken, akkor kiszélesedik az átviteli sáv. 

Egy simítóablak kiválasztásához kompromisszum szükséges a határfrekvenciák közelében lévő oldalhurkok 

magassága és az átmeneti sáv szélessége között. Csökkentve az oldalhurkok magasságát, növekszik az átmeneti 

sáv szélessége. Csökkentve az átmeneti sáv szélességét, növekszik az oldalhurkok magassága a határfrekvenciák 

közelében. 

Az ablakozásos FIR-szűrő tervezésnek a következő hátrányai vannak. 

Nincs figyelemmel a következőkre: 

Az ablakozás egyenlőtlen fodrozódáseloszlást okoz. 

Az ablakozás szélesebb átviteli sávot eredményez, mint más tervezési módszerek. 

Nehézségek jelentkeznek a paraméterek pontos meghatározásban. 

Az ablakozás nehezíti a határfrekvencia meghatározását, amely egy megadott csillapítással rendelkezik. 

A szűrő tervezőjének meg kell határoznia: 

• az ideális vágási frekvenciát 

• a mintavételi frekvenciát 

• a leágazások számát 
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• az alkalmazott ablak típusát 

A FIR-szűrők ablakozással való tervezése nem igényel bonyolult számítási műveleteket. Ezért az ablakozás a 

leggyorsabb módszer FIR-szűrők tervezésénél. Viszont az ablakozás nem a legjobb technika FIR-szűrők 

tervezéséhez. 

7.4. Optimális FIR-szűrők tervezése a Parks−McClellan-
algoritmussal 

A Parks−McClellan-algoritmus vagy a Remez-cseremódszer egy hibakritériumon alapuló iteráló módszert 

alkalmaz a FIR-szűrő együtthatóinak meghatározására. A Parks−McClellan-algoritmust a legkedvezőbb lineáris 

fázismenetű FIR-szűrő együtthatóinak tervezésére alkalmazhatjuk. A Parks−McClellan-algoritmussal tervezett 

szűrők optimálisak lesznek, mert a szűrő aktuális amplitúdófüggvénye és a szűrő ideális amplitúdója között 

minimálisra csökkennek a hibák. 

Az optimális FIR-szűrők lecsökkentik az ellentétes hatásokat a határfrekvenciáknál. Az optimális FIR-szűrők 

tervezése nagyobb ellenőrzési lehetőséget kínál a közelítési hibák felett, különböző frekvenciasávokban, mint 

egyéb más FIR-szűrőt tervező technikák, mint például az ablakozás, amely nem nyújt ellenőrzési lehetőséget a 

különböző frekvenciasávokban a közelítési hibákra. 

Optimális FIR-szűrőket a Parks−McClellan-algoritmussal tervezhetünk, amelynek a következő a jellemzői 

vannak: 

Az amplitúdófüggvény súlyozott hullámossága egyenletesen oszlik el az átviteli és a vágási sávokban. 

Éles átmeneti sávja van. 

Ha a FIR-szűrőket a Parks−McClellan-algoritmussal tervezzük, egy optimális amplitúdófüggvényt kapunk. A 

tervezés folyamata bonyolultabb és számításigényesebb, mint az ablakozásnál. 

7.5. Egyenletes hullámosságú FIR-szűrők tervezése 
Parks−McClellan-algoritmus alkalmazásával 

A Parks−McClellan-algoritmust használhatjuk egyenletes hullámosságú FIR-szűrők tervezésére. Az egyenletes 

hullámosságú konstrukció egyenlően osztja el az átviteli és a vágási sáv ingadozását, és lineáris fázismenetű 

szűrőket hoz létre. 

Ahhoz, hogy egy egyenletes hullámosságú szűrőt tervezzünk, meg kell határozni a következő jellemzőket: 

• határfrekvencia, 

• leágazások száma, 

• szűrő típusa, azaz alul áteresztő, felül áteresztő, sáváteresztő, vagy sávvágó, 

• átmeneti frekvencia, 

• vágási frekvencia. 

Az egyenletes hullámosságú szűrők határfrekvenciája megszabja az átviteli sáv vagy a vágási sáv élét, vagy 

mindkettőt. Az egyenletes hullámosságú szűrők vágási és átviteli sávjának ingadozása okozza a következő 

impulzusválaszokat: 

Átviteli sáv − az intenzitásfüggvény nagyobb vagy egyenlő, mint 1. 

Vágási sáv − az intenzitásfüggvény kisebb vagy egyenlő, mint a vágási sáv csillapítása. 

Például: ha veszünk egy alul áteresztő szűrőt, az átviteli sáv határfrekvenciája a legnagyobb frekvencia, amelyre 

az átviteli sáv feltételei teljesülnek. Hasonlóképpen a vágási sáv határfrekvenciája a legalacsonyabb frekvencia, 

amelyre a vágási sáv feltételei teljesülnek. 
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7.6. Keskeny sávú FIR-szűrők tervezése 

A különlegesen szűk sávszélességű FIR-szűrők hagyományos módszerekkel történő tervezése nagy elemszámú 

szűrőt eredményezne. A nagy elemszámú FIR-szűrők hosszú tervezési és kivitelezési időt igényelnek, valamint 

számítási pontatlanságra hajlamosak. Néhány esetben a hagyományos tervezési módszerek, mint a 

Parks−McClellan-algoritmus, sem tudnak elfogadható szűk sávú FIR-szűrőt meghatározni. 

Az interpolációs, véges impulzusválasz (IFIR) típusú szűrőtervezési módszer egy hatékony algoritmust ajánl 

(fel) a keskeny sávú FIR-szűrők tervezésére. Az IFIR-módszert alkalmazva olyan keskeny sávú szűrőket lehet 

tervezni, amelyek kevesebb együtthatót és számítást igényelnek, mint ha a Parks−McClellan-algoritmust 

közvetlenül végrehajtva tervezünk szűrőt. A „FIR keskeny sáv együtthatók. VI” (FIR Narrowband Coefficients. 

VI) az IFIR-módszert alkalmazza a keskeny sávú FIR szűrőegyütthatóinak meghatározására. 

A következő paramétereket kell megadnunk, amikor keskeny sávú szűrőt tervezünk: 

• szűrőtípus: alul áteresztő, felül áteresztő, sáváteresztő, sávvágó, 

• átvitelisáv-ingadozás egy lineáris skálán, 

• mintavételi frekvencia, 

• átvitelisáv-frekvencia, ami a sáváteresztő és sávvágó szűrők átviteli sávjára vonatkozik, 

• vágásisáv-frekvencia, ami a sáváteresztő és sávvágó szűrők vágási sávjára vonatkozik, 

• sáváteresztő és sávvágó szűrők középfrekvenciája, 

• vágási sáv csillapítása dB-ben. 

A 3.7.6.1. ábra annak a VI–nak a blokkdiagramját mutatja, amely egy keskeny sávú sáváteresztő FIR-szűrő 

frekvenciafüggvényének becslését állítja elő, áttranszformálva az impulzusválaszt frekvenciatartományba. 

 

3.7.6.1. ábra 

{ 07. LabVIEW program Keskeny sávú FIR szűrő.vi} 

A 3.7.6.2. ábra bemutatja azt a válaszfüggvényt 0-tól a Nyquist-frekvenciáig, amivel a 3.7.6.1.ábrán lévő VI 

eredményként visszatér. 

 

3.7.6.2. ábra 

A 3.7.6.2. ábrán a főpanel szabályzóival beállított szűrő válaszfüggvénye az 1kHz középvonalú keskeny átviteli 

sáv. 

A 3.7.6.3. ábra a szűrő válaszfüggvényének részletét mutatja. 

 

3.7.6.3. ábra 
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A 3.7.6.1. ábrán a keskeny átviteli sáv pontosan 1 kHz-re központosítva, és a jel csillapítása 60 dB-lel az átviteli 

sáv alatt van. 

7.7. Széles sávú FIR-szűrők tervezése 

Az IFIR-technikát alkalmazhatjuk a széles sávú alul és felül áteresztő FIR-szűrő tervezéséhez is. Egy széles 

sávú, alul áteresztő FIR-szűrőnek egy határfrekvenciája van, közel a Nyquist-frekvenciához. A széles sávú felül 

áteresztő FIR-szűrőnek egy 0-hoz közeli határfrekvenciája van. Használhatjuk széles sávú alul és felül áteresztő 

FIR-szűrők tervezésére a FIR keskeny sávú együtthatók VI-t. A 3.7.7.1. ábra bemutatja azt a 

frekvenciafüggvényt, amelyet a 3.7.6.1. ábrán látható VI hoz létre, amikor arra használjuk, hogy egy széles 

sávú, alul áteresztő FIR-szűrő frekvenciafüggvényét meghatározzuk. 

 

3.7.7.1. ábra 

A 3.7.7.1. ábrán lévő főpanel szabályzói beállítanak egy szűk sávszélességet a 23,9 kHz-es vágási sáv és a 24 

kHz-es Nyquist-frekvencia között. Azonban a frekvenciafüggvény 0-tól 23,9 kHz-ig fut, ami miatt a szűrő 

széles sávúvá válik. 

8. Végtelen impulzusválasz- (IIR-) szűrők 

A végtelen impulzusválasz-szűrők (IIR = Infinite Impulse Response), más néven rekurzív vagy autoregresszív 

mozgóátlag-szűrők (ARMA) az aktuális és a korábbi bementi értékek, valamint a korábbi kimeneti értékek 

szerint működnek. 

Egy IIR-szűrő impulzusválasza alatt értjük az általános IIR-szűrőnek egy olyan impulzusra adott 

válaszfüggvényét, amelyet a 3.27. egyenlet definiál. Elméletileg egy IIR-szűrő impulzusválasz-függvénye 

(elméletileg) soha nem éri el a nulla értéket, ez tehát egy végtelen válaszfüggvény. A következő, általános 

differenciaegyenlet az IIR-szűrő működését írja le: 

3.27. egyenlet - (3-27) 

 

ahol 

 bi az előreható szűrőegyütthatók halmaza, 

 Nb az előreható szűrőegyütthatók száma, 

 ai a visszafelé ható szűrőegyütthatók halmaza, 

 Na pedig a visszaható együtthatók száma. 

{ 08. LabVIEW program IIR szűrő.vi} 

Ezt impulzusátviteli függvény formában felírva: 

3.28. egyenlet - (3-28) 

 

ahol 
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, 

 állandók, 

Nb2, Na pedig pozitív egészek. 

Ha a nevezőkkel elvégezzük a beszorzásokat, akkor 

3.29. egyenlet - (3-29) 

 

Behelyettesítve az 

3.30. egyenlet - (3-30) 

 

3.31. egyenlet - (3-31) 

 

a következő összefüggést kapjuk: 

3.32. egyenlet - (3-32) 

 

3.33. egyenlet - (3-33) 

 

Az eltolási tételt és az inverz Z-transzformációt alkalmazva a kifejezés a következő alakú lesz: 

3.34. egyenlet - (3-34) 

 

A kifejezést összegzési alakban felírva a következő kifejezést kapjuk: 
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3.35. egyenlet - (3-35) 

 

Az egyenletben szereplő 

 a (szabályozó) kimeneti jelsorozatának 

, pedig a bemeneti számsorozat pillanatnyi és megelőző értékei. 

Ha kifejezzük a kimeneti számsorozat aktuális értékét, akkor ehhez az alábbi rekurzív összefüggést kapjuk: 

3.36. egyenlet - (3-36) 

 

Ha tehát H(z) racionális törtfüggvény, akkor a H(z)-nek megfelelő számítási egyenlet lineáris 

differenciaegyenlet. 

A z−1 hatványaival felírt racionális törtfüggvény alakban megadott D(z) Z átviteli függvény realizálhatóságának 

feltétele: a0<>0. 

A mintavételes rendszereknél, ha az impulzusátviteli függvényt z pozitív hatványaival írjuk le, a 

megvalósításhoz szükséges feltétel, hogy  reláció teljesüljön. 

A 3.37. egyenlet egy olyan szűrőt ír le, aminek elméletileg végtelen hosszúságú az impulzusválasza, és értéke 

nem egyenlő nullával. Azonban a gyakorlati szűrési feladatokban egy stabil IIR-szűrő impulzusválasza véges 

számú mintavétel után gyakorlatilag közel 0 szintre csökken. 

A legtöbb IIR-szűrő konstrukcióban és az összes LabVIEW IIR-szűrőnél az a0együtthatójuk egyenlő 1-gyel. Az 

aktuális k indexű kimenő mintaérték a bemeneti együtthatókkal megszorzott aktuális bemenetek és korábbi 

bemeneti értékeket, valamint a kimeneti együtthatókkal megszorzott korábbi kimeneti értékek összegeként 

adódik, ahogy azt a 3.11. egyenlet mutatja. 

3.37. egyenlet - (3-37) 

 

ahol 

 x[k] az aktuális bemeneti érték, 

 y[k] az aktuális kimeneti érték, 

 x[k-j] a korábbi bemeneti értékek, 
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 y[k-i] a korábbi kimeneti értékek. 

Az IIR-szűrőknek ingadozásaik lehetnek az átviteli sávban, a vágási sávban vagy mindkettőben. 

Az IIR-szűrőknek nemlineáris fázisfüggvénye van. 

8.1. Az IIR-szűrés kaszkádképlete 

A 3-38. egyenlet egy IIR-szűrő közvetlen formájú impulzusátviteli függvénye. 

3.38. egyenlet - (3-38) 

 

A 3.38. egyenletben a 3.37. differenciaegyenlet alakjából nyert formájú szűrőt nevezzük közvetlen alakú IIR-

szűrőnek. 

Egy közvetlen alakú szűrőérzékeny az együttható nagyságából és a számítás pontosság határaiból adódó 

hibákra. Egy eredetileg stabil konstrukciójú szűrő is instabillá válhat, ha megnöveljük az együtthatók számát. 

Ahogy a szűrő fokszáma növekszik, a szűrő egyre instabilabbá válik. 

Csökkenthetjük egy szűrő hibákra való érzékenységét, ha felírjuk a 3.38. egyenletet mint Z-transzformált 

tényezők szorzatát. Így alacsonyabb fokú részekre osztjuk fel a közvetlen alakú átviteli függvényt. 

A 3.38. egyenlet tényezőkre bontásával a szűrő impulzusátviteli függvénye átalakul másodfokú impulzusátviteli 

függvények szorzatává, ahogy a 3.39. egyenletben láthatjuk. 

3.39. egyenlet - (3-39) 

 

ahol 

 Ns a másodfokú részfüggvény sorszáma,  a legnagyobb egészszám , és . 

A 3.39. egyenlet szerint definiált szűrőfelépítést úgy ábrázolhatjuk, mint egy olyan szűrőt, ami másodfokú 

szűrők sorba kapcsolásából áll. A 3.8.1.1. ábra a kaszkádszűrést mutatja be. 

 

3.8.1.1. ábra 

Az egyes önálló szűrőtagokból a 3.8.1.1. ábra alapján felépíthetjük a végtelen impulzusválasz (IIR) közvetlen 

formátumú szűrőstruktúráját. 

A végtelen impulzusválaszú (IIR), közvetlen formátumú szűrőstruktúrát úgy kell kialakítani, hogy a szűrőben 

szereplő egyes tagok a következő feltételek szerint működjenek: 
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A végtelen impulzusválasz (IIR) közvetlen formátumú szűrőjének felépítése minimális számú matematikai 

műveletet igényel. 

Minimális számú késleltető elemre, és belső szűrő állapotra van szüksége. 

Minden egyes k-adik tagnak van egy bemenete, egy kimenete és két előző, belső állapota, amelyek 

 és . 

Ha n a minták száma a bementő sorozatban, akkor a szűrés a következő egyenletek szerint zajlik: 

3.40. egyenlet - (3-40) 

 

Minden egyes mintára, ahol k= 0, 1, 2, … , n–1. 

Az egyenletek a következő függvényből erednek: 

3.41. egyenlet - (3-41) 

 

egy új, bevezetett változóval M(z)-vel kifejezzük Y(z)-t: 

3.42. egyenlet - (3-42) 

 

amely időtartományban 

3.43. egyenlet - (3-43) 

 

ahol 

3.44. egyenlet - (3-44) 

 

3.45. egyenlet - (3-45) 

 

3.46. egyenlet - (3-46) 
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ami időtartományban 

3.47. egyenlet - (3-47) 

 

8.2. Másodfokú szűrés 

Alul és felül áteresztő szűrők helyett, amelyeknek egy határfrekvenciájuk van, tervezhetünk közvetlenül 

másodfokú szűrőfokozatokat. Az így kapható alul és felül áteresztő, végtelen impulzusválasz (IIR)-szűrők sorba 

kapcsolt másodfokú szűrőkből épülnek fel. 

Minden másodfokú szűrőfokozat a következő jellemzőkkel rendelkezik: 

d = 1,2, …, Ns, ahol k a másodfokú szűrőfokozat sorszáma, 

Ns a fokozatok száma = (Na+1)/2. 

Minden másodfokú szűrőfokozatnak két visszaható együtthatója van, (a1d, a2d). 

Az összes visszaható együtthatók száma =2. Ns 

Minden másodfokú szűrő fokozatnak három előreható együtthatója van, (b0d, b1d, b2d). 

Az összes előreható együtthatók száma =3. Ns. 

A jelfeldolgozó VI-okban, amelyek előre- és visszaható együttható paraméterekkel működnek, vektorok 

tartalmazzák minden egyes másodfokú szűrőfokozat együtthatóit. Például egy IIR-szűrőnek, amelynek két 

szűrőfokozata van, összesen 4 visszaható és 6 előreható együtthatót szükséges megadni, ahogy az alábbi 

egyenletek mutatják. 

• Visszaható együtthatók száma = 2. Ns =4 

• Visszaható együtthatók: {a11, a12, a21, a22} 

• Előreható együtthatók száma = 3. Ns =6 

• Előreható együtthatók: {b01, b11, b21, b02, b12, b22} 

8.3. Negyedfokú szűrés 

A sáváteresztő és sávvágó szűrőknek, amelyeknek két határfrekvenciájuk van, a negyedfokú szűrőkonstrukció 

jobb hatásfokú, mint a másodfokú szűrőfokozatok. A végtelen impulzusválasz (IIR) sávvágó, sáváteresztő szűrői 

a negyedfokú szűrők összekapcsolásával készíthetők, amelyek negyedfokú tagok sorba kapcsolásával jönnek 

létre. 

Minden negyedfokú szűrőtag a következő jellemzőkkel rendelkezik: 

d = 1,2, …, Ns, ahol k a negyedfokú szűrőfokozat sorszáma, 

Ns a fokozatok száma = (Na+1)/4. 

Minden negyedfokú szűrő fokozatnak négy visszaható együtthatója van, (a1d, a2d, a3d, a4d). 

Az összes visszaható együtthatók száma = 4.Ns 

Minden negyedfokú szűrőfokozatnak öt előreható együtthatója van, (b0d, b1d, b2d , b3d, b4d). 
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Az összes előreható együtthatók száma = 5. Ns. 

A sorba kapcsolt fokozatokat összeépítjük egy negyedfokú szűrőstruktúrába, olyan módon, ahogyan azt a 

másodfokú szűrésnél is tettük. 

A következő egyenletek mutatják be, hogyan működik a szűrés negyedfokú tagok esetén. 

3.48. egyenlet - (3-48) 

 

ahol 

 d = 1,2, …, Ns. 

az egyenletek a következő függvényből erednek: 

3.49. egyenlet - (3-49) 

 

egy új bevezetett változóval M(z)-vel kifejezzük Y(z)-t: 

3.50. egyenlet - (3-50) 

 

amely időtartományban 

3.51. egyenlet - (3-51) 

 

ahol 

3.52. egyenlet - (3-52) 

 

3.53. egyenlet - (3-53) 
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3.54. egyenlet - (3-54) 

 

ami időtartományban 

3.55. egyenlet - (3-55) 

 

8.4. IIR-szűrőkonstrukciók 

A digitális, végtelen impulzusválasz (IIR) szűrőtípusai a klasszikus analóg szűrőtípusok digitális megfelelői, 

amelyek a következők: 

• Butterworth-szűrők 

• Csebisev-szűrők 

• Csebisev II-szűrők, inverz Csebisev vagy II-es típusú Csebisev-szűrőként is ismert 

• Elliptikus szűrők, más néven Cauer-szűrők 

• Bessel-szűrők 

Az IIR-szűrőtípusok abban különböznek egymástól, hogy az átviteli sáv és a vágási sáv között milyen éles az 

átmenet, illetve hogy milyen tulajdonságuk van az átviteli és a vágási sávban. 

8.5. Csúcshiba minimalizálása 

A Csebisev-, a Csebisev II- és Elliptikus szűrők minimalizálják a csúcshibátúgy, hogy közben az előírt hibát 

biztosítják a frekvenciaválasz-függvényben. 

A legnagyobb hiba alatt értjük az ideális és aktuális szűrő frekvenciafüggvénye közötti különbségének 

abszolútérték-maximumát. A szűrőfrekvencia függvényében megengedett hullámosság mértéke dB-ben 

kifejezve, meghatározza a tűréshatáron belüli hibát. Típustól függően a szűrő minimálisra csökkenti a csúcshibát 

az átviteli, a vágási sávban vagy mindkettőben. 

8.6. Butterworth-szűrők 

A Butterworth-szűrőka következő jellemzőkkel rendelkeznek: 

• Csillapított amplitúdófüggvény minden frekvencián. 

• Az amplitúdófüggvény monoton csökkenő egy adott határfrekvenciától. 

• Maximális laposság, az átviteli sávban a válaszfüggvény egységnyi értékű, a vágási sávban pedig nulla. 

• Félteljesítmény-frekvencia vagy 3 dB-s csökkenési frekvencia összefüggésben van a vágási frekvenciával. 

A Butterworth-szűrők előnyei a simaságuk és monoton csökkenő frekvenciafüggvényük. A 3.8.6.1. ábra egy 

alul áteresztő Butterworth-szűrő amplitúdófrekvencia-függvényét mutatja be. 

A 3.8.6.1. ábrán a függőleges tengelyen szereplő 1 (egy) érték az amplitúdó csillapítatlan átvitelét jelenti, míg a 

0 (nulla) érték a jel teljes elnyomását. A 3.8.6.1. ábrán a függőleges tengely skálázása lineáris. 



 Digitális szűrés  

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

amplitúdó 

 

3.8.6.1. ábra 

Ahogy a 3.8.6.1. ábrán látható, mi határozzuk meg a Butterworth-szűrő vágási frekvenciáját, a szűrő algoritmus 

beállítja az átmenet meredekségét annak arányában, hogy hányad fokú a szűrő. A magasabb fokú Butterworth-

szűrő frekvenciagörbéje megközelíti az ideális alul áteresztő szűrő frekvenciafüggvényét. 

A Butterworth-szűrők nem mindig nyújtanak jó közelítést az ideális szűrő válaszfüggvényéhez képest, mert 

lassú a lecsengésük az átviteli és vágási sáv között. 

8.7. Csebisev-szűrők 

A Csebisev-szűrőkneka következő jellemzőik vannak: 

• Minimális csúcshiba az átviteli sávban. 

• Egyenletes ingadozású amplitúdófüggvény az átviteli sávban. 

• Monoton csökkenő amplitúdófüggvény a vágási sávban. 

• Élesebb frekvencialevágású, mint a Butterworth-szűrők. 

A Butterworth -szűrőhöz hasonlítva egy Csebisev-szűrő élesebb frekvencialevágást valósít meg az átviteli és 

vágási sáv között, alacsonyabb fokú szűrővel. A Csebisev-szűrő éles átmenete kisebb abszolút hibát, gyorsabb 

végrehajtást eredményez, mint egy Butterworth -szűrőé. A 3.8.7.1. ábra egy alul áteresztő Csebisev-szűrő 

amplitúdófrekvencia-függvényét mutatja. 

 

3.8.7.1. ábra 

A 3.8.7.1. ábrán az átviteli sávban a tűréshatár bekorlátozza az ingadozó görbét. Az éles frekvencialevágás a 

vágási sávban jelentkezik. 

8.8. Csebisev II-szűrő (Inverze Chebysev) 

A Csebisev II-szűrőkneka következő jellemzői vannak: 

• Minimális csúcshiba a vágási sávban. 

• Egyenletes ingadozású amplitúdófüggvény a vágási sávban. 

• Monoton csökkenő amplitúdófüggvény az átviteli sávban. 

• Élesebb frekvencialevágású, mint a Butterworth-szűrők. 

A Csebisev II-szűrők hasonlítanak a Csebisev-szűrőkre. A következőkben viszont eltérnek a Csebisev-

szűrőktől: 

• A Csebisev II-szűrők az átviteli sáv helyett a vágási sávban csökkentik a csúcshibát. 

• A Csebisev II-szűrőknek egyenletes ingadozású amplitúdófüggvénye van az átviteli sáv helyett a vágási 

sávban. 

• A Csebisev II-szűrőknek monoton csökkenő amplitúdófüggvénye van az átviteli sávban a vágási sáv helyett. 

A 3.8.8.1. ábra egy alul áteresztő Csebisev II-szűrő amplitúdófrekvencia-függvényét mutatja be. 

 

3.8.8.1. ábra 
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A 3.8.8.1. ábrán látható módon a hiba tűréshatára bekorlátozza az ingadozó görbét a vágási sávban. Szintén a 

vágási sávban látszik a sima, monoton lecsengés. 

A Csebisev II-szűrőknek ugyanazok az előnyeik a Butterworth-szűrőkkel szemben, mint a Csebisev-szűrőknek, 

azaz élesebb átmenetük van egy alacsonyabb fokú szűrővel, kisebb abszolút hiba, gyorsabb működés mellett. 

8.9. Elliptikus szűrők 

Az elliptikus szűrőkjellemzői: 

Minimális csúcshiba a vágási és átviteli sávban. 

Egyenletes ingadozású amplitúdófüggvény a vágási és átviteli sávban. 

Összehasonlítva a Butterworth vagy Csebisev-szűrőkkel, az elliptikus szűrők adják a legélesebb átmenetet az 

átviteli és vágási sáv között, ami megmagyarázza, hogy miért annyira elterjedtek. 

A 3.8.9.1. ábra egy alul áteresztő elliptikus szűrő amplitúdófrekvencia-függvényét mutatja. 

 

3.8.9.1. ábra 

A 3.8.9.1. ábrán az azonos maximális elfogadható hiba bekorlátozza a hullámosságot az átviteli és a vágási 

sávban egyaránt. Még az alacsony fokú elliptikus szűrőknek is meredek átmeneti élük van. 

8.10. Bessel-szűrők 

A Bessel-szűrőka következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 

• Maximálisan lapos amplitúdó- és fázisfüggvény. 

• Közel lineáris fázisfüggvény az átviteli sávban. 

A Bessel-szűrőket arra használhatjuk, hogy az összes IIR-szűrőre jellemző nemlineáris fázistorzítást 

lecsökkentsük a segítségével. A nagy rendszámú IIR-szűrőknek határozott, meredeken lefutó, nemlineáris 

fázistorzításuk van, különösen a szűrők átmeneti tartományában. Előállíthatjuk a lineáris fázisfüggvényt FIR-

szűrőkkel is. 

A 3.8.10.1. ábra egy alul áteresztő Bessel-szűrő amplitúdó- és fázisfüggvényét ábrázolja. 

 

3.8.10.1. ábra 

A 3.8.10.1. ábrán látható, hogy az amplitúdógörbe sima, és monoton csökkenő minden frekvencián. 

A 3.8.10.2. ábra egy alul áteresztő Bessel-szűrő fázisfrekvencia-függvényét mutatja. 

 

3.8.10.2. ábra 

A 3.8.10.2. ábra közel lineáris fázismenetet mutat az átviteli sávban. A fázisfüggvény monoton csökkenő 

minden frekvencián. 

A Butterworth-szűrőkhöz hasonlóan a Bessel-szűrőknél is magas fokszámú szűrőre van szükség, hogy 

lecsökkentsük a csúcshibát, amely korlátozott használatot tesz lehetővé. 

3.8.11 IIR-szűrők tervezése 
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Amikor egy feladatra kiválasztunk egy IIR-szűrőt, ismernünk kell a szűrő válaszfüggvényét. A 3.8.10.2. ábrán 

egy olyan VI blokkdiagramja látható, amely egy IIR-szűrő impulzusbementre adott frekvencia válaszfüggvényét 

határozza meg. 

 

3.8.11.1. ábra 

Azonos matematikai elméleteket alkalmaznak az IIR- és FIR-szűrők tervezésére, a 3.8.11.1. ábrán látható VI 

blokkdiagram, amely egy IIR-szűrő frekvenciaválaszát határozza meg, és a 3.7.2.1. ábrán látható VI 

blokkdiagram, amely egy FIR-szűrő frekvenciaválaszát adja, közös tervezőelemekből épülnek fel. A legfőbb 

különbség a két VI között az, hogy a 3.8.11.1. ábra bal oldalán lévő case struktúrában van, amely az IIR-szűrő 

konstrukcióját is megadja a szűrő típusa mellett. A 3.8.11.1. ábra szerinti VI kiszámítja az IIR-szűrő 

frekvenciaválaszát, közben ugyanazokat a lépéseket végzi el, amelyeket a FIR-szűrők tervezése című fejezetben 

már bemutattunk. 

A 3.8.11.2. ábra egy sáváteresztő elliptikus IIR-szűrő amplitúdó- és fázisfüggvényét mutatja be. 

 

3.8.11.2. ábra 

A 3.8.11.2. ábrán látható fázisinformáció nyilvánvalóan nemlineáris. Amikor eldöntjük, hogy IIR- vagy FIR-

szűrőt alkalmazunk az adatok feldolgozásához, jussanak eszünkbe a nemlineáris fázisinformációt nyújtó IIR-

szűrők! Bővebb információval szolgálhat az IIR és FIR közötti választásról az ezen fejezet FIR- és IIR-szűrők 

összehasonlítása című és a Digitális szűrőtípus kiválasztása című részei. 

8.11. IIR-szűrők jellemzői 

Az IIR-szűrők a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 

• Az IIR-szűrő VI-k az első hívás alkalmával a 3.26. egyenlet szerint a negatív előjelű indexekkel jelölt 

értékeket nulla értéknek veszik. 

• Az átmeneti függvény válasz vagy késleltetés, arányosan a szűrő fokszámával, és lezajlik, mielőtt a szűrő 

eléri az állandósult állapotát. Bővebb információt ad erről a témáról ezen fejezet „Átmeneti függvény” című 

része ad. 

• A szűrt jelsorozat elemeinek száma megegyezik a bemenő sorozat elemeinek számával. 

• A szűrő megtartja a belső állapot értékeit, amikor a szűrési művelet befejeződik. 

8.12. Átmeneti függvény 
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Az átmeneti válasz (függvény) azért jelenik meg, mert a szűrő kezdeti állapota nulla vagy értékek vannak a 

negatív előjelű indexeknél. Az átmenetiválasz-függvény késleltetése függ a szűrő típusától. 

Az átmeneti válasz (függvény) késleltetése alul és felül áteresztő szűrőnél egyenlő a szűrő rendszámával 

(mintavételi időlépésekben). 

3.56. egyenlet - (3-56) 

 

Az átmeneti válasz (függvény) késleltetése sáváteresztő és sávvágó szűrőnél egyenlő a szűrő rendszámának 

kétszeresével (mintavételi időlépésekben). 

3.57. egyenlet - (3-57) 

 

Eltüntethetjük az átmeneti választ (függvényt) egy IIR-szűrő VI sorozatos meghívásával, ha engedélyezzük az 

állapotmemóriát. 

Hogy a folyamatos szűrés számára engedélyezzük az állapotmemóriát, az IIR-szűrő VI init/cont bementére 

kapcsoljunk egy IGAZ (TRUE) értéket. 

A 3.8.13.1. ábra bemutat egy átmeneti választ (függvényt) és az IIR-szűrő állandósult állapotát. 

 

3.8.13.1. ábra 

{ 09. LabVIEW program Szűrő jelkésleltetése.vi} 

9. A FIR- és az IIR-szűrők összehasonlítása 

Mivel a digitális szűrők tervezésekor kompromisszumokat kell kötnünk, hogy egy számunkra fontos 

szűrőjellemzőt kiemeljünk a kevésbe fontos jellemzők közül, a FIR- és IIR-szűrők összehasonlítása segítséget 

nyújthat egy adott feladat megoldásához szükséges szűrő kiválasztásában. 

Az IIR-szűrők ugyanolyan mértékű csillapításra képesek, mint a FIR-szűrők, de sokkal kevesebb együttható 

alkalmazásával. Ebből kifolyólag az IIR-szűrők sokkal gyorsabban működnek, és hatásosabb szűrőeljárást 

valósítanak meg, mint egy FIR-szűrő. 

Lineáris fázisfüggvényhez alkalmazzunk FIR-szűrőt! Az IIR-szűrők nemlineáris fázisfüggvényt hoznak létre. 
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A fázisinformációt nem igénylő feladatokhoz használjunk IIR-szűrőt! 

Bővebb információval szolgál erről a témáról ezen fejezet Digitális szűrőtípus kiválasztása című része. 

10. Nemlineáris szűrők 

A simítóablakok, az IIR-szűrők és a FIR-szűrők lineárisak, mert eleget tesznek a szuperpozíció és az arányosság 

elvének, ahogy a 3.58. egyenlet leírja. 

3.58. egyenlet - (3-58) 

 

ahol a és b állandók , x(t) és y(t) villamos jelek , L{•} egy lineáris szűrőművelet, a bemenetek és kimenetek 

közötti összefüggés konvolúciós műveleteken keresztül valósul meg, ahogy azt a 3.25. és 3.27. egyenlet leírja. 

Egy nemlineáris szűrőnem tesz eleget a 3.58. egyenletnek. Ezenkívül nem határozhatjuk meg a nemlineáris 

szűrő kimenőjeleit konvolúciós művelet segítségével, mert az együtthatók egy összeállítása és a szűrő 

impulzusválasza között nincs (nem állapítható meg) egyértelmű kapcsolat. A nemlineáris szűrők sajátos 

szűrőkarakterisztikával rendelkeznek, amelyeken nagyon bonyolult a lineáris számolási eljárások alkalmazása. 

A medián szűrő egy olyan nemlineáris szűrő, amely egyesíti magában az alul áteresztő szűrő és egy magas 

frekvenciájú szűrő jellemzőit. Az alul áteresztő tulajdonságok lehetővé teszik a nagyfrekvenciás zaj 

„kiszűrését”. A nagyfrekvenciás tulajdonságok lehetővé teszik, hogy a medián szűrő megtartsa az éleket és 

megkímélje azok információtartalmát. 

A medián szó középértéket felező értéket jelent, ami jelszűrés szempontjából azt jelenti, hogy ez a szűrőtípus 

folyamatosan középértéket képez a beérkező jelből. 

10.1. Középső érték, felezőérték (median) 

Egy adatsorozat középső értéke a sorozatban középen elhelyezkedő érték az adatsor rendezett alakjában.  A 

középső érték hasznos minőségi információt ad arra vonatkozóan, hogy egy egyéni adatpont az alsó vagy a felső 

részébe esik a bemeneti adatsorozatnak. 

A következő egyenlet a bemenet X rendezett sorozatát adja meg. 

3.59. egyenlet - (3-59) 

 

A sorozatot akár növekvő, akár pedig csökkenő sorrendbe rendezhetjük. 

A következő egyenlet megadja az S középső (medián) értékét. 

3.60. egyenlet - (3-60) 

 

ahol 
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A 3.61 egyenlet egy olyan rendezett sorozatot ad meg, amely páratlan számú mintát tartalmaz, és csökkenő 

sorrendbe van rendezve. 

3.61. egyenlet - (3-61) 

 

A 3.61 egyenletben a középső érték (a középen elhelyezkedő érték) egyenlő 3-mal. 

A 3.62 egyenlet egy olyan rendezett sorozatot ad meg, amely páros számú mintát tartalmaz, és növekvő 

sorrendbe van rendezve. 

3.62. egyenlet - (3-62) 

 

A rendezett sorozat két középső ponttal is rendelkezik, a 2-vel és a 3-mal. Ha alkalmazzuk a 3.60 egyenletet arra 

az esetre, amikor n páros, akkor a következő egyenlet adja meg a 3.62 egyenlet szerinti rendezett sorozat 

középső értékét: 

3.63. egyenlet - (3-63) 

 

10.2. Példa: Zajos impulzus szűrése mediánszűrővel 

Az „Impulzus paraméter.VI” (Pulse Parameters.VI) analizálja egy impulzusjel mintavételezett, bemenőjeleiből 

álló sorozatot, és előállítja azokat az impulzusparamétereket, amelyek legjobban meghatározzák ennek az 

impulzusnak a tulajdonságait. Miután a program elvégzi az jelalak elemzését, hogy meghatározza az időtengelyt 

és a bemenő sorozat csúcsát, további információ nélkül a jel és a zaj megkülönböztetése nehézkessé válik. Ezért 

az impulzusparaméterek pontos meghatározásához a bemenőjel-sorozat zajrésze maximális amplitúdójának 

kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie az impulzusátlagos amplitúdójának 50%-ával. Számos gyakorlati 

alkalmazásnál nehéz elérni az 50%-os jel/zaj-viszonyt. A szükséges jel/zaj-viszony teljesítéséhez még el kell 

végezni egy sor számítási műveletet, hogy kiemeljük az impulzus lényeges információit. 

Ha az impulzus olyan zajjal rendelkezik, amelynek átlagos amplitúdómaximuma meghaladja az impulzus 

átlagos amplitúdójának 50%-át, akkor alul áteresztő szűrőt használhatunk a nem kívánatos zaj eltávolításra. 

Azonban a szűrő időben eltolja (késlelteti) a jelet, és eltompítja az impulzus éleit, mivel „levágja” az átmeneti 

élek magas frekvenciájú információt. A mediánszűrő hatásosabban tudja az impulzust szűrni, mint egy alul 

áteresztő szűrő, mert megóvja az élek információtartalmát, miközben eltünteti a magas frekvenciájú zajt. 

A 3.10.2.1. ábra egy VI blokkdiagramját mutatja, amely létrehoz és analizál egy zajos impulzust. 

 

3.10.2.1. ábra 
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A 3.10.2.1. ábrán látható VI létrehoz egy zajos impulzust, amelyben az átlagos zajcsúcsamplitúdó az 

impulzusamplitúdó 100%-ánál nagyobb. A 3.10.2.1.ábrán lévő VI által generált jel a következő ideális 

impulzusértékekkel rendelkezik: 

5,0 V-os amplitúdó, 

64 mintavételnyi késleltetés, 

32 mintavételnyi szélesség. 

A 3.10.2.2. ábra bemutatja a zajos impulzust, a szűrt impulzust és a 3.10.2.1. ábrán lévő VI-ból visszatérő, 

becsült impulzusparamétereket. 

 

3.10.2.2. ábra 

A 3.10.2.2. ábrán a medián-szűrővel létrehozott impulzus jelet kísérhetjük figyelemmel, úgy, hogy a zaj 

eltorzítja az impulzust. 

Az elemzés szabályos elvégzéséhez a medián-szűrő. VI-jal eltávolíthatjuk a magas frekvenciájú zajt. Az 50%-os 

jel/zaj-viszony eléréséhez az „Impulzus paraméter VI”-t alkalmazzuk. 

11. Digitális szűrőtípus kiválasztása 

Egy konkrét feladathoz legalkalmasabb szűrő kiválasztásakor a következő kérdésekre kell választ adni: 

• A szűrés eredménye egy lineáris fázisfüggvényt igényel? 

• Az elemzés elviseli az amplitúdófüggvény ingadozásait? 

• Szűk frekvenciaátviteli sávra van szükség? 

Egy gyakorlati feladatban alkalmazzuk a 3.11.1. ábrát segítségként a megfelelő szűrőtípus kiválasztásához! 
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3.11.1. ábra 

A 3.11.1. ábra egy kiválasztási módszert mutat be az adott feladathoz legjobban megfelelő szűrő kiválasztására. 

Általában több szűrőtípust is ki kell próbálni, hogy megtaláljuk közülük a legalkalmasabbat. 

12. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 4. LabVIEW program Inverz Z transzformáció résztörtekre bontással.llb} 

Valós egyszeres nevezőbeli gyökök (pólusok) esetén a program bemutatja az inverz Z transzformációval 

megvalósított időfüggvény előállítását. 

{ 5. LabVIEW program FIR szuro.vi} 

Véges impulzus válasz szűrő (Finite Impulse Response Filter) álatal megvalósítható szűrő típusok és ezek 

paramétereinek hatása vizsgálható meg a programmal. 
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{ 6. LabVIEW program Szinus jel kválasztása.vi } 

A bemeneti jel egy adott frekvenciájú szinuszos jel szuperpozíciója egyenletes eloszlású zavarjellel. A FIR 

szűrő ebből a jelből választja ki az adott frekvenciájú komponenst. 

{ 7. LabVIEW program Keskeny sávú FIR szűrő.vi} 

A program annak a tervezési eljárásnak a paramétereit mutatja be, amely az adott feladat megoldásához 

kevesebb elemet alkalmaz, mint a korábban megismert eljárások. 

{ 8. LabVIEW program IIR szűrő.vi} 

Végtelen impulzus válasz szűrő (Infinite Impulse Response Filter) álatal megvalósítható szűrő típusok és ezek 

paramétereinek hatása vizsgálható meg a programmal. 

{ 9. LabVIEW program Szűrő jelkésleltetése.vi} 

A program bemutatja a szűrő algoritmus fokszáma és a kimeneti jel késleltetése közötti összefüggést is. 
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

ablakozás: a bemeneti időtartománybeli jel és egy, az adott tartományban definiált alakú jel szorzata 

alul áteresztő szűrő: szűrőtípus, amely meghatározott frekvenciaérték alatt engedi csak át a bemeneti, szinuszos 

jeleket 

ARMA-szűrő: autoregresszív mozgóátlag-szűrő 

átmeneti sáv: valós szűrő azon frekvenciatartománya, ahol a vágási sávból átviteli sávba vagy átviteli sávból 

vágási sávba kerül 

átviteli sáv ingadozása: az átviteli sávban jelentkező erősítés változásának nagysága 

autoregresszív mozgóátlag-szűrő: ARMA-szűrő 

Bessel -szűrő: végtelen válaszú szűrőtípus 

Butterworth -szűrő: végtelen válaszú szűrőtípus 

Csebisev -szűrő: végtelen válaszú szűrőtípus 

Csebisev  II-szűrő: végtelen válaszú szűrőtípus 

differenciaegyenlet: adott időtartam alatti változásra felírt rendszeregyenlet-típus 

elliptikus szűrő: végtelen válaszú szűrőtípus 

eltolási tételek: a Z-transzformáció szabályai, amelyek segítségével a jelek időbeni transzformálás végezhetjük 

el 

előreható együtthatók: a bemeneti jel korábbi értékeinek szorzó együtthatói végtelen válaszú szűrőtípus esetén 

felül áteresztő szűrő: szűrőtípus, ami meghatározott frekvenciaérték felett engedi csak át a bemeneti szinuszos 

jeleket 

FIR-szűrő: véges impulzusválasz-szűrő 

hullámosság: átviteli sáv ingadozása 

IIR-szűrő: végtelen válaszú szűrő 

kaszkád szűrés: a szűrési feladat megvalósítása több egymással sorba kapcsolt, kisebb fokszámú szűrő 

segítségével 

kimenőjel késleltetés: a kimenőjel időbeni késése a bemeneti jelhez képest 

konvolúció: a bemeneti jel és a rendszert jellemző időfüggvény integrálszorzata 

lineáris fázismenet: a szűrő fázistolási lineárisan változó monoton függvény 

lineáris szűrő: olyan szűrőtípus, ami lineáris differenciál vagy differenciaegyenlettel van definiálva 

MA szűrő: mozgóátlag-szűrő 

mintavételi idő: két jel mérési időpontjai között eltelt időtartam 

mozgóátlag-szűrő: MA szűrő 

nem rekurzív művelet: olyan számítási művelet, amelynek meghatározásához az összes korábban felhasznált 

elem szükséges 
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nemlineáris szűrő: olyan szűrőtípus, amely nemlineáris differenciál- vagy differenciaegyenlettel van definiálva 

rekurzív művelet: olyan számítási művelet, aminél az eredmény meghatározásához néhány korábbi elem 

alkalmazása szükséges 

rekurzív szűrő: olyan szűrő algoritmus, amelynél a kimenőjel értékét a kimenőjel korábbi és a bemenőjel 

korábbi értékeiből határozzuk meg 

sáváteresztő szűrő: szűrőtípus, amely egy alsó és felső vágási frekvencia között átereszti a szinuszos jelet 

sávvágó szűrő: szűrőtípus, amely egy alsó és felső vágási frekvencia között nem ereszti át a szinuszos jelet 

szűrőegyütthatók: a lineáris differenciál- vagy differenciaegyenlet (időben állandó) együtthatói 

szűrő impulzusválasza: a szűrőegység impulzusbemeneti jelre adott időfüggvénye 

szűrőkésleltetés: a kimeneti jel és a bementi jel késleltetésének mértéke a szűrőtípus fokszámától függően 

végértéktételek: a transzformációs eljárások speciális szabályai, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

transzformációs eljárás segítségével meghatározott eredmény kezdő és végértékét megállapítsuk 

véges impulzusválasz-szűrő: olyan szűrőtípus, amely a kimenőjel meghatározásához csak a korábbi és jelenlegi 

bemenőjel értékeket használja fel 

végtelen impulzusválasz-szűrő: olyan szűrőtípus, amely a kimenőjel meghatározásához a bemenőjel korábbi és 

jelenlegi értékeit, valamint a kimenőjel korábbi értékeit használja fel 

visszaható együtthatók: a kimeneti jel korábbi értékeinek szorzóegyütthatói végtelen válaszú szűrőtípus esetén 

Z-transzformáció: mintavételes Laplace-transzformáció 



   

 60  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Javasolt szakirodalom a modulhoz 

LabVIEW Analysis Concepts. 2004. 

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Smith, Steven W.. Analog Devices, Inc.. 

Analog and Digital Control System Design. Chen, Chi Tsong. Sauders College Publishing. 2000. 

Linear System Theory and Design. Chen, Chi Tsong. Oxforf University Press. 1999. 

Modern Control Systems Engineering. Gajic, Zoran. Prentice-Hall International Series in Systems and Control 

Engineering. 1996. 



   

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - Frekvenciaanalízis 

Ez a fejezet tárgyalja a diszkrét Fourier-transzformáció(DFT = Discrete Fourier Transformation) alapjait, a 

gyors Fourier-transzformációt (FFT = Fast Fourier Transform), az alapvető jelanalízis-számításokat, a 

teljesítményspektrumon végrehajtott számításokat, és azt, hogy hogyan kell alkalmazni az FFT-alapú 

függvényeket hálózatok mérésére. Használjuk az NI Példakeresőt, hogy megtaláljuk azokat a mintapéldákat, 

amelyek alkalmazzák a digitális jelfeldolgozó VI-ket és a mérésanalízis VI-ket, FFT és frekvenciaanalízis 

elvégzéséhez. 

1. A frekvencia- és az időtartomány közötti 
különbségek 

Az időtartománybeli ábrázolás a mintavételi időpontokban megadja a jel amplitúdóját, amelyet 

mintavételeztünk. Bár sok esetben inkább a jel frekvenciatartalmát kell ismernünk, mint az egyedi minták 

amplitúdóit. 

A Fourier-tétel kimondja , hogy bármely időtartománybeli hullámalakot le lehet írni szinusz- és 

koszinuszfüggvények súlyozott összegeként. Ugyanazt a hullámalakot megjeleníthetjük frekvenciatartományban 

is, mint az egyes frekvencia-összetevők amplitúdóját és fázisát. 

Előállíthatunk bármely hullámalakot szinuszhullámok összegeként, ahol az egyes szinuszos tagok önálló 

amplitúdó- és fázisértékkel rendelkeznek. A 4.1.1.ábra bemutatja az eredeti hullámalakot, és az összetevő 

tagfrekvenciákat. Az alapfrekvencia -lal van jelölve, a második felharmonikus 2�  frekvenciájú, a 

harmadik felharmonikus pedig 3�  frekvenciájú. 

 

4.1.1. ábra 

{ 10. LabVIEW program Fourier transzformáció.vi} 

A frekvenciatartományban meghatározhatók azok a szinuszkomponens-függvények, amelyek komplex 

időtartománybeli hullámalakot hoznak létre. 

A 4.1.1. ábra bemutat egy olyan hullámalakot, amely az időtartományban úgy bontható fel komponensekre, mint 

a frekvenciatartományban különböző szinuszos komponensekre. Minden frekvenciakomponens amplitúdója 

megegyezik az ehhez a frekvenciakomponenshez tartozó időtartománybeli hullámalak amplitúdójával. A jel 

megjelenítése egyéni frekvenciakomponensek segítségével a frekvencia tartománybeli megjelenítése. A 

frekvencia-tartománybeli megjelenítésáltalában számos lényeges információt ad meg a jelről és arról a 

rendszerről, amellyel létrehoztuk. 
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A jelátalakítóból (analóg-digitális átalakítóból) érkező minták időtartományban írják le a jelet. Néhány 

analízisadat, mint például a harmonikus disztorzióértékét nehéz pontosan meghatározni az időtartománybeli 

hullámalak tanulmányozásával. Amikor ugyanazt a jelet egy FFT analizátor (dinamikus jelanalizátorként is 

ismert) műszer segítségével megjelenítjük frekvenciatartományban, könnyen megállapíthatjuk a harmonikus 

frekvenciákat és az amplitúdókat. 

1.1. A Parseval-tétel 

A Parseval-tétel kimondja, hogy az időtartományban meghatározott (kiszámított) összes energiának meg kell 

egyeznie a frekvenciatartományban kiszámított összes energiával. Ez az energia-megmaradástétele. A 4.1 

egyenlet a Parseval-tételfolytonos alakja. A 4.2 egyenlet pedig a Parseval-tétel időben diszkrét alakja. 

4.1. egyenlet - (4-1) 

 

4.2. egyenlet - (4-2) 

 

 

4.1.1.1. ábra 

A 4.1.1.1. ábrán látható VI diagrampanel egy valós bemeneti jelsorozaton végzett műveleteket mutat be. A 

blokkdiagram felső része az időtartománybeli jel energiáját határozza meg a 4.1egyenlet bal oldalát alkalmazva. 

A blokkdiagram alsó része átkonvertálja az időtartománybeli jelet frekvenciatartományba, és meghatározza a 

frekvenciatartománybeli jel energiáját a 4.1 egyenlet jobb oldalát alkalmazva. 

A 4.34.1.1.2. ábra a 4.1.1.1. ábrán bemutatott VI számított eredményeit mutatja be. 

 

4.1.1.2. ábra 

A 4.1.1.2. ábra bemutatja, hogy az összes számított energia az időtartományban megegyezik a 

frekvenciatartományban meghatározott értékkel. 

2. Fourier-transzformáció 

A Fourier-transzformáció egy olyan eljárás, amellyel a jel tulajdonságait és azok kapcsolatait vizsgálhatjuk meg 

frekvenciatartományban. A Fourier-transzformációleggyakoribb alkalmazása a lineáris időinvariáns rendszerek 

vizsgálata, valamint a spektrumanalízis. 
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A következő egyenlet a kétoldalas Fourier-transzformációt definiálja: 

4.3. egyenlet - (4-3) 

 

A következő egyenlet a kétoldalas, inverz Fourier-transzformációt adja meg: 

4.4. egyenlet - (4-4) 

 

A kétoldalasFourier-transzformáció azt jelenti, hogy a Fourier-transzformáció és az inverz Fourier-

transzformáció figyelembe veszi az összes negatív és pozitív frekvenciájú és időpontú jelet a transzformációnál. 

Az egyoldalas transzformáció azt jelenti, hogy a transzformáció matematikai leírása csak a jel pozitív 

frekvenciáit és időtartománybeli történéseit veszi figyelembe. 

A Fourier-transzformációpár tartalmazza a jel reprezentációját mind idő-, mind pedig frekvenciatartományban. 

A következő összefüggés általánosan mutatja be a Fourier-transzformációpárt. 

4.5. egyenlet - (4-5) 

 

3. (Időben) diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) 

Az algoritmust, amelyet arra használunk, hogy időtartománybeli, mintavételezett jelértékeket 

frekvenciatartományba transzformáljunk (időben) diszkrét Fourier-transzformációnak (DFT) nevezzük. A DFT 

kapcsolatot állít fel az időtartománybeli jel mintavételezett értékei (mintaértékek) és frekvenciatartománybeli 

reprezentációjuk között. A DFT-t széles körben alkalmazzák a spektrumanalízisben, az alkalmazott 

mechanikában, hangelemzéseknél, képfeldolgozásoknál, numerikus analízisnél, műszeres és telekommunikációs 

feladatoknál. 

 

4.3.1. ábra 

Tételezzük fel, hogy rendelkezésünkre áll egy N mintából álló adatcsomag egy mérésadatgyűjtő berendezésből. 

Ha alkalmazzuk a diszkrét Fourier-transzformációt (DFT) erre az időtartománybeli N mintára, az eredmény 

szintén N értéket fog tartalmazni, és a jel frekvenciatartománybeli tulajdonságait jeleníti meg. 

3.1. Kapcsolat az N mintát tartalmazó időtartománybeli és 
frekvenciatartománybeli jelértékek között 
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Ha a jelből egy megadott mintavételi frekvenciával veszünk mintákat, a 4.6 egyenlet megadja az egyes minták 

közötti időtartamot, vagy más néven mintavételi időt. 

4.6. egyenlet - (4-6) 

 

ahol 

 h a mintavételi időtartam, 

 fs pedig a mintavételi frekvencia (minta/másodperc). 

A mintavételi időbőllehet meghatározni azt a legkisebb frekvenciát, amelyet a rendszer még meg tud vizsgálni a 

DFT, illetve a hozzá kapcsolódó eljárások segítségével. 

A 4.7 egyenlet definiálja a diszkrét Fourier-transzformációt. A függvény eredményei az X[k] értékek a 

frekvenciatartományban adják meg a mintavételezett jel Fourier-transzformált értékét. 

4.7. egyenlet - (4-7) 

 

ahol 

 x[i] értékek a mintavételezett jel időtartománybeli értékei, 

 N a minta értékeinek száma. 

Hasonlóan a h időlépéshez, amely az időtartományban adja meg az x mintái közötti időtartamot, az X 

frekvenciatartománybeli megjelenítésében is van egy frekvencialépés vagy frekvenciafelbontás, amelyet a 4.8 

egyenlet ad meg. 

4.8. egyenlet - (4-8) 

 

ahol 

 ∆f a frekvenciafelbontás, 

 fs a mintavételi frekvencia, 

 N a minták száma, 

 h a mintavételi idő, 

 N.h pedig a teljes vizsgálati időtartam. 

A 4.7 egyenletben szereplő X[k] értékek tehát k.∆f frekvencián adják meg a diszkrét Fourier-transzformációs 

függvény értékét. 
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A frekvenciafelbontás növeléséhez, azaz ∆f csökkentéséhez növelni kell a minták számát (N), mialatt a 

mintavételi frekvenciát (fs) állandó értéken tartjuk, vagy csökkenteni kell a mintavételi frekvenciát, mialatt az N 

értékét tartjuk állandó értéken. Mindkét megközelítés az N.h vizsgálati időtartam megnövelését jelenti. 

3.2. Mintapélda a diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) 
meghatározására 

Ez a fejezet egy mintapéldát mutat be, amely alkalmazza a 4.3 egyenletet, hogy meghatározzuk egy 

egységugrás-jel diszkrét Fourier-transzformált értékét. A példában a következő feltételezéseket alkalmazzuk: 

X[0] a jel átlagértéke vagy 0 (nulla) frekvenciájú komponense. 

A 0 (nulla) frekvenciájú komponensnek állandó +1 V amplitúdója van. 

4 mintavételi értékünk van. 

Minden minta értéke +1 V nagyságú, ahogy azt a 4.3.2.1. ábra mutatja. 

Az eredményként kapott idősort a következő egyenlet adja meg: 

4.9. egyenlet - (4-9) 

 

 

4.3.2.1. ábra 

A DFT alkalmazza az Euler-összefüggést, amelyet a következő egyenlet ad meg: 

4.10. egyenlet - (4-10) 

 

Ha a 4.3 egyenletet alkalmazzuk, hogy meghatározzuk a DFT-sorozatot a 4.3.2.1. ábrán bemutatott 

jelsorozathoz, és alkalmazzuk az Euler-összefüggést, a következő egyenleteket kapjuk: 

4.11. egyenlet - (4-11) 

 

4.12. egyenlet - (4-12) 
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4.13. egyenlet - (4-13) 

 

4.14. egyenlet - (4-14) 

 

ahol 

 X[0] a 0 frekvenciájú komponens amplitúdója, 

 N a minták száma. 
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Így a 0 frekvenciájú komponenst kivéve minden további érték 0 (nulla) értékű a DFT-sorozatban. Az X[0] 

értéke a DFT elvégzése után meghatározóan függ N értékétől. Mivel a példánkban N=4 volt, így X[0]=4. Ha 

N=10 lett volna a transzformáció után X[0]=10 lett volna. 

Ez a függőségi viszony X[ ] és N között megjelenik az összes további frekvenciakomponensnél is. Ezért a DFT 

után kapott kimeneti értékeket rendszerint elosztjuk N-el, hogy a frekvenciakomponensek korrekt amplitúdóit 

kapjuk meg. 

3.3. Amplitúdó és fázisinformáció 

A bemeneti időtartománybeli jel N minta értéke N értéket fog meghatározni a diszkrét Fourier-transzformáció 

segítségével. A 4.3 egyenlet bemutatja, hogy a bemeneti jel x[i] lehet valós vagy komplex érték, az X[k] 

azonban mindig komplexérték, bár az imaginárius rész lehet nulla értékű is. Más megfogalmazásban: minden 

frekvenciakomponensnek van amplitúdója és fázistolása. 

Leggyakrabban azamplitúdóspektrumot szoktuk megjeleníteni egy diagramban, amely nem más, mint X[k] 

valós és képzetes rész négyzetének összegéből vont négyzetgyök (a komplex szám abszolút értéke). 

A fázistolás az időrekordok kezdetére vonatkozik, vagy egy egyciklusú koszinuszhullám kezdetére, amely az 

időrekordok kezdeténél indul el. Az egycsatornás fázistolás-mérések csak akkor stabilak, ha a bemeneti jel 

triggerelt jelérték. Kétcsatornás fázismérésnél meghatározható a fáziseltérés a csatornák jelei között, így, ha a 

csatornákat egyszerre mintavételezzük, triggerelés rendszerint nem szükséges. 

A fázistolás a képzetes és a valós rész hányadosának arcus tangense, rendszerint  és -  értékek közötti 

számérték radiánban, vagy 180° és –180° közötti érték fokban. 

A valós jel (x[i] valós) diszkrét Fourier-transzformáltja a következő szimmetrikus tulajdonságokkal rendelkezik: 

4.15. egyenlet - (4-15) 

 

4.16. egyenlet - (4-16) 

 

Az amplitúdó X[k]párosszimmetriájú, míg a fázis(X[k])páratlan szimmetriával rendelkezik. A páros 

szimmetriájú jel szimmetrikus az y tengelyre, míg a páratlan szimmetriájú jel az origóra szimmetrikus. 

A 4.3.3.1. ábra a páros és páratlan szimmetriát mutatja be. 

 

4.3.3.1. ábra 
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A szimmetria miatt a diszkrét Fourier-transzformáció N értéke az információt duplikáltan tartalmazza. Emiatt a 

DFT értékeinek csak a felét kell kiszámítani, mivel a másik fél értékeinek meghatározásánál felhasználhatjuk a 

már kiszámított értékeket. 

Ha a bemeneti jel (x[i]) komplex érték, és a DFT aszimmetrikussá válik, akkor az előbb javasolt számítási 

eljárás nem alkalmazható. 

4. Frekvencialépés a DFT-minták között 

Ha a mintavételi időintervallum h másodperc, és az első mintaadat (k=0) a 0-dik másodpercbeli mérési adat, és 

a (k>0), akkor a k-adik mintavételi adat a k×h másodpercnél mért jel értéke. Hasonlóan, ha a 

frekvenciafelbontás ∆f, akkor a DFT k-adik eleme a k×∆f Hz frekvenciájú komponens lesz. Ez a megállapítás a 

frekvenciakomponensek első felére érvényes, a komponensek másik felében a negatív frekvenciakomponensek 

találhatók. 

Meg lehet adni egy olyan mintavételi frekvenciát, amellyel a mintavételezett jelben lévő maximális frekvenciát 

is mindig pontosan elő tudjuk állítani alul-mintavételezés (aliasing) nélkül, ez az úgynevezett Nyquist-

frekvencia. 

A Nyquist-frekvenciamegegyezik az alkalmazott mintavételi frekvencia felével, amelyet a következő képlettel 

írhatunk le: 

4.17. egyenlet - (4-17) 

 

ahol  a Nyquist-frekvencia,  a mintavételi frekvencia (sampling frequency) (sample/secundum = 

minta/másodperc). 

Attól függően, hogy az N értéke páros vagy páratlan, különböző a DFT k-adik komponense. Például, ha N=8 és 

p adja meg a Nyquist-frekvencia indexét, p = N/2 = 4. 

A 4.4.1. táblázat mutatja be a ∆f lépéssel a komplex X-sorozatot. 

 

4.4.1. ábra 

A negatív értékek a második oszlopban a Nyquist-frekvencia felett negatív frekvenciákat jelentenek, ezek azok 

az elemek, amelyeknek az indexe nagyobb, mint p. 

Ha N=8, X[1]-nek és X[7]-nek ugyanaz az amplitúdója; X[2]-nek és X[6]-nak ugyancsak azonos az 

amplitúdója; X[3]-nak és X[5]-nek hasonlóan azonos az amplitúdója. A különbség csupán az, hogy X[1], X[2] 

és X[3] pozitív frekvenciákhoz tartozik, míg az X[5], X[6] és X[7] negatív frekvenciákhoz. X[4] értéke a 

Nyquist-frekvenciánál mérhető. 

A 4.4.2. ábra az X komplex kimeneti sorozatot mutatja N=8 esetén. 



 Frekvenciaanalízis  

 69  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.4.2. ábra 

Ez egy reprezentáció, ahol láthatók a kétoldalas transzformáció pozitív és negatív frekvenciái. 

Amikor N páratlan, akkor nincs komponens a Nyquist-frekvenciánál. A 4.4.3. táblázat bemutatja az X[p] 

értékeket ∆f lépéssel, amikor N=7 és p = (N-1)/2 (7-1)/2= 3. 

 

4.4.3. ábra 

Ez egy reprezentáció, ahol láthatók a kétoldalas transzformáció pozitív és negatív frekvenciái. 

Ha N=7, X[1]-nek és X[6]-nak ugyanaz az amplitúdója; X[2]-nek és X[5]-nek ugyancsak azonos az 

amplitúdója; X[3]-nak és X[4]-nek hasonlóan azonos az amplitúdója. A különbség csupán az, hogy X[1], X[2] 

és X[3] pozitív frekvenciákhoz tartozik, míg az X[4], X[5] és X[6] negatív frekvenciákhoz. Mivel N értéke 

páratlan, nincs komponens a Nyquist-frekvenciánál. 

A 4.4.4. ábra az X komplex kimeneti sorozatot mutatja N=7 esetén. 

 

4.4.4. ábra 

Ez egy reprezentáció, ahol láthatók a kétoldalas transzformáció pozitív és negatív frekvenciái. 
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5. A gyors Fourier-transzformáció alapjai (FFT= Fast 
Fourier Transformation) 

A diszkrét Fourier-transzformáció közvetlen megvalósításánál N minta esetén közelítőleg N2komplex műveletet 

kell elvégeznünk, amely nagyon időigényes számítási művelet. 

A gyors Fourier-transzformáció (FFT) egy olyan (gyors) algoritmus, amellyel kiszámíthatjuk a DFT-t. A 

következő egyenlet adja meg a DFT transzformációs képleltét: 

4.18. egyenlet - (4-18) 

 

ahol 

 x[n] értékek a mintavételezett jel időtartománybeli értékei, 

 N  a minta értékeinek száma. 

A következő mérések magukba foglalják az FFT alapú jelanalízis alapfüggvényeit: 

• FFT 

• Teljesítményspektrum 

• Keresztteljesítmény-spektrum 

Ezek az alapfüggvények felhasználhatók ahhoz, hogy segítségükkel létrehozzunk további mérési függvényeket, 

mint például a frekvenciaválasz-függvényt vagy az impulzusválaszt, illetve a koherenciafüggvényt, valamint az 

amplitúdó-, illetve a fázisspektrumot. 

Az FFT és a teljesítményspektrum nagyon hasznos az állandósult és a tranziens jelek frekvencia tartalmának 

mérésénél. Az FFT egy átlagos frekvenciatartalmat ad meg a teljes mérési tartományban. Ezért az FFT-t akkor 

célszerű alkalmazni, ha a jel állandósult állapotban van, vagy abban az esetben, ha egy átlagos energiatartalomra 

van szükség mindegyik frekvenciánál. 

Egy FFT megegyezik egy olyan párhuzamosan kapcsolt szűrőcsoporttal, amelynek a sávszélessége ∆f-

középpontú, és minden frekvenciakomponense 0 (nulla) frekvenciától növekszik  lépésközzel. 

Ezért a frekvenciakomponenseket frekvenciatárolóknak vagy FFT-tárolóknak nevezzük. 

A teljesítményspektrum alfejezet még ebben a fejezetben további információkat közöl a 

teljesítményspektrumról. 

5.1. A frekvenciakomponensek kiszámítása 

Minden frekvenciakomponens egy időtartománybeli jel amplitúdóértékének és egy exponenciális alakban felírt 

komplex számnak a szorzata, ahogy azt a következő egyenlet megadja: 

4.19. egyenlet - (4-19) 
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ahol 

 k=0, 1, 2,..., N-1 

A 0 (nulla) frekvenciájú komponens az  értékek sorozata különböző n 

értékeknél. 

Az első frekvenciakomponens az  értékek 

sorozata különböző n értékeknél. Mivel ilyenkor n=1 a  függvény egy egyszeres 

frekvenciájú koszinusztjelet, míg a  függvény egy egyszeres frekvenciájú szinuszjelet 

fog eredményezni. 

Általánosan, a k-adik tároló az x(n) jelek szorzata k ciklusú koszinuszfüggvényekkel, amelyekből az X(k) valós 

részét, míg a szinuszjelek segítségével az X(k) képzetes részét állítjuk elő. 

Az FFT alkalmazása frekvenciaanalízisre további két fontos összefüggéssel rendelkezik. 

Az első összefüggés megadja a legmagasabb, analizálható frekvencia és a mintavételezési frekvencia közötti 

kapcsolatot. 

4.20. egyenlet - (4-20) 

 

ahol  a legmagasabb frekvencia, amely még analizálható,  a mintavételezési frekvencia. Az 

Ablakozás c. alfejezet ebben a fejezetben további adatokat ad meg -ról. 

A második összefüggés kapcsolatot ad meg a frekvenciafelbontás és a teljes mintavételezési idő között, amely 

kapcsolatban áll a mintavételezési frekvenciával és az FFT-blokk méretével a következő egyenlet szerint: 

4.21. egyenlet - (4-21) 
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ahol  a frekvenciafelbontás, h (az időtartománybeli) mérés mintavételi ideje,  a mintavételezési 

frekvencia és végül N az FFT-blokk mérete. 

5.2. Gyors FFT-transzformáció számítási időszükséglete 

Amikor a bemeneti jelsorozat mérete kettő (2), egész hatványa N=2m, a DFT számításai elvégezgetők olyan 

módon, hogy közelítően csak  műveletet végezzünk el, ami a DFT kiszámításának 

leggyorsabb módja. 

A DSP-(Digital Signal Processing) irodalom utal olyan algoritmusokra, amelyek gyorsabbak, mint a gyors FFT-

számítás. Általánosan a bemeneti jelsorozat mérete, amelyet alkalmaznak a kettő egész kitevős hatványai, 

például az 512, a 1024 vagy a 2048 értékek. 

A következő ábrákon (4.5.2.1. és 4.5.2.2. ábra) a DFT konvencionális kiszámítási módjának és a kettő egész 

hatványa esetén alkalmazható FFT-számításnak az időszükségleteit láthatjuk ugyanolyan méretű mintákon. 

 

4.5.2.1. ábra 
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4.5.2.2. ábra 

Amikor a bemeneti jelsorozat mérete nem kettő egész kitevős hatványa, de felbontható mint kis prímszámok 

egész kitevős hatványa, akkor alkalmazhatunk egy olyan speciális algoritmust (Cooley-Tukey algorithm), amely 

ilyen esetben is a lehető leggyorsabban kiszámítja a bemeneti jelsorozat DFT-értékét. 

Például a 4.17 egyenlet egy bemeneti jelsorozatot ad meg, amelynek mérete N felbontható kis prímszámok 

szorzatára. 

4.22. egyenlet - (4-22) 

 

Arra a bemeneti (mért) jelsorozatra, amelyet a 4.17 egyenlettel adtunk meg, az FFT-alapú VI a DFT-

számításokat közelítőleg olyan sebességgel végzi el, mintha a jelsorozat mérete kettő egész kitevős hatványa 

volna. 

A gyakran használt bementi jelsorozat-méretek, amelyek (könnyen) felbonthatók kis prímszámok szorzatára, a 

következők: 480, 640, 1000 és 2000. 

5.3. Nulla értékekkel történő feltöltés (Zero Padding) 

A nulla értékkel történő feltöltés technikáját akkor alkalmazunk, amikor a bemeneti sorozat méretét szeretnénk 

kettő egész számú hatványának megfelelő méretűvé tenni. A megoldásnál nulla jelértékeket adunk hozzá a 

bemeneti jelsorozat végéhez, így a teljes jelsorozat hosszúságát a kettő következő, egész számú kitevőjének 

megfelelő hosszúságúra növeljük. Például, ha van 10 mintánk, a vizsgált jelből 6 nulla értéket hozzáadva a 

sorozat végéhez 16 minta hosszúságú sorozatot kapjunk, amely a 2 negyedik hatványa. A 4.5.2.1. ábra 

bemutatja a 10 mintából álló sorozat kiegészítését 16 minta hosszúságú sorozattá. 

 

4.5.3.1. ábra 

Az időtartománybeli jelsorozat végéhez hozzáadott nulla értékek nem befolyásolják a frekvenciafelbontást.  A 

frekvenciafelbontás növelésének módja, hogy az időtartománybeli jelnél megnöveljük a mérés időtartamát és 

így hosszabb mérési rekordokkal dolgozzunk. 
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A mért értékek számának kettő hatványának megfelelő értékére történő növelése rövidebb számítási időt jelent 

az FFT számításánál. A nullákkal történő kiegészítés egy interpolációs FFT meghatározását teszi lehetővé, 

amely nagyobb képernyőfelbontást eredményez. 

5.4. Az FFT VI 

A több adattípus fogadására alkalmas FFT VI meghatározza a jel gyors Fourier-transzformáltjának (FFT) két 

típusát, amelyek a következők: 

• valós FFT (Real FFT) és 

• komplex FFT (Complex FFT). 

A két típusú FFT között az a különbség, hogy a valós FFT (Real FFT) a valós értékű jel Fourier-transzformáltját 

határozza meg, míg a komplex FFT (Complex FFT) a komplex jel FFT-értékét számítja ki. 

Az eredmény mind a valós, mind a komplex FFT-számítás esetében komplex érték. 

A mért jelek legnagyobb része valós értékű jel. Ezért ezekhez a valós FFT-számítást kell alkalmazni. Ha a 

komlex bemeneti jel képzetes részét nullává tesszük, akkor a komplex FFT-t is alkalmazhatjuk a valós FFT 

számításához. A következőkben egy példát mutatunk be, amelynél alkalmazzuk a komplex FFT-t, és a bemeneti 

jel tartalmaz valós és képzetes részű komponenst. Ilyen jelek gyakran fordulnak elő a telekommunikációban, 

amikor a bemeneti jelet egy komplex exponenciális értékkel moduláljuk. A modulációs eljárás egy komplex 

jelet eredményez, amelyet a 4.5.4.1. ábrán láthatunk. 

 

4.5.4.1. ábra 

6. A frekvenciainformáció megjelenítése a Fourier-
transzformáció után 

A Fourier-transzformáció diszkrét implementációja a digitális jel Fourier együtthatóinak (vagy 

harmonikusainak) térképe. Sajnálatos, de sem az idő, sem pedig a frekvenciainformáció nincs közvetlen 

kapcsolatban a FFT-vel. 

Ezért a mintavételi időtartamot, h-t, a felhasználónak kell megadnia. 

Mivel egy bemeneti jel vektorának értékei a jel változását adják meg, azonos mintavételi időlépéssel 

meghatározható a jellel kapcsolatos frekvencia (sáv) Hertzben. A 4.23 egyenlet megadja a frekvenciafelbontás 

df-értékét a h-hoz. 

4.23. egyenlet - (4-23) 

 

A 4.6.1. ábra egy blokkdiagramot mutat be, amely pontosan adja meg a frekvenciainformációt és Df-et egy 

megadott mintavételi idő ( 1 000 E-3 ) esetén. 

 

4.6.1. ábra 
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A 4.6.2. ábra mutatja ∆f függvényében azt a képernyőt, amely a 4.6.1. ábrán bemutatott VI eredményeként 

jelenik meg. 

 

4.6.2. ábra 

{ 11. LabVIEW program Gyors Fourier transzformáció.vi} 

Fontos még az is, hogy milyen bementi adat alapján jött létre a 4.6.2. ábra, ezt a következő ábrán láthatjuk 

(4.6.3. ábra). 

 

4.6.3. ábra 

Az ábra egy olyan szinuszos jelet kibocsájtó jelgenerátort mutat be, amely a „Samples”-változóban megadott 

darabszámú (512) mintát tartalmaz, és amely 100 darab teljes, szinuszos ciklust tartalmaz. A második generátor 

egy Gauss-eloszlású zajgenerátor (0 várható értékkel és szigma=1 szórással), amely hasonlóan 512 mintát hoz 

létre. A két jel összege az, amelyet a zajos jelként kiadunk a kimeneten. 

Két további, általános lehetőség a frekvenciainformáció megjelenítéséhez a 0 frekvenciás komponens 

megjelenítése a kétoldalas spektrum közepén. 

A most következő fejezetben további információkat közlünk a 0 frekvenciás komponens megjelenítéséről. A 

Teljesítményspektrum c. fejezetben pedig az egyoldalas spektrum megjelenítéséről közlünk adatokat. 

7. Kétoldalas, 0 (nulla) frekvencia-középpontú FFT-
transzformáció 

A kétoldalas, 0 frekvencia-középpontú FFT biztosít egy olyan eljárást, amellyel mind a pozitív, mind pedig a 

negatív frekvenciák megjeleníthetők. A legtöbb transzformációs kézikönyv úgy tárgyalja a Fourier-

transzformációt és annak tulajdonságait, hogy bemutatja a kétoldalas Fourier-transzformációjú párokat. 

Alkalmazhatjuk a Fourier-transzformáció frekvenciaeltolás (shiftelés) tulajdonságát, hogy meghatározzuk a 0 

frekvencia-középpontú értékeket. Egy kétoldalas, 0 frekvencia-középpontú FFT 0 frekvenciás komponense az 

adatokat tároló puffer közepén helyezkedik el (a puffer maximális indexének felénél). 

4.7.1 A kétoldalas, 0 (nulla) frekvencia-középpontú FFT-transzformáció matematikai leírása 

Ha  egy Fourier-transzformációs páros, akkor legyen 

4.24. egyenlet - (4-24) 

 

ahol  az időfüggvény diszkrét reprezentációjának mintavételi frekvenciája. 

Határozzuk meg a -t mint indexet a megfelelő Nyquist-komponenshez, -hez, ahogy azt következő 

egyenlet mutatja 

4.25. egyenlet - (4-25) 
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Az  egy beállított index a megfelelő -hez, hogy azt eredményezze, hogy a 0 (nulla) frekvenciás 

komponens a Nyquist-komponens helyén jelenik meg, és egy frekvenciaeltolást valósít meg  értékkel. 

Ha az  egy beállított index -hez képest, a diszkrét Fourier-transzformációspárosban a következő 

kapcsolatot valósítja meg. 

4.26. egyenlet - (4-26) 

 

ahol i az elemek száma a diszkrét szekvenciában (sorrendben);  az időtartománybeli jelsorozat;  pedig 

 reprezentációja frekvenciatartományban. 

Ha az exponenciális kifejezést kifejtett alakban írjuk fel, a következő összefüggést kapjuk: 

4.27. egyenlet - (4-27) 

 

A 4.26 egyenlet egy +1 és –1 függvényértékű alternáló sorozat. A 4.26 egyenlet azt mutatja, hogy az eredeti 

időtartománybeli jelsorozat páratlan elemeit negáljuk, és végrehajtunk egy FFT-t az új sorozaton, amelynek 0 

(nulla) frekvenciás komponense a jelsorozat közepén jelenik meg. 

Ezért az eredeti bemeneti jelsorozat, amely a következő: 

4.28. egyenlet - (4-28) 

 

után létrehozott Y jelsorozat 

4.29. egyenlet - (4-29) 

 

létrehoz egy 0 (nulla) frekvencia-középpontú spektrumot. 

4.7.2 A kétoldalas 0 (nulla) frekvencia-középpontú FFT-transzformáció létrehozása 

Egy jelet úgy is modulálhatunk a Nyquist-frekvenciával, hogy ehhez nem használunk fel semmilyen külső 

puffert. A 4.7.2.1. ábra egy olyan blokkdiagramot mutat, amely a 4.26 kifejezéssel bemutatott jelsorozatot hozza 

létre. 
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(A Nyquist Shift VI a labview\examples\analysis\dspxmpl.llb könyvtárban található.) 

 

4.7.2.1. ábra 

A 4.7.2.1. ábrán a For Loop a bementi szekvencia minden elemét alternálva megszorozza +1.0-val, illetve –1.0-

val. A műveletet a bementi vektor minden elemére elvégzi. 

A 4.7.2.2. ábra egy VI blokkdiagramját mutatja be, amely létrehozza az időtartománybeli jelsorozatot és 

felhasználja a Nyquist Shift VI és a PowerSpectrum VI-okat, hogy létrehozza a 0 (nulla) frekvencia-középpontú 

spektrumot. 

 

4.7.2.2. ábra 

A 4.7.2.2. ábrán Nyquist Shift VI előkészíti az időtartománybeli jelsorozatot úgy, hogy –1.0-val megszoroz 

minden további elemet a jelsorozatban. A Power Spectrum VI transzformálja az adatokat a 

frekvenciatartományba. 

Ahhoz, hogy a frekvenciatengelyt valós frekvenciaértékekkel mutathassa a képernyő, meg kell adni az  

értékét, amely az x tengely kezdőfrekvenciájának értéke. A 0 (nulla) frekvencia-középpontú spektrum számára a 

következő egyenlet határozza meg  értékét. 

4.30. egyenlet - (4-30) 

 

A 4.7.2.3. ábra mutatja az időtartománybeli jelsorozat és a 0 (nulla) frekvencia-középpontú spektrumot, amely a 

4.7.2.2. ábrán bemutatott műveletek végrehajtása után megjelenik a kijelzőkön. 

 

4.7.2.3. ábra 

{ 12. LabVIEW program Nulla frekvencia-középpontú amplitúdóspektrum.vi} 

A 0 (nulla) frekvencia-középpontú frekvenciaspektrum megjelenítésénél, amelyet a 4.7.2.3. ábra mutat be a 0 

(nulla) frekvenciájú komponens f=0 a képernyő közepénél jelenik meg. 

Létrehozhatunk 0 (nulla) frekvencia-középpontú frekvenciaspektrumot páros adatmennyiséggel rendelkező 

bemeneti jelsorozatból, ha a páratlan indexű adatokat negáljuk (szorozzuk –1-el). 

Nem hozhatunk létre 0 (nulla) frekvencia-középpontú frekvenciaspektrumot, ha a bemeneti adatok száma 

páratlan  (a páratlan indexű adatokat negálásával), mivel ilyenkor a Nyquist-frekvencia két 

frekvenciatartománybeli FFT-érték közé esik. Ilyen esetben rotálnunk kell az FFT-tömböt egy olyan 

indexeltolás-értékkel, amelyet a következő összefüggés ad meg: 

4.31. egyenlet - (4-31) 
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A 0 (nulla) frekvencia-középpontú frekvenciaspektrum megjelenítésénél, páratlan bementi adatszám esetén, a 

következő kifejezés adja meg az  értékét. 

4.32. egyenlet - (4-32) 

 

8. Teljesítményspektrum SAA(f) 

Ahogyan azt a 4.3.3 Amplitúdó és fázisinformáció fejezetben leírtuk a DFT- vagy FFT-transzformáció után a 

valós bemeneti jelből komplex transzformált értéket hozunk létre, amelynek van valós és képzetes része. 

A teljesítmény meghatározható az egyes frekvenciakomponensekben, amelyet a DFT vagy az FFT reprezentál, 

ha négyzetre emeljük a frekvenciakomponens amplitúdóértékét. Ezek alapján a k. frekvenciakomponens 

teljesítménye – a DFT vagy FFT k. eleme – a következő egyenlettel írható le: 

4.33. egyenlet - (4-33) 

 

ahol  a k-adik frekvenciakomponens amplitúdója. 

A 4.3.3 Amplitúdó és fázisinformáció c. fejezetben megadtuk, hogy hogyan kell meghatározni egy 

frekvenciakomponens amplitúdójának értékét. 

A teljesítményspektrumegy olyan vektort ad eredményül, amely tartalmazza az időtartománybeli bementi jel 

kétoldalas teljesítményspektrumát a frekvenciatartományban. 

A 4.31 egyenlettel meghatározható a kétoldalas teljesítményspektrum az FFT-ből: 

4.34. egyenlet - (4-34) 

 

ahol FFT*(A) az FFT(A) komplex konjugált értéke. 

(Az FFT(A) komplex konjugált értéke az FFT(A) imaginárius részének negálásával és a reális rész 

megtartásával kapott komplex érték.) 

{ 13. LabVIEW program Teljesítményspektrum.vi} 

Az elemek értéke a teljesítményspektrum-vektorban minden frekvenciakomponensnél arányos az 

időtartománybeli jel egyes komponenseinek amplitúdónégyzetével. 

Mivel egy valós jel DFT- vagy az FFT-transzformáltja szimmetrikus érték, a teljesítmény pozitív a  

frekvenciáknál, és ugyanaz a teljesítmény van a megfelelő negatív frekvenciáknál -nél is a 0(nulla) 

frekvenciás és Nyquist-komponens kizárva. 

A kétoldalas teljesítményspektrum ábrája a negatív és pozitív frekvenciakomponenseket mutatja, amelyek 

magasságát a következő összefüggés adja meg: 
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4.35. egyenlet - (4-35) 

 

ahol k a szinuszos komponens amplitúdócsúcsa a k.(k-adik) frekvenciakomponensnél. A 0 (nulla) 

komponensnek olyan magassága (értéke) van, mint az A0 értékének a jelben. 

A 4.8.1. ábra azt a teljesítményspektrumot mutatja be, amelynek az időtartománybeli függvénye 3 Veff szinuszos 

jelet tartalmaz 128 Hz-nél, 3Veff szinuszos jelet tartalmaz 256 Hz-nél, és egy 2V-os jelet tartalmaz 0 (nulla) Hz-

nél. A 3 Veff szinuszos jel megfelel egy 4,2426 V amplitúdójú szinuszos jelnek ( ). 

A teljesítményspektrumot a 4.31 egyenlettel leírt alap FFT-függvény segítségével határoztuk meg. 

 

4.8.1. ábra 

8.1. Kétoldalas teljesítményspektrum konvertálása egyoldalas 
teljesítményspektrummá 

A legtöbb frekvenciaanalízist végző berendezés csak a frekvenciaspektrum pozitív részét jeleníti meg, mivel a 

valóságos jelek szimmetrikusak a 0 (nulla) frekvenciájú jel körül. Ennek megfelelően a negatív frekvenciákra 

vonatkozó információ redundáns. 

Az analízisfüggvény kétoldalas eredményei magukba foglalják a pozitív félspektrumot, amelyet a negatív 

félspektrum követ, ahogy azt a 4.8.1. ábra mutatja. 

4.36. egyenlet - (4-36) 

 

ahol  a kétoldalas teljesítményspektrum,  az egyoldalas teljesítményspektrum és N a 

kétoldalas teljesítményspektrum hosszúsága. Emlékeztetőül: a kétoldalas teljesítményspektrum  „eldobott 

értékei” az N/2-től (N−1) indexekkel jelölt elemekben találhatók. 

A nem 0 (nulla) frekvenciás értékek az egyoldalas teljesítményspektrumban az egyes súlyértékek a következő 

összefüggéssel adhatók meg: 

4.37. egyenlet - (4-37) 

 

a 4.31 kifejezés a következő összefüggéssel egyezik meg: 

4.38. egyenlet - (4-38) 
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ahol  a k. frekvenciájú szinuszoskomponens négyzetes középértékének   (root mean square = rms) 

amplitúdója. 

A teljesítményspektrum dimenziója rendszerint a négyzetes középérték négyzetének mennyiségi dimenziója, ahol 

a mennyiség az időtartománybeli jel dimenziója. 

Például egy [V] (volt) dimenziójú jelalak egyoldalas teljesítményspektruma a négyzetes középérték (rms) 

négyzete . 

A 4.8.1.1.ábraannak a jelnek az egy egyoldalas spektrumát mutatja, amelynek kétoldalas spektruma a 

4.8.1.ábránlátható. 

 

4.8.1.1. ábra 

A 4.8.1.1. ábrán a nem nulla frekvenciájú komponensek nagysága kétszerese a 4.8.1.ábrán látható nem nulla 

frekvenciájú komponenseknek. Ugyancsak látható, hogy a 4.8.1.1. ábrán látható spektrum csak a 4.8.1. ábrán 

látható spektrum frekvenciájának feléig tart. 

8.2. A fázismenet-információ elvesztése 

Mivel a teljesítményt rendszerint a DFT vagy az FFT amplitúdóinak négyzetre emelésével kapjuk, a 

teljesítményspektrum rendszerint valós érték. A valós érték (mivel nincs imaginárius és valós értéke külön-

külön) nem tartalmaz fázisinformációt. Ha mégis szükség van a fázisinformációra, akkor azokat a DFT- vagy 

FFT-eljárásokat kell alkalmaznunk, amelyek komplex kimentet adnak. 

A teljesítményspektrum-információ szabadon felhasználható azokban az alkalmazásokban, amelyekben a 

fázisinformáció nem játszik szerepet, ilyen például a harmonikus teljesítmény egy jelben. Ha szinuszos jelet 

adunk egy nemlineáris rendszer bemenőjeleként, meghatározhatjuk az egyes felharmonikus 

frekvenciakomponensek teljesítményét a rendszer kimenetén. 

9. A spektrumokkal végzett számítások 

Ha rendelkezünk az amplitúdó- vagy a teljesítményspektrummal, a bemeneti jel számos hasznos tulajdonságát 

határozhatjuk meg, mint például a teljesítményt és a frekvenciát, a zajszintet vagy a teljesítmény spektrális 

sűrűséget. 

9.1. A teljesítmény és a frekvencia közelítése 

Ha egy frekvenciakomponens két vonalas frekvencia között helyezkedik el, akkor ez a frekvenciakomponens 

úgy jelenik meg, hogy energiája megoszlik a két szomszédos frekvenciakomponens energiájának arányosan 

csökkentett értékével. Az aktuális csúcsa a két vonalas frekvencia között helyezkedik el. 

Az aktuális frekvenciát nagyobb felbontással közelíthetjük a diszkrét frekvenciakomponensek segítségével, mint 

az a  frekvencia, amely az FFT-eljáráshoz tartozik, ha végrehajtjuk a frekvencia súlyozott átlagszámítását 

egy meghatározott csúcsérték környezetében a teljesítményspektrumban, ahogy azt a következő függvény 

mutatja: 
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4.39. egyenlet - (4-39) 

 

ahol j a látszólagos frekvenciacsúcs vektorindexe, amelyre kíváncsiak vagyunk. 

A j±3 elfogadható, mivel egy olyan frekvenciakiterjedést reprezentál, amely szélesebb, mint a csillapítóablak 

legszélesebb sávja az 5.3 táblázatban, a Korrekciós faktorok és a legrosszabb amplitúdóhiba esetére az 5. 

Csillapítóablakok fejezetben. 

A diszkrét csúcsfrekvencia-komponensek összegzésével közelíthető a teljesítmény az elemek között a 

csúcsérték közelében. Más szavakkal, kiszámíthatunk egy területet a csúcsérték alatt. A következő összefüggést 

felhasználhatjuk, hogy a segítségével közelítsük a diszkrét csúcsfrekvencia-komponensek teljesítményét. 

4.40. egyenlet - (4-40) 

 

A 4.37 egyenlet csak akkor érvényes, ha a spektrum diszkrét frekvenciájú komponenseket tartalmaz! 

Az összefüggés nem érvényes folytonos frekvenciaspektrumra! 

Ha két vagy több frekvenciacsúcs van egymáshoz képest azonosan a hat vonalban, akkor ezek jelentős hatással 

vannak arra vonatkozóan, hogy a teljesítmény és a meredekség az aktuális frekvencián megnövekedjen. 

Csökkenthető ez a hatás, ha csökkentjük a frekvenciavonalak számát a 4.37 egyenletben. 

Ha a teljesítményt akarjuk meghatározni egy adott frekvenciatartományban, összegezzünk minden tagot a 

frekvenciatartományban, és osszuk el a csillapítóablak zajteljesítményének sávszélességével. A továbbiakban az 

5. fejezetben (Csillapító ablakok) kapunk részletesebb tájékoztatást a csillapítóablak zajteljesítményének 

sávszélességéről. 

9.2. A zajszint és a teljesítményspektrum sűrűségének 
meghatározása 

A mérés zajszintje szoros kapcsolatban van a mérés sávszélességével. Amikor egy teljesítményspektrum alap 

zajszintjét vizsgáljuk, akkor minden keskenysávú zajszintet meg kell vizsgálnunk az összes FFT-sávban. Ezért 

egy adott spektrum zajszintje függ a spektrumhoz tartozó -értéktől, amelyet a mintavételi idő és a 

mérésben szereplő mintavételi pontok száma határozza meg. Más szavakkal: a zajszint minden 

frekvenciavonalnál egyenlő azzal a zajszinttel, amelyet úgy kaphatunk meg, hogy egy Hz-es szűrőt 

alkalmazunk az adott frekvenciavonal körül. Ezért, ha egy meghatározott mintavételi idő mellett megduplázzuk 

a mintavételi adatok számát, csökkenthetjük a zajteljesítményt 3dB-el, amely az egyes frekvenciasávokban 

megjelenik. Elméletileg a diszkrét frekvenciakomponenseknek zérus sávszélessége van, ezért nem skálázhatók a 

pontok számával vagy a FFT-frekvencia tartományával. 

Ahhoz, hogy kiszámolhassuk a jel/zaj-viszonyt (SNR = Signal to Noise Ratio), hasonlítsuk össze a vizsgált 

frekvenciákhoz tartozó teljesítmény-csúcsértékeket a szélessávú zaj szintjével! A szélessávú zajszint számítása 
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az összes teljesítmény-spektrumsávban történő összegzéssel történik, kivéve a csúcsokat és a 0 (nulla) 

frekvenciájú komponenst, majd osztjuk az összeget az ablak ekvivalens zajszélességével. 

Mivel a zajszint skálázása -fel, a zaj spektrumának mérése rendszerint normalizált formában jelenik meg, 

ezért a teljesítmény vagy amplitúdó spektrumsűrűségének nevezzük. 

A teljesítmény vagy amplitúdó spektrumsűrűsége normalizálja a teljesítmény- vagy amplitúdóspektrumot egy 

olyan spektrumhoz, amelyet egy 1 Hz szélességű, négyszög típusú (ideális) szűrő mér, és amely egy 

megállapodás a zajszint mérésére. A szint minden frekvenciavonalnál megegyezik azzal a szinttel, amelyet úgy 

kapnánk, ha egy 1 Hz-es szűrőt alkalmaznánk az adott frekvenciavonal körül. 

A következő összefüggés a teljesítményspektrum sűrűségét (TSS) adja meg: 

4.41. egyenlet - (4-41) 

 

A következő összefüggés az amplitúdóspektrum sűrűségét adja meg: 

4.42. egyenlet - (4-42) 

 

A spektrális sűrűség formátuma alkalmazható véletlen értékű vagy zajos jelekre egyaránt. 

A spektrális sűrűség formátuma nem alkalmazható diszkrét frekvenciakomponensekre, mivel a diszkrét 

frekvenciakomponenseknek elvileg 0 (nulla) sávszélessége van. 

10. Amplitúdó- és fázisspektrumok kiszámítása 

A teljesítményspektrum a teljesítményt úgy mutatja, mint az amplitúdó négyzetes átlagértékét minden 

frekvenciavonalon, de nem tartalmaz fázisinformációt. Mivel a teljesítményspektrum elveszíti a 

fázisinformációt, az FFT-t (Fast Fourier Transformation) kell alkalmazni, hogy megnézhessük a jel frekvencia- 

és a fázisinformációját. 

Az a fázisinformáció, amelyet az FFT biztosít, egy relatív fázisinformáció az időtartománybeli jel kezdetéhez 

viszonyítva. Ezért ugyanettől a ponttól kell indítani mindent a jelnél, hogy helyes fázismenet-értéket kapjunk. 

Egy szinuszhullám 90 fokos fázistolást mutat a szinuszos hullámú frekvencián. Egy koszinuszhullám 0 fokos 

fázistolást mutat. Rendszerint az analízisfeladatok elsődleges feladata meghatározni a relatív fázistolást a 

komponensek között vagy a fáziseltérést két jel között, amelyeket azonos időpontban mérünk. Két jel közötti 

fáziseltérést meghatározhatunk valamelyik magas szintű FFT alkalmazásával. Tekintse át a Frekvenciaválasz és 

hálózatanalízis fejezetet ebben a tananyagban, hogy további információkat kapjon a magas szintű FFT 

alkalmazásáról! 

Az FFT kétoldalas spektrumot hoz létre komplex formátumban, valós és képzetes résszel. A kétoldalas 

spektrum konvertálható polár formátumba, hogy meghatározhassuk a jel amplitúdó- és a fázisértékét. A polár 

formátum frekvenciatengelye megegyezik a kétoldalas spektrum frekvenciatengelyével. Az FFT amplitúdója 

arányos az időtartománybeli jel pontjainak számával. Alkalmazzuk a következő egyenleteket, hogy 

meghatározzuk az amplitúdó-és a fázisértékeket adott frekvencián az FFT elvégzése után. 

4.43. egyenlet - (4-43) 



 Frekvenciaanalízis  

 83  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.44. egyenlet - (4-44) 

 

ahol az arctangent függvény –PI és +PI közötti fázisértékkel tér vissza egy 2 PI radián szélességű értékhatárban. 

A következő összefüggés megadja a derékszögű koordinátákból polár koordinátába történő átszámítás 

függvényét. 

4.45. egyenlet - (4-45) 

 

A derékszögű koordinátákból polár koordinátába történő átszámításhoz alkalmazzuk a 4.42 és 4.43 

egyenleteket! 

A kétoldalas amplitúdóspektrum az amplitúdócsúcs felét mutatja a pozitív és negatív frekvenciáknál. Ahhoz, 

hogy átkonvertáljuk az egyoldalas alakot – kivéve a 0 (nulla) frekvenciájú komponenst – kettővel (2-vel) és 

töröljük a vektor második felét. Az egyoldalas amplitúdóspektrum egysége az az amplitúdóérték, amely 

megadja minden szinuszos amplitúdókomponens csúcsértékét, felhasználva ehhez az időfüggvény értékeit. 

Hogy megkapjuk az egyoldalas fázisspektrumot, töröljük a kimeneti vektor második felét! 

4.10.1 Az amplitúdó meghatározása Vrms-ben, valamint a fázis meghatározása fokban 

Hogy megnézhessük az amplitúdóspektrumot Vrms-ben (volt négyzetes középértéke[rms= root mean square]), 

osszuk el a nem egyenfeszültség-komponenseket -vel, majd konvertáljuk a spektrumot egy egyoldalas 

formulába. Mivel a nem egyenfeszültségű komponenseket megszoroztuk kettővel, amikor a kétoldalas 

spektrumot átkonvertáltuk egyoldalas spektrummá, az rms (rms = root mean square => négyzetes középérték) 

amplitúdóspektrumot közvetlenül meghatározhatjuk a kétoldalas amplitúdóspektrumból úgy, hogy 

megszorozzuk a nem egyenfeszültségű komponenseket négyzetgyök 2-vel, és töröljük a vektor második felét. A 

következő egyenlet bemutatja az alapvető számításokat a kétoldalas FFT-ből egyoldalas amplitúdóspektrumba. 

4.46. egyenlet - (4-46) 
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4.47. egyenlet - (4-47) 

 

ahol 

 i a frekvencia sorszáma; vagy vektorindex az A mintavételes jel FFT-jében 

A számértékek a Vrms-ben megadják a rms feszültségértékét az időfüggvény minden szinuszos komponenséhez. 

Az amplitúdóspektrum nagyon hasonlít a teljesítményspektrumhoz. Az egyoldalas teljesítményspektrumot 

kiszámíthatjuk, ha négyzetre emeljük az egyoldalas rms-amplitúdóspektrum minden egyes elemét. 

Következésképpen meghatározhatjuk az amplitúdóspektrumot, ha négyzetgyököt vonunk a 

teljesítményspektrum minden egyes eleméből. További részleteket a teljesítményspektrum számításáról a 

„Teljesítményspektrum” alfejezetben talál ebben a fejezetben. 

Alkalmazzuk a következő egyenletet, hogy meghatározzuk a spektrum fázistolását szögdimenzióban: 

4.48. egyenlet - (4-48) 

 

11. Frekvenciaválasz-függvény 

Amikor két darab, egy időben mintavételezett csatornát elemezünk, rendszerint talán jobban szeretnénk azt 

tudni, hogy mi a különbségek a két csatorna között, mint az egyes csatornák tulajdonságait. 

Egy tipikus, kétcsatornás analizátorban, amely a 4.11.1. ábrán látható, a nem állandósult spektrum 

meghatározásához egy ablakfüggvényt, valamint a két csatorna külön-külön számított FFT-függvényét 

alkalmazzuk. Az átlagolt FFT-spektrum, az autoteljesítmény- (auto-power) spektrum, valamint a 

keresztteljesítmény- (cross-power) spektrum számított értékek, amelyek segítségével a frekvenciaválasz-

függvény közelítése történik. A koherenciafüggvényt szintén alkalmazhatjuk, hogy ellenőrizzük a segítségével a 

frekvenciaválasz-függvény érvényességét. 

 

4.11.1. ábra 
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Egy rendszer frekvenciaválasz-függvényét adott frekvencián a függvény amplitúdójának nagyságával 

 és fázis-szögével  írhatjuk le. 

A rendszer erősítése a kimeneti jel amplitúdóértéke osztva a bemeneti jel amplitúdóértékével minden 

frekvencián. A rendszer fázistolása a kimeneti jel és a bemeneti jel fázistolásainak különbsége minden 

frekvencián. 

12. (Cross Power Spectrum) 

A keresztteljesítmény-spektrumot { SAB (f) } nem közvetlen mérésként alkalmazzuk, de nagyon hasznos 

építőelem más mérési típusokhoz. 

Alkalmazzuk a következő egyenletet, hogy meghatározzuk a kétoldalas keresztteljesítmény-spektrumot két 

időfüggvényhez, A-hoz és B-hez! 

4.49. egyenlet - (4-49) 

 

A keresztteljesítmény-spektrum egy kétoldalas komplex formula, amelynek van valós és képzetes része. Ahhoz, 

hogy a keresztteljesítmény-spektrum erősítésének és fázistolásának információit áttranszformáljuk Descartes-

féle koordináta-rendszerbe (x-, y-koordinátákba), alkalmazzuk a polárból derékszögű koordinátákba átalakító 

szubrutint, amelynek algoritmusát a 4.42 és a 4.43 függvények mutatták be! 

Ahhoz, hogy a teljesítményspektrumot a kétoldalas komplex formátumból átalakítsuk egyoldalas formátumra, 

alkalmazzuk azokat az eljárásokat és függvényeket, amelyeket a „Kétoldalas teljesítményspektrum átalakítása 

egyoldalas spektrumba” alfejezet mutat be ebben a fejezetben! 

Az egyoldalas keresztteljesítmény-spektrum létrehoz még négyzetes középérték (rms = root mean square)-

amplitúdókat, valamint fázisdifferenciákat a két jel, A és B között. Az egyoldalas keresztteljesítmény-spektrum 

egysége megegyezik a négyzetes középérték (rms) négyzetével, amely a . 

A teljesítményspektrum megegyezik a keresztteljesítmény-spektrummal, amikor a két jel, A és B, ugyanaz a jel. 

Ezért a teljesítményspektrumra rendszerint úgy hivatkoznak, mint az autoteljesítmény-spektrumra vagy 

autospektrumra. 

13. Frekvenciaválasz és hálózatanalízis 

A következő függvényeket alkalmazhatjuk, hogy meghatározzuk egy adott hálózat frekvenciaátviteli 

tulajdonságait: 

• Frekvenciaválasz-függvény 

• Impulzusválasz-függvény 

• Koherenciafüggvény 

13.1. Frekvenciaválasz-függvény H(f) 

A 4.13.1.1. ábra bemutatja egy hálózat frekvenciaválasz-függvényénekmérési metódusát: 
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4.13.1.1. ábra 

{ 14. LabVIEW program Frekvenciaválasz-függvény.vi} 

A 4.13.1.1. ábrán egy gerjesztőfüggvényt alkalmazunk a vizsgált hálózathoz, és mérjük a gerjesztést, valamint a 

válaszjelet. A mért gerjesztőjelből és a válaszjelből kiszámítható a frekvenciaválasz-függvény. A 

frekvenciaválasz-függvény egy adott frekvencián megadja a hálózat erősítését és fázistolását. 

A 4.50. egyenletet alkalmazzuk a frekvenciaválasz-függvény meghatározásához, 

4.50. egyenlet - (4-50) 

 

ahol H(f) a frekvenciaválasz-függvény. Az A jel a gerjesztés, B jel pedig a válaszjel, SAB (f) az A és B jel 

keresztteljesítmény-spektruma, SAA (f) az A jel teljesítményspektruma. 

A frekvenciaválasz-függvény egy kétoldalas komplex alak, amelynek van valós és képzetes része. Ahhoz, hogy 

konvertáljuk a frekvenciaválasz-függvényt erősítésre és frekvenciaválasz fázistolássá, alkalmazzuk a 

derékszögű, polár konverziós függvényt a 4.44 egyenlet alapján! 

Ahhoz, hogy átkonvertáljuk az adatokat egyoldalas formára, a válaszfüggvény vektorának második felét el kell 

hagynunk. 

Ha a mérési adatok frekvenciaválasz-függvényeinek átlagértékét szeretnénk meghatározni, a következő 

lépéseket javasoljuk: 

1. Számítsuk ki az SAB (f) függvény átlagát a következő módon: összegezzük a komplex adatokat és osszuk a 

mérések számával! 

2. Számítsuk ki az SAA (f) függvény átlagát úgy, hogy összegezzük a komplex adatokat és osszuk a mérések 

számával! 

3. Határozzuk meg az SAB (f), SAA (f) függvények átlagai segítségével a H(f) a frekvenciaválasz-függvényt (a 

frekvenciaválasz.függvények átlagát) a 4.49 egyenlet szerint! 

13.2. Impulzusválasz-függvény FFT−1 (H(f)) 

A hálózat impulzusválasz-függvényea hálózat frekvenciaválasz-függvényének időtartománybeli reprezentációja. 

A hálózat impulzusválasz-függvénye egy olyan idő alapú kimeneti jel, amelyet akkor kapunk, ha a hálózatot egy 

impulzussal gerjesztjük a t=0 időpillanatban. 

A hálózat impulzusválasz-függvényének meghatározásához inverz Fourier-transzformálnunk kell a kétoldalas 

komplex frekvenciaválasz-függvényt a 4.49 egyenlet alapján. 

Az impulzusválasz-függvény átlagának meghatározásához inverz Fourier-transzformációt kell végrehajtanunk a 

frekvenciaválasz-függvény átlagán. 

{ 15. LabVIEW program Impulzusválasz-függvény.vi} 
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13.3. Koherenciafüggvény K(f) 

A koherenciafüggvényarról ad információt, hogy milyen a frekvenciaválasz-függvény mérésének minősége, 

valamint arról, hogy a gerjesztés energiája milyen korrelációban (kapcsolatban) van a gerjesztés energiájával. 

Ha további jel jelenik meg a válaszban, amely lehet akár egy különlegesen nagy amplitúdójú zajjel vagy egyéb 

más jel, akkor a hálózat válaszának mérése nagyon rossz minőségű lesz. 

A koherenciafüggvényt arra használhatjuk, hogy azonosítsuk a különböző zajokat, valamint a többi jelforrást, 

amely hozzájárul a válaszjelhez. Alkalmazható még összetett, zajos mérés forrásainak identifikálására is. 

A koherenciafüggvény a 4.51 egyenlet szerint határozzuk meg: 

4.51. egyenlet - (4-51) 

 

ahol 

 SAB (f) a keresztteljesítmény-spektrum, 

 SAA2 (f) az A jel teljesítményspektruma, 

 SBB (f) a B jel teljesítményspektruma. 

A 4.50 egyenlet biztosít még egy nulla (0,0) és egy (1,0) közötti értékkel rendelkező koherenciatényezőt a 

jelfrekvenciával kapcsolatban. A koherenciatényező akkor egy (1,0), ha a frekvenciavonal azt mutatja, hogy a 

válasz energiájának 100%-a megegyezik a gerjesztőjel energiájával, és nem lép fel semmiféle zavaró hatás az 

adott frekvencián. 

A koherenciafüggvény pontos meghatározásához a gerjesztési jelet és az erre adott válaszjelet kettő vagy ennél 

több esetben célszerű megmérni. Ha csak egy mérés történik, a koherenciafüggvény minden frekvenciához 

egységnyi értéket rendel hozzá. 

14. Ablakozási technika 

A gyakorlati alkalmazásokban a vizsgált jel mintavételi értékeiből véges számú értéket tudunk megmérni 

(alkalmazni). Az FFT feltételezi, hogy ez az időfüggvény-rekord ismétlődik. Azért, mert csak periodikus 

függvény analizálható. Ha a mérési adatok száma egy meghatározott érték az időadatok rekordjában, az 

ismétlődésben csillapítási hatás lép fel az időtartománybeli jelsorozat határainál. A csillapítás azért „lép fel”, 

mert tudatosan beleépítettük, hogy ne legyenek élesek az átmenetek a jelismétlés kezdeténél. 

A csillapítás az ablakozás elején és végén „lép fel”. 

A gyakorlati alkalmazásokban általában rendelkezünk a mérési adatok ciklusszámának értékével (hozzárendelt 

értékkel). Ebben az esetben a ciklusok nem hozzárendelt értéke az eredmények ismétlődésekor folytonossági 

hiányt mutat a mérési adatok határainál. Ezek a mesterséges folytonossági hiányok eredetileg nem voltak jelen a 

mért jelben, és ezért „energiamaszatolást” vagy „energiaátszivárgást” jelentenek az aktuális frekvenciából más 

frekvenciákba. 

Ez a jelenség a spektrális energiaátszivárgás. Az átszivárgás mennyisége függ a folytonossági hiány 

amplitúdójának nagyságától, nagyobb amplitúdó nagyobb mennyiségű energiaszivárgást eredményez. 

Egy periodikus típusú jel időfüggvényének rekordja szinuszos komponensekből áll, ami azt jelenti, hogy 

rendelkezik meghatározott ciklussal az időfüggvény rekordjában. Így egy tökéletesen periodikus jel olyan 

spektrummal rendelkezik, amely az energiát meghatározott frekvenciájú komponensekben tartalmazza (4.14.1. 

ábra). 

4.14.1 



 Frekvenciaanalízis  

 88  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

. ábra 

Egy olyan jelnek, amely nem periodikus időfüggvénnyel rendelkezik, az energiája eloszlik a különböző 

frekvenciájú komponensek között. Az FFT-spektrum úgy modellezi az időfüggvényt, mintha az saját magát 

örökké megismételné. Ez azt jelenti, hogy az analizált rekord egy-egy periódus hosszúságú, végtelenül 

ismétlődő periodikus jel. 

 

4.14.2. ábra 

Mivel az energiaátszivárgás nagysága a folytonossági hiány amplitúdójával arányos a jel határainál, ablakozási 

technikát alkalmazhatunk, hogy csökkentsük a folytonossági hiányt, és ezzel együtt csökkentsük a spektrális 

energia (át)szivárgását. Az ablakozás az időtartománybeli jelet egy másik időtartománybeli jellel szorozza meg, 

amit ablaknak nevezünk, és aminek amplitúdója folyamatosan csökken, és csillapított módon viszi (le) 0 

értékűre a vizsgált jel éleit. Az eredmény egy olyan ablakozott jel, aminek nagyon csekély − vagy egyáltalán 

nincs − folytonossági hiánya, és ezért nagyon kicsiny a spektrális energia (át)szivárgása. Az ablakozás 

megvalósításához számos ablaktípus közül választhatunk. Az ablak kiválasztása függ az alkalmazás jellegétől, 

és valamilyen elsődleges információt arról a jelről, amelyet analizálunk. 

Az 5. Simítóablakok fejezetben további információkat talál az ablakozásról! 

15. Átlagolás a mérési eredmények ábrázolásához 

A mérési eredmények egymást követő folyamatos átlagolása rendszerint javítja a mérési eredmények 

pontosságát. 

Az átlagolásta mérési eredményeken vagy egy egyéni spektrumon hajtjuk végre, de sohasem egy időrekordon. 

Választhatunk a következő, általános átlagolási módok közül: 

• négyzetes (effektív) átlagolás (RMS Average= Root Mean Square Average), 

• vektoros átlagolás, 

• csúcsérték megtartása. 

15.1. Négyzetes (effektív) átlagolás (RMS Averaging) 

A négyzetes átlagolás csökkenti a jelingadozást, de nem csökkenti a zaj alapszintjét. A zaj alapszintje nem 

csökken, mert a négyzetes átlagolás átlagolja a jel energiáját vagy a teljesítményét. Az átlagolás eredményeként, 

egycsatornás mérésnél, a fázistolás nulla(0) értékű. A négyzetes átlagolás kétcsatornás mérésnél megőrzi a 

fontos fázistolási információt. 

A négyzetes (effektív) átlagolásimetódus szerint történő átlagolásnál a következő egyenleteket alkalmazzuk: 

 

4.15.1.1. ábra 
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ahol 

 X az x gerjesztés komplex Fourier-transzformáltja, 

 X* az X komplex konjugáltja, 

 Y az y válasz komplex Fourier-transzformáltja, 

 Y* az Y komplex konjugáltja, 

 az X átlaga; a valós és a képzetes részátlag képzése külön-külön történik. 

15.2. Vektoros átlagolás 

A vektoros átlagolásmegszünteti a zajt az egyidejű jelekben. A vektoros átlagolás a komplex mennyiségeket 

direkt módon átlagolja. A valós rész és a képzetes rész átlagolása külön-külön történik. A valós rész és a 

képzetes rész külön-külön történő átlagolása csökkenti a zaj alapszintjét véletlen jeleknél, mivel a véletlen jelek 

nem fáziskoherensek (összefüggők) az egyik időrekordból a következőbe történő átlépéskor. Ha a valós és 

képzetes részt külön-külön átlagoljuk, csökkentjük a zaj értékét, de szükségünk van egy indító (trigger) jelre. 

 

4.15.2.1. ábra 

ahol 

 X az x gerjesztés komplex Fourier-transzformáltja, 

 X* az X komplex konjugáltja, 

 Y az y válasz komplex Fourier-transzformáltja, 

 Y* az Y komplex konjugáltja, 

 az X átlaga; a valós és a képzetes részátlag képzése külön-külön történik. 

15.3. A csúcsérték megtartása 

A csúcsérték megtartásaaz átlagolt értékek csúcsértékével tér vissza. A csúcsérték megtartott átlagolása minden 

frekvencián (frekvenciavonalon) külön-külön történik, a csúcsérték szintjét megtartja az egyik FFT-értékből 

(rekordból) a következőbe történő átlépéskor. 

 

4.15.3.1. ábra 

ahol 
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 X az x gerjesztés komplex Fourier-transzformáltja, 

 X* az X komplex konjugáltja. 

15.4. Súlyozás 

Amikor egy négyzetes vagy vektoros átlagolást hajtunk végre, minden új spektrális rekordot súlyozunkvagy 

lineáris, vagy exponenciális súlyozással. 

A lineáris súlyozás az N darab spektrális rekordot azonos súlyozással látja el. Amikor a megadott számú 

átlagolás befejeződik, az algoritmus megállítja az átlagolást, és megjeleníti az átlagolt eredményt. 

Az exponenciális súlyozás jobban kiemel egy új spektrális adatot, mint egy korábbit, és ezt folytonos eljárással 

minden lépésben újra számolja. 

Az exponenciáis súlyozással történő (új) érték meghatározásához a következő formulát alkalmazzuk: 

4.52. egyenlet - (4-52) 

 

ahol 

 X[k] a k. blokkból származó bemeneti adat, 

 Y[k] az átlagolási eljárás eredménye X[1]-tól X[k]-ig, 

ahol 

 N = k-val lineáris súlyozás esetén; 

 N = konstans exponenciális súlyozás esetén, 

 (N = 1, ha k = 1). 

16. Visszhang észlelése 

A visszhang észleléséhezáltalában a modulált rendszerek analíziséhez általánosan használt Hilbert-

transzformációtalkalmazzuk. 

A 4.52 egyenlet az időtartománybeli jelet írja le, míg a 4.53 egyenlet az időtartománybeli jel Hilbert-

transzformáltját adja meg. 

4.53. egyenlet - (4-53) 

 

4.54. egyenlet - (4-54) 

 

ahol 

 A  az amplitúdó, 

 a természetes rezonanciafrekvencia, 



 Frekvenciaanalízis  

 91  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 az időcsillapítási konstansa. 

A 4.54 egyenlet az analizált jel  amplitúdójának természetes alapú logaritmusát adja meg. 

4.55. egyenlet - (4-55) 

 

A 4.54 egyenlet eredménye egy egyenes egyenlete, amelynek  a meredeksége. 

Ezért eltávolítható a rendszer időkonstansa  ábrázolásakor. 

A 4.16.1. ábra egy időtartománybeli jelet mutat, amely tartalmaz visszhangjelet. 

 

4.16.1. ábra 

A következő feltételek akadályozzák a visszhangjel felfedezését a 4.16.1. ábrán. 

Az időkésés a forrás- és a visszhangjel között nagyon kis érték, és relatív érték a rendszer időkésleltetési, 

konstans értékéhez képest. 

A visszhang amplitúdója kis értékű a forrás amplitúdójához képest. 

A visszhangjelet láthatóvá tehetjük, ha az  nagyságát logaritmusléptékben ábrázoljuk, mint az a 4.16.2. 

ábrán látható. 

 

4.16.2. ábra 

A 4.16.2. ábrán a folytonossági hiány világosan látható, és kijelöli a visszhang késleltetésének helyét. 

A 4.16.3. ábra bemutatja egy olyan VI blokkdiagramját, amely létrehozta a 4.14.2.4 és 4.16.2. ábrákat. 

 

4.16.3. ábra 

A 4.16.3. ábra a következő lépéseket tartalmazza a visszhang detektálásához: 
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Meghatározza a bemeneti jel gyors Hilbert-ranszformáltját, amely az  jelet adja eredményül. 

Meghatározza az  jel amplitúdóját 1D derékszögű, polár VI segítségével. 

Kiszámítja az  jel természetes alapú logaritmusát, hogy megállapíthassuk a visszhang létezését. 

17. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 10. LabVIEW program Fourier transzformáció.vi} 

Egy folytonos négyszögjel adott frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos jelekből történő előállítását vizsgálhatjuk 

meg a program segítségével. 

{ 11. LabVIEW program Gyors Fourier transzformáció.vi} 

Teljes (pozitív és negatív frekvenciájú) teljesítmény spektrum meghatá-rozása egy időtartománybeli jelből. 

{ 12. LabVIEW program Nulla frekvencia középpontú amplitudó spektrum.vi} 

Nulla középpontú teljesítmény spektrum meghatározása egy időtarto-mánybeli jelből. 

{ 13. LabVIEW program Teljesítmény spektrum.vi} 

Teljesítmény spektrum meghatározása zajos időtartománybeli jelből. 

{ 14. LabVIEW program Frekvencia válasz függvény.vi} 

Frekvencia válaszfüggvény meghatározása zajos időtartománybeli jelből. 

{ 15. LabVIEW program Impulzus válasz függvény.vi} 

Impulzus válaszfüggvény meghatározása frekvencia válaszfüggvényből. 
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D. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

ablakozott jel: a mért jel szorzata az ablakozófüggvény értékével az adott mintavételi időpontban 

amplitúdóspektrum: a jel előállításában szereplő, különböző frekvenciájú, szinuszos komponensek 

amplitúdója 

auto teljesítményspektrum 

csúcsérték megtartása: jelsimítási eljárás, ahol az adott mérési értékek közül adott mintavételi értéknél mindig 

a maximális értéket tartjuk meg 

Digital Signal Processing: digitális jelfeldolgozás 

diszkrét  Fourier -transzformáció: mintavételes Fourier-transzformáció 

exponenciális súlyozás: a jelenlegi és a korábbi mintavételezett jelértékek exponenciális felejtési algoritmusa 

fázistolás: a bemeneti és kimeneti jelek fázisjelértéke közötti eltérés 

Fourier -transzformáció: algoritmus, amellyel lehetőség van egy időtartománybeli jelet adott periódusidejű 

szinuszos és koszinuszos komponensek összegére felbontani 

frekvenciatartománybeli megjelenítés: egy vizsgált rendszer amplitúdó- és fázistolás-válaszának ábrázolása a 

frekvenciafüggvényében 

frekvenciaválasz-függvény: egy vizsgált rendszer adott frekvenciájú szinuszos, bemenőjelre adott szinuszos 

válaszfüggvényeinek amplitúdó-arány- és fázistolás értéke a frekvenciafüggvényében ábrázolva 

gyors  Fourier -transzformáció: mintavételes Fourier-transzformációs eljárás, amely lényegesen kevesebb 

műveletet végez nagyméretű, mintavételes időadatok Fourier-transzformációjánál, mint a diszkrét Fourier-

transzformáció 

Hilbert -transzformáció: függvénytranszformációs eljárás, amely ugyanazon függvény kétdimenziós 

transzformációját végzi el 

impulzusválasz-függvény: időfüggvény, amely a vizsgált rendszer impulzusjel-bemenetre adott 

válaszfüggvénye 

i nverz  Fourie -transzformáció: transzformációs eljárás, amellyel a Fourier-transzformált függvényeket lehet 

visszatranszformálni az időtartományba 

keresztteljesítmény-spektrum: két időfüggvény Fourier-transzformáltjainak szorzata 

koherenciafüggvény: arról ad információt, hogy milyen a frekvenciaválasz-függvény mérésének a minősége, 

valamint, hogy a gerjesztés energiája milyen korrelációban van a gerjesztés energiájával 

lineáris súlyozás: az összes spektrális rekordot azonos súlyozással látja el 

mérési eredmények átlagolása: adott számú mérési eredmény összege osztva a mérések darabszámával 

mintavételi idő: két jel mérési időpontjai között eltelt időtartam 

négyzetes középérték: a jel időbeni lefutása alapján egy adott időtartamig a négyzetes középérték az adott 

időtartam alatt egyenlő munkát végző egyenszintű jelértéke 

Nyquist-frekvencia: a mintavételezési frekvencia fele 

Parseval -tétel: a jel időtartománybeli és frekvenciatartománybeli energiaegyenlőségét írja le 
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spektrális energia átszivárgás: az időtartománybeli jelben lévő folytonossági hiányok „energiamaszatolást” 

vagy „energiaátszivárgást” jelentenek az aktuális frekvenciájú komponensből több másik frekvenciájú 

komponensbe 

spektrum amplitúdója: a Fourier-transzformált komplex érték polár koordinátájú megjelenítésében a sugár 

abszolút értéke 

spektrum fázisa: a Fourier-transzformált komplex érték polár koordinátájú megjelenítésében a fázisszög-értéke 

súlyozás: a spektrális rekordok súlyozásának értéke 

teljesítményspektrum: a rendszeren áthaladó jel energiáinak hányadosa 10-es alapú logaritmusértékként 

triggerelt jel: a jelszint szerinti triggerelés, egy meghatározott jelszint elérésekor elkezdett mérési eljárás 

vektoros átlagolás: a vektoros átlagolás a komplex mennyiségeket direkt módon átlagolja 

visszhang észlelése: a modulált rendszerek analíziséhez általánosan használt Hilbert-transzformációt 

alkalmazzuk 
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5. fejezet - Simítóablakok 

Ez a fejezet a spektrális szóródás jelenségét mutatja be, azt, hogy hogyan kell simítóablakokat használni a 

spektrális szóródás csökkentésére. Megismerhetjük a simítóablakok típusait, illetve azt, hogy hogyan kell a 

megfelelő típusú simítóablakot kiválasztani a spektrális analízishez, a szűrőegyütthatók tervezéséhez. Bemutatja 

a simítóablakok skálázásának fontosságát. 

Ablakozási vizsgálatokat a következő esetekben alkalmazhatunk: 

• A megfigyelés időtartamának meghatározása. 

• A spektrális lebegés csökkentése. 

• Egy kis amplitúdójú jel elválasztása egy nagy amplitúdójú jeltől, melyek frekvenciái nagyon közel vannak 

egymáshoz. 

• FIR-szűrőegyütthatók tervezése. 

A Windows VI-k egyszerű eljárást biztosítanak a mintavételezett jel spektrális karakterisztikájának javítására. 

1. Spektrális szóródás 

A Shannon mintavételezési tétele értelmében egy időben folytonos jel teljes mértékben rekonstruálható diszkrét, 

egyenlő időközű mintákból, ha a mintavételezett jel legmagasabb frekvenciájú összetevője kisebb, mint a 

mintavételi frekvencia fele. A mintavételi frekvencia felét Nyquist-frekvenciának nevezzük. A Shannon-tétel 

áthidalja a szakadékot az időben folytonos digitális jelek között. A Shannon-tétellel kapcsolatos további 

információk az 1. Bevezetés a digitális jelfeldolgozásbaés analízisbe című fejezetben találhatók. 

Gyakorlatilag az időjelet digitalizáló alkalmazások véges számú adatból álló jelsorozatot eredményeznek még 

akkor is, ha betartjuk a Shannon-tételt, és gondosan megválasztjuk a mintavételezés körülményeit. Sőt még 

akkor is, ha az adatok megfelelnek a Nyquist-kritériumnak, a véges számú minta energiaszóródást okozhat, amit 

spektrális szóródásnak nevezünk. Emiatt még megfelelő mintavételezési technikával is előfordulhat, hogy a 

mérés nem eredményez skálázott, egyoldalas spektrumot a spektrumszóródásmiatt. Spektrumszóródásnál úgy 

tűnik, mintha egy adott frekvenciájú összetevő energiája szétszóródna az összes többi frekvencián. A 

spektrumszóródás az FFT- és a DFT-algoritmus egyik feltételének az eredménye, annak, hogy a 

időtartománybeli jelsorozat mindig pontosan ismétlődik. Így a jelek egy időtartománybeli jelsorozatban 

periodikusan ismétlődnek olyan intervallummal, ami megegyezik az jelsorozat hosszával. Amikor FFT-t vagy 

DFT-t használunk a jel frekvencia-összetevőinek meghatározásához, a transzformáció azt feltételezi, hogy a 

véges adathalmaz egy periodikus jel egyetlen periódusa. Ezért a jelsorozat végessége (meg)csonkított 

hullámformát eredményez az eredeti, folytonos időfüggvénytől eltérő, spektrális karakterisztikával, és a 

végesség éles átmeneti változásokat hozhat létre a mért adatokban. Ezek az éles átmenetek szakadásokat 

okoznak, amelyiket az 5.1.1. ábra mutat be. 

 

5.1.1. ábra 

Az 5.1.1. ábrán látható szakadások (folytonossági hiányok) a spektrális információk szóródását eredményezik. 

A spektrális szóródás diszkrét időspektrumot hoz létre, ami az eredeti, folytonos időspektrum „elkenődött” 

változataként jelenik meg. 

1.1. Egész számú periódus mintavétele 
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A spektrális szóródás csak akkor jön létre, ha az adathalmaz nem egész számú periódust tartalmaz. Az 5.1.1.1. 

ábra egy egész periódusból álló szinuszhullámmintát és Fourier-transzformáltját mutatja. 

 

5.1.1.1. ábra 

Az 5.1.1.1. ábra 1. diagramja a minta időtartománybeli hullámalakját mutatja. A 2.diagramon az 1. diagram 

szinuszhullámjának periodikusan ismétlődő időfüggvénye látható. A 2. diagramban a hullám periodikusan 

ismétlődik, ezáltal teljesíti a Fourier-transzformáció periodicitásra vonatkozó feltételét. A 3. diagramon a jel 

frekvenciatartománybeli ábrázolása látható. 

Mivel a 2. diagramban a jel periodikus, és nincs benne szakadás, a spektruma a 3.diagramban egyetlen 

vonalként jelenik meg, ami a szinuszhullám frekvenciáját mutatja. A 2. diagram hullámalakjában nincs 

szakadás, mivel az adatok egész számú periódusból származtak − esetünkben egyből. 

Kizárólag az alábbi eljárások biztosítják, hogy mindig egész számú periódusokat nyerjünk: 

A mintavételezésnek szinkronban kell lennie a mért jellel, így szándékosan egész számú periódus kapható. 

A tranziens jelek mérésénél a rögzítés idejének teljesen illeszkedni kell a jelhez. 

1.2. Nem egész számú periódus mintavételezése 

Általában a mérni kívánt ismeretlen jel időben állandósult jel. Egy időben állandósult jel létezik a mintavétel 

előtt, alatt és után is. Ebben az esetben nem lehet biztosítani, hogy mintavételezéskor egész számú periódust 

kapjunk. Ha a minta nem egész számú periódust tartalmaz, spektrumszóródásjön létre, mivel a jel nem egész 

számú periódusának frekvenciakomponense nem egyezik meg pontosan a spektrum egyetlen frekvenciájával 

sem. A spektrumszóródás eltorzítja a mérést oly módon, mintha egy adott frekvenciakomponens energiája 

szétterjedne a szomszédos frekvenciavonalakon vagy -sávokon, ami egy „szétkenődött” spektrumot 

eredményez. Simítóablakok használatával minimalizálni lehet a nem egész számú perióduson végrehajtott FFT 

miatt kialakuló hatásokat. 

A jel periodicitására vonatkozó feltétel miatt mesterséges szakadások jelennek meg az egymást követő 

periódusok között, amikor a mintavétel nem egész számú periódusból történik. Ezek a szakadások nagyon 

magas frekvenciájú komponensekként jelennek meg a jel spektrumában. Ezek olyan frekvenciák, amelyeket az 

eredeti jel nem tartalmaz. A szakadások frekvenciája sokkal nagyobb lehet, mint a Nyquist-frekvencia, és 

látszólagos frekvenciaként valahol 0 és fs/2 között jelennek meg. Emiatt lép fel a spektrumszóródás. A DFT-vel 

vagy FFT-vel kapott spektrum ezért „elkenődött” lesz, nem az eredeti jel valódi spektruma. 

Az 5.1.2.1. ábrán egy szinuszhullám, melynek nem egész számú periódusából történt a mintavétel, valamint a 

szinuszhullám Fourier-transzformáltja látható. 

 

5.1.2.1. ábra 

Az 5.1.2.1. ábrán az 1. diagram a szinuszhullám 1,25 periódusát tartalmazza. A 2.diagramban a jel periodikusan 

ismétlődik, a Fourier-transzformáció periodicitási feltétele miatt. A 3. diagram mutatja a jel spektrális ábráját. 

Az energia szétterjed vagy „szétkenődik” egy széles frekvenciatartományban. Az energia „kiszivárog” az 

egyetlen frekvenciakomponensből, és szétterül a többi frekvencián, ezáltal spektrumszóródást okoz. 

A spektrumszóródásazért jött létre, mert a bemenőjel rögzítési időtartama véges. A spektrumszóródás 

legyőzéséhez végtelen mérési időtartamot kellene vennünk −∞-től +∞-ig. Végtelen jelsorozattal az FFT egyetlen 

vonalat eredményezne, a megfelelő frekvencián. Azonban a gyakorlatban végtelen idejű mérés nem valósítható 

meg. A véges jelsorozat korlátainak legyőzésére ablakozást használunk a spektrumszóródás csökkentésére. 

Ezenkívül a spektrumszóródásamplitúdópontossági hibát is okozva elfedheti a szomszédos frekvenciacsúcsokat. 

Az 5.1.2.2.ábrán a spektrum két közeli frekvenciakomponense látható simítóablak használata nélkül és 

Hanning-ablak alkalmazásával. 
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5.1.2.2. ábra 

Az 5.1.2.2. ábrán a második csúcs sokkal jobban kiemelkedik az ablakozott jelnél, mint amikor nem használunk 

simítóablakot. 

2. Ablakozott jelek 

A mintavételezett jel spektrális karakterisztikájának javítására általában simítóablakot használunk. Amikor 

Fourier- vagy spektrális analízist hajtunk végre véges hosszúságú (időtartománybeli) adatokon, simítóablakok 

használatával minimalizálni lehet a csonka hullámforma szakadásait, és ezáltal csökkenteni lehet a 

spektrumszóródást. 

A spektrumszóródásmértéke a szakadás amplitúdójától függ. Ha a szakadás nagyobb lesz, a spektrumszóródás 

nő, és fordítva. A simítóablak csökkenti a szakadás amplitúdóját minden periódus határán, és úgy viselkedik, 

mint egy előre meghatározott keskeny sávú, alul áteresztő szűrő. 

Egy jel ablakozásának művelete a véges hosszúságú jelsorozat megszorzását jelenti egy véges hosszúságú 

simítóablakkal, aminek amplitúdója egyenletesen és fokozatosan nullához tart a széleknél. A simítóablak hossza 

vagy időintervalluma a minták számával van megadva. Az időtartománybeli szorzás egyenértékű a 

frekvenciatartománybeli konvolúcióval. Emiatt az ablakozott jel spektruma az eredeti jel és a simítóablak 

spektrumának konvoluciójából adódik. Az ablakozás megváltoztatja a jel alakját az időtartományban, valamint 

hatással van a spektrumra, amit látunk. 

Az 5.2.1. ábra a jel eredeti és egy simítóablak spektrumának konvolúcióját mutatja. 

 

5.2.1. ábra 
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Az ablakozás hatása akkor is fellép, ha nem alkalmazunk simítóablakot. Egy bemenőjel véges jelsorozatának 

mérése a jel egy állandó ablakkal való megszorzását jelenti az időtartományban. Az állandó ablak alakja 

négyszögletes, és a magassága állandó. A bemenőjel állandó ablakkal való megszorzása az időtartományban 

megfelel a jel és az állandó ablak spektrumának konvolúciójával a frekvenciatartományban, amelynek sinc 

függvénykarakterisztikája van. 

Az 5.2.2. ábra egy Hanning-ablak alkalmazásának hatását mutatja egy időfüggvényen. 

 

5.2.2. ábra 

Az 5.2.2. ábrán az ablakozott jel időfüggvénye fokozatosan nullára csökken a végein, mivel a Hanning-ablak 

minimalizálja a szakadásokat a hullámforma átmeneti végeinél. Simítóablak alkalmazása időtartománybeli 

adatoknál a frekvenciatartományba való transzformálás előtt minimalizálja a spektrumszóródást. 

Az 5.2.3. ábra az alábbi simítóablakok hatásait mutatja: 

• ablak nélkül (állandó ablak), 

• Hanning-ablakkal, 

• „Flat top” ablakkal. 

  

 

5.2.3. ábra 

Az 5.2.3. ábrán látható jel adathalmaza egész számú (256) periódust tartalmaz egy 1024 pontból álló 

jelsorozatban. Ha az eredeti jelfrekvencia-összetevők pontosan illenek egy frekvenciavonalra, akkor ez az az 

eset, amikor az adathalmaz egész számú periódust tartalmaz, és csak a spektrum főszárnya látható. 

A simítóablaknak van egy főszárnya a vizsgált frekvencia körül. A főszárny az ablakok egy 

frekvenciatartománybeli karakterisztikája. Az állandó ablaknak van a legkeskenyebb főszárnya. A Hanning- és a 

„Flat top” ablakok némileg szélesebbek. A „Flat top” ablaknak van a legszélesebb főszárnya az állandó és a 

Hanning-ablakhoz képest. Egész számú periódus esetén az összes simítóablak ugyanazt a csúcsamplitúdó-

értéket adja, és kitűnő amplitúdópontosságot biztosít. Az oldalszárnyak nem jelennek meg, mivel a simítóablak 

spektruma eléri a nullát Df intervallumokban a főszárny mindkét oldalán. 

Az 5.2.3. ábra a 254 Hz és 258 Hz közötti értékeket is mutatja mindegyik simítóablaknál. Az amplitúdóhiba 254 

Hz-en mindhárom simítóablak esetén 0 dB. A diagram a spektrumértékeket mutatja 240 és 272 Hz között. Az 

aktuális értékek mindhárom simítóablakra nézve 254−258 Hz között a diagram alatt láthatók. Df egyenlő 1Hz. 

Ha a jelsorozat nem egész számú periódust tartalmaz, a simítóablak folyamatos spektruma eltolódik a főszárny 

közepétől Df frekvenciaosztással, ami megegyezik a frekvencia-összetevő és az FFT-frekvenciavonal közötti 
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különbséggel. Ez az eltolódás eredményezi az oldalszárnyakat, amelyek megjelennek a spektrumban. Továbbá 

amplitúdóhiba lép fel a frekvenciacsúcsnál, mivel a főszárnya mintavétele kívül esik a középponttól és 

„elkenődik” a spektrumban. Az 5.2.4. ábra a spektrális szóródás hatását mutatja meg egy olyan jelnél, aminek 

jelsorozata 256,5 periódust tartalmaz. 

 

5.2.4. ábra 

Az 5.2.4. ábrán nem egész számú periódusoknál a Hanning- és a „Flat top” ablak sokkal kisebb 

spektrumszivárgást mutat, mint az állandó ablak. Ezen kívül az amplitúdóhiba is kisebb a Hanning- és a „Flat 

top” ablakok esetén. A „Flat top” ablak nagyon jó amplitúdópontosságot mutat, de szélesebb és magasabb 

oldallebenyei vannak, mint a Hanning-ablaknak. 

Az 5.2.5. ábra egy VI blokkdiagramját mutatja, ami két szinuszjel összegeként kapott jel ablakozott és ablakozás 

nélküli spektrumát méri. 

 

5.2.5. ábra 
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Az 5.2.6. ábra a két szinuszjel amplitúdóját és frekvenciáját, valamint a mérések eredményeit mutatja. A 

frekvenciák kijelzése a periódusok dimenzióival történik. 

 

5.2.6. ábra 

{ 16. LabVIEW program Simítóablakok összehasonlítása.vi} 

Az 5.2.6. ábrán az ablakozás nélküli spektrum 20 dB-nél nagyobb spektrális szóródást mutat a kisebb szinuszjel 

frekvenciájánál. Lehet ennél kifinomultabb technikát is alkalmazni az eredeti időfüggvény 

frekvenciatartománybeli leírásához. Azonban a legtöbb esetben elegendő simítóablak alkalmazása a 

frekvenciafüggvény jobb ábrázoláshoz. 

5.3 A különböző simítóablakok tulajdonságai 

A simítóablak kiválasztásának egyszerűsítése érdekében szükség van a különböző karakterisztikák definiálására, 

hogy a simítóablakokat egymással össze lehessen hasonlítani. Egy simítóablak aktuális ábrája azt mutatja, hogy 

a simítóablak frekvencia karakterisztikája egy folyamatos spektrum egy fő és számos oldal szárnnyal. Az 5.3.1. 

ábra egy tipikus simítóablak spektrumot mutat. 

 

5.3.1. ábra 

2.1. Főszárny 

A simítóablak főszárnyának közepe az időtartománybeli jel minden egyes frekvenciakomponensénél 

megjelenik. Megegyezés szerint a főszárny alakjának jellemzése a szélességével történik, ami alatt a csúcshoz 

képest −3 dB és −6 dB értékekhez tartozó frekvenciák által meghatározott szélességet értjük. A főszárny 

szélességének megadása FFT-tartományokban vagy frekvenciavonalakban történik. 

A simítóablak-spektrum főszárnyának szélessége meghatározza az ablakozott jel frekvenciafelbontását. Emiatt a 

két közeli frekvenciakomponens megkülönböztetésének képessége növekszik a főszárny szélességének 

csökkentésével. Ahogy a főszárny keskenyebbé válik és a spektrális felbontóképesség javul, az ablak 

teljesítménye szétterül az oldalszárnyakba, megnövelve ezáltal a spektrumszóródást és csökkentve az 

amplitúdópontosságot. Az amplitúdópontosság és a spektrális felbontóképesség között kompromisszumot kell 

találni. 

2.2. Oldalszárnyak 

Oldalszárnyak a főszárny mindkét oldalán megjelennek és a főszárnytól fs/N többszöröseinél elérik a nulla 

értéket. A simítóablakok oldalszárnyainak karakterisztikái közvetlenül befolyásolják annak a mértékét, hogy a 

melyik szomszédos frekvenciakomponensek szóródnak a szomszédos frekvenciasávokon. Egy erős szinuszjel-

oldalszárny frekvenciaválasza elnyomhatja egy szomszédos, gyengébb szinuszjel főszárnyának 

frekvenciaválaszát. 
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A maximális oldalszárnyszint és az oldalszárnyak csökkenésének mértéke jellemzi a simítóablak oldalszárnyát. 

A maximális oldalszárnyszint a legnagyobb oldal szárny szintje decibelben a főszárny csúcsához viszonyítva. 

Az oldalszárny csökkenésének mértéke az oldalszárny csúcsaira fektetett egyenes meredeksége dB/dekádban 

megadva. 

Az 5.3.2.1. táblázat megadja az egyes simítóablakok jellemzőit. 

 

5.3.2.1. ábra 

2.3. Négyszögletes ablak (ablakozás nélküli állapot) 

A négyszögletes ablakértéke 1 az egész hossza mentén. Az alábbi egyenlet írja le a négyszögletes ablakot: 

 w(n)= 1 (5,1) 

ahol n= 0, 1, 2... N−1 

N az ablak hossza és w az ablak értéke. 

A négyszögletes ablak alkalmazása olyan, mintha nem használnánk egyáltalán ablakot, mivel a 

négyszögfüggvény csak véges hosszúságúvá vágja a jelet. 

A négyszögletes ablak alkalmazásánál a legnagyobb mértékű a spektrális szóródás, mivel az amplitúdóugrás 

ebben a változatban a legnagyobb, tehát ebből következően itt lesz a spektrális szóródás is a legnagyobb. 

Az 5.3.3.1. ábra egy négyszögletes ablakot mutat N=32 értékkel. 

 

5.3.3.1. ábra 

A négyszögletes ablak olyan tranziens jelek vizsgálatánál hasznos, amelyek rövidebb ideig tartanak, mint az 

ablak. A tranziensek olyan jelek, amelyek rövid ideig állnak fenn. A négyszögletes ablak használatos még 

sorrendkövetésre, ahol az effektív mintavételi sebesség arányos a forgó gépek tengelyének fordulatszámával. A 

sorrendkövetésnél a négyszögletes ablak érzékeli a gép rezgésének saját frekvenciáját és a felharmonikusait. 

2.4. Hanning-ablak 

A Hanning-ablakalakja egy fél koszinuszfüggvényre hasonlít. Az alábbi egyenlet írja le a Hanning-ablakot: 

5.1. egyenlet - (5-2) 

 

ahol 

 n= 0, 1, 2, .... N−1 
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N az ablak hossza és w az ablak értéke. 

Az 5.3.4.1. ábra egy H Hanning-ablakot mutat N=32 értékkel. 

 

5.3.4.1. ábra 

A Hanning-ablak alkalmazása olyan tranziens jelek vizsgálatánál hasznos, amelyek az ablak időtartamánál 

hosszabb ideig fennállnak, valamint általános célú alkalmazásoknál. 

5.3.5 Hamming-ablak 

A Hamming-ablaka Hanning-ablak egy módosított változata. A Hamming-ablak alakja hasonlít egy fél 

koszinuszhullámra. 

Az alábbi egyenlet írja le a Hamming ablakot: 

5.2. egyenlet - (5-3) 

 

ahol 

 n= 0, 1, 2, .... N−1 

N az ablak hossza és w az ablak értéke. 

Az 5.3.5.1. ábra egy Hamming-ablakot mutat N=32 értékkel. 

 

5.3.5.1. ábra 

Amint az az 5.3.4.1. és 5.3.5.1. ábrán látható, a Hanning- és a Hamming-ablak hasonlít egymásra. Azonban az 

időtartományban a Hamming-ablak nem közelít annyira nullához a széleknél, mint a Hanning-ablak. 

2.5. Kaiser−Bessel-ablak 

A Kaiser−Bessel-ablakegy rugalmas simítóablak, aminek alakja változtatható a béta-tényező értékének 

változtatásával. Ezért, a feladattól függően, az ablak alakja megváltoztatható, és így a spektrális szóródás 

mértéke szabályozható. Az alábbi egyenlet írja le a Kaiser−Bessel-ablakot: 

Kaiser-függvény: 

5.3. egyenlet - (5-4) 
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a képletben  I0  (x) Bessel-függvény: 

5.4. egyenlet - (5-4) 

 

ahol 

 n= 0, 1, 2, .... N−1 

Ahol N az ablak hossza és w az ablak értéke. 

Az 5.3.6.1. ábra a Kaiser−Bessel-ablakot mutatja különböző béta értékeknél. 

 

5.3.6.1. ábra 

Kis béta-értékeknél a négyszögletes ablakhoz hasonlít. Valójában béta=0-nál négyszögletes ablakot kapunk. 

Ahogy növeljük a béta értékét, az ablak alakja egyre jobban elkeskenyedik mindkét oldalon. A Kaiser−Bessel-

ablak használható két, közel azonos frekvenciájú, de jelentősen különböző amplitúdójú jel érzékelésére. 

2.6. Háromszögablak 

Ez az ablak háromszög alakú. Az alábbi egyenlet írja le a háromszögablakot: 

5.5. egyenlet - (5-6) 

 

ahol 

 n= 0, 1, 2... N−1 

Ahol N az ablak hossza, w az ablakfüggvény értéke. 

Az 5.3.7.1. ábra egy háromszögablakot mutat N=32 értékkel. 

 

5.3.7.1. ábra 

2.7. „Flat top” ablak 

A „Flat top” ablaknakvan a legnagyobb amplitúdópontossága a simítóablakok között (±0,02 dB) az olyan 

jelekre, amelyek tipikusan nem egész periódusokból állnak. Mivel a „Flat top” ablaknak széles főszárnya van, 

ezért a frekvenciafelbontó képessége gyenge. Az alábbi egyenlet írja le a „Flat top” ablakot: 

5.6. egyenlet - (5-7) 
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ahol 

 

és 

 a0 = 0,215578948 

 a1 = 0,416631580 

 a2 = 0,277263158 

 a3 = 0,083578947 

 a4 = 0,006947368 

Az 5.3.8.1. ábra egy „Flat top” ablakot mutat. 

 

5.3.8.1. ábra 

A „Flat top” ablak a legalkalmasabb egy frekvenciakomponens amplitúdójának pontos megmérésére, 

amelyeknek alacsony szomszédos spektrális energiája van a jelben. 

2.8. Exponenciális ablak 

Az ablak alakja csökkenő exponenciális függvény szerint változik. Az alábbi egyenlet írja le az exponenciális 

ablakot: 

5.7. egyenlet - (5-8) 

 

ahol 

 n = 0, 1, 2, .... N−1 

Ahol N az ablak hossza, w az ablakfüggvény értéke és f a végső érték. 

Az ablakfüggvény kezdő értéke 1, és fokozatosan 0-ra csökken. Az exponenciális ablak végső értéke 0 és 1 

között beállítható. 

Az 5.3.9.1. ábra az exponenciális ablakot mutatja N=32 értékkel, amikor a végső érték f=0,1. 

 

5.3.9.1. ábra 

Az exponenciális ablakok tranziens válaszfüggvények elemzéséhez használhatók, amelyeknek a hossza nem 

nagyobb, mint az ablak hossza. Az exponenciális ablak csillapítja a jel végét, ezáltal biztosítja, hogy a jel 

teljesen lecsengjen a mintablokk végére. Az exponenciális ablak olyan jeleknél is használható, amik 

exponenciálisan csökkennek, mint például az alakválasz enyhe csillapítással, amit egy külső hatás, mint például 

egy kalapácsütés, gerjeszt. 
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3. Spektrális elemzéshez használt ablakok 
összehasonlítása a szűrőegyütthatók tervezéséhez 
használt ablakokkal 

A spektrális analízis és a szűrők együttható tervezése különböző követelményeket támaszt az ablakokkal 

szemben. A spektrális analízis DFT-szerű ablakot igényel, míg a szűrőegyüttható tervezésnél a középpontjára 

szimmetrikus ablakra van szükség. 

3.1. Spektrális analízis 

A spektrális analízishez tervezett simítóablaknak DFT-szerűnek kell lenni. Egy simítóablak DFT-szerű, ha a 

skaláris (belső) szorzat a szinuszos jelek egész számú periódusaira azonosan egyenlő nullával. Más szavakkal, 

egy DFT-szerű szekvencia DFT-jének nincs képzetes összetevője. 

Az 5.4.1.1. és az 5.4.1.20. ábra egy Hanning-ablakot és egy szinuszhullám periódust mutat 8 mintavételi ponttal. 

 

5.4.1.1. ábra 

 

5.4.1.2. ábra 

Az 5.4.1.1. ábrán látható DFT-szerű Hanning-ablak nem szimmetrikus a középpontjára. A ablakfüggvény utolsó 

pontja nem egyenlő az első pontjával, hasonlóan az 5.4.1.2. ábrán látható teljes periódusnyi szinuszhullámhoz. 

A spektrális analízishez használt simítóablakok spektrális ablakok, és a következő ablaktípusokat foglalják 

magukba: 

• skálázott időtartománybeli ablak, 

• Hanning-ablak, 

• Hamming-ablak, 

• háromszögablak, 

• Blackman-ablak, 

• egzakt Blackman-ablak, 

• Hanning−Harris-ablak, 

• „Flat top” ablak, 

• Kaiser−Bessel-ablak, 

• általános koszinuszablak, 

• elkeskenyedő koszinuszablak . 

3.2. Ablakok FIR-szűrőegyütthatók tervezéshez 

A FIR-szűrőegyütthatók tervezése olyan ablakot igényel, amely szimmetrikus a középpontjára. 

Az 5.9. és 5.10. egyenletek szemléltetik a különbséget a spektrális ablak és a szűrőegyütthatók tervezéshez 

használt, szimmetrikus ablak között. 

Az 5.9. egyenlet leírja a spektrális analízishez használt Hanning-ablakot 
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5.8. egyenlet - (5-9) 

 

Ahol N az ablak hossza, w az ablakfüggvény értéke és i=0… N−1. 

Az 5.10. egyenlet leírja a szűrőegyüttható tervezéshez használt szimmetrikus Hanning-ablakot 

5.9. egyenlet - (5-10) 

 

ahol N az ablak hossza, w az ablak függvény értéke és i=0... N−1. 

Egy spektrális ablak módosításával, amint az 5.10. egyenlet mutatja, meghatározható egy szimmetrikus ablak 

szűrőegyüttható tervezéséhez. A digitális szűrők tervezésével kapcsolatban további információk a Digitális 

szűréscímű (3.) fejezetben találhatók. 

4. A megfelelő simítóablak kiválasztása 

Egy simítóablak kiválasztásanem egyszerű feladat. Mindegyik simítóablaknak megvan a saját tulajdonsága, és 

különböző alkalmazásokhoz való alkalmassága. A simítóablak kiválasztásához meg kell becsülni a jel 

frekvenciatartalmát. Ha a jel erős egymásra hatással bíró frekvenciakomponenseket tartalmaz távol a vizsgált 

frekvenciától, olyan simítóablakot kell kiválasztani, aminél nagy az oldalszárnyak csökkenésének mértéke. Ha a 

jel erős egymásra hatással bíró frekvenciakomponenseket tartalmaz a vizsgált frekvenciához közel, olyan 

simítóablakot kell választani, aminél az oldalszárny maximális értéke kicsi. Lásd az 5.3.2.1. táblázatot az 

oldalszárnycsökkenés mértéke és a maximális oldalszárnyszint értelmezéséhez a különböző simítóablakok 

esetén! 

Ha a vizsgált frekvencia két vagy több, egymáshoz nagyon közeli jelet tartalmaz, a spektrális felbontóképesség a 

fontos. Ebben az esetben olyan simítóablakot kell választani, aminek a főszárnya nagyon keskeny. 

Ha egyetlen frekvenciakomponens amplitúdópontossága fontosabb, mint a helyének pontos meghatározása egy 

adott frekvenciasávban, széles főszárnyú ablakot kell választani. 

Ha a jel spektruma inkább egyenletes vagy szélessávú a frekvenciatartalom tekintetében, négyszögletes ablakot 

kell választani, vagy nem kell ablakozni a jelet. 

Általában a Hanning-ablak az esetek 95%-ban megfelelő. Jó a frekvenciafelbontó-képessége és alacsony a 

spektrális szóródása. Ha nem ismerjük a jel természetét, de simítóablakot akarunk alkalmazni, Hanning-ablakkal 

kell kezdeni! 

Az 5.5.1. táblázat felsorolja a különböző típusú jeleket és a hozzájuk használható ablakokat. 
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5.5.1. ábra 

Kezdetben lehet, hogy nincs elegendő információ a jelről ahhoz, hogy a legjobb ablakot kiválasszuk. Lehet, 

hogy különböző simítóablakokkal kell próbálkozni ahhoz, hogy a legjobbat megtaláljuk. Mindig hasonlítsuk 

össze a különböző ablakok eredményét, hogy megtaláljuk az adott alkalmazáshoz a legmegfelelőbbet! 

5. A simítóablakok paraméterezése 

Amikor simítóablakot alkalmazunk egy időtartománybeli jelhez, az azt jelenti, hogy a jel hossza 

megtöbbszöröződik a simítóablak hosszára, és eltorzul a simítóablak miatt. A simítóablak mindenütt 

megváltoztatja a jel amplitúdóját. Ha több simítóablakot alkalmazunk ugyanarra a jelre, mindegyik ablak 

paraméterezése úgy történik, hogy mindegyik csillapítóablakot osztjuk az ablakozott mátrixszal, amelyik az 

ablak eredmények egy összetartozó erősítése, minden ablakban csökkentve ugyanazt a spektrumamplitúdó-

eredményt az ablakok korlátozó pontossági feltételeivel. A rajzok az 5.2.3. és 5.2.4. ábrán méretezett 

simítóablak alkalmazásának eredményei egy időtartománybeli jelnél. 

Egy FFT egyenértékű egy sorozat párhuzamos szűrő alkalmazásával, ahol mindegyik szűrő sávszélessége 

egyenlő ∆f- el. A simítóablak „szétkenő” hatása miatt a simítóablak megnöveli az FFT-sáv effektív 

sávszélességét egy ENBW-nek (equivalent noise-power bandwidth= egyenértékű zajenergia sávszélessége) 

nevezett értékkel. Az adott frekvencia csúcsenergiája egyenlő a csúccsal szomszédos frekvenciasávok 

összegével, megnövelve egy arányossági tényezővel, ami a simítóablak ENBW-jével egyenlő. Az arányossági 

tényezőt figyelembe kell venni, amikor a teljesítményspektrumon alapuló számítást hajtunk végre. Lásd a 4. 

Frekvenciaanalízis című fejezetet az energiaspektrumon végrehajtott számításokkal kapcsolatban! 

Az 5.6.1. táblázat felsorolja az arányossági tényezőket, amelyet összetartozó erősítésnek is neveznek, az 

ENBW-t és a legrosszabb esetben fellépő amplitúdópontosságot, amelyet a középponton kívüli komponenseik 

okoznak számos simítóablaknál. 
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5.6.1. ábra 

6. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 16. LabVIEW program Simító ablakok összehasonlítása.vi} 

A példa bemutatja két egymáshoz képest nagy mértékben eltérő amplitúdójú jel frekvencia tartománybeli 

tulajdonságainak vizsgálatát. 

5.11 Modulhoz kapcsolódó számonkérés 

A leckéhez kapcsolódó önellenőrző kérdések alapján írásbeli félévközi zárthelyin tesztelje a tárgy előadója az 

elméleti ismereteket. 

A gyakorlatokon végzett munkát, az ott fejlesztett programokat illetve mérések elvégzését folyamatosan 

ellenőrizze a gyakorlat vezetője. 
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E. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

exponenciális ablak: negatív exponenciális függvény szerint változó időtartománybeli jel 

„Flat top” ablak: koszinuszfüggvényekből álló sorral leírt időfüggvény 

Hamming -ablak: a Hanning-ablak egy módosított változata 

Hanning -ablak: alakja egy fél koszinuszfüggvényre hasonlít 

háromszögablak: két egyenessel leírt időfüggvényalak, ami a vizsgált mérési jelsorozat elején és végén nulla 

értékű 

Kaiser−Bessel-ablak: normál eloszlásfüggvényhez hasonló időfüggvény a mérési jeltartományban 

konvolúció: időtartománybeli jelek adott időtartamig történő összeszorzása 

négyszögletes ablak: az ablak a teljes mérési tartományban egységnyi értékű, kivéve az időtartománybeli 

határokon, ahol a függvény értéke nulla 

spektrumszóródás: spektrumszóródásnál úgy néz ki, mintha egy adott frekvencia energiája szétszóródna az 

összes többi frekvencián 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 
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Analog and Digital Control System Design. Chen, Chi Tsong. Sauders College Publishing. 2000. 

Linear System Theory and Design. Chen, Chi Tsong. Oxforf University Press. 1999. 

Modern Control Systems Engineering. Gajic, Zoran. Prentice-Hall International Series in Systems and Control 

Engineering. 1996. 
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6. fejezet - Számítógépes irányítás 

1. A számítógépes irányítási rendszer felépítése 

 

6.1.1. ábra 

{ 17. LabVIEW program Számítógépes irányítás felépítése.vi} 

Előnyök: 

• Megnövekedett intelligenciájú szabályozók (adaptív szabályozás, fuzzy-szabályozás, alapjelsúlyozású anti-

windup szabályozó, speciális tulajdonságú PID-szabályzók). 

• Digitális átalakítók. 

• Digitálisan kódolt jelek (digitális tárolás, digitális szűrés, digitális jeltovábbítás kényelmesebb). 

• Rendszertervezés (digitális rendszerek modulszerű felépítése). 

• Telematika (több berendezést lehet működtetni egy irányítórendszerrel, illetve egy rendszer több 

számítógépből is állhat). 

• Különböző mintavételi sebességek alkalmazhatók. 

Hátrányok: 

• Rendszertervezés, matematikai analízis szükséges (néha nagyon komplex és bonyolult, összehasonlítva a 

folytonos rendszerek tervezésével). 

• Rendszerstabilitás (vizsgálatot és behangolást igényel, mint minden más szabályozási rendszer). 

• A kezelt jelek információtartalmának csökkenése a mintavételezésnél. 

• Programhibák befolyásolhatják a működést. 

• A szabályzók dinamikus késleltetése. 

• Teljesítményszükségletek. 

Mindezek mellett a digitális irányítástechnika egyre jobban kiszorítja az analóg technikát. 

Áramköri megvalósítások (analóg áramkörök helyett digitális irányítórendszert alkalmazunk). 

Digitális hang- és képtovábbítás (pontosság, zavarérzéketlenség). 

Számítógépes hálózatok mint az információ szupersztrádái. 

Az alkalmazott analízis- és szintézistechnikák: 

Időtartományban: 

Lineáris differenciál (differencia)-egyenlet megoldására eljárások 
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Impulzusválasz-analízis 

Állapotváltozós alakban 

Frekvenciatartományban: 

Laplace-transzformáció (és -tartomány) 

Gyökhelygörbe (frekvenciatartomány) 

Frekvenciaválasz-analízis (impulzusátviteli függvény) 

Z-transzformáció (mintavételes jelek rendszertechnikai leírása) 

Tervezés állapotváltozós alakban 

Megjegyzendő, hogy minden vizsgálati módszer egy DSP- (= Digital Signal Processing= digitális 

jelfolyamatkezelési) eljárást modellez. 

Egyéb tudományok, amelyek szerepet játszanak a digitális irányítástechnika alkalmazásában: 

• differenciál- és differenciaegyenletek, 

• klasszikus szabályozáselmélet, 

• numerikus analízis, 

• mintavételes szabályozáselmélet, 

• számítógépes rendszerek felépítése, 

• digitális integrált áramkörök, 

• jelátalakítók, 

• információs struktúrák, 

• irányításialgoritmus-tervezés, 

• digitálisjel-processzálás, 

• programtervezés, 

• ellenőrző programok (önteszt). 

 

6.1.2. ábra 

A jelek bejuttatása a számítógépbe, és a számított értékek eljuttatása a berendezésekhez. 

A jelek a következő típusúak lehetnek: 

2. Logikai (digitális) jelek 
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6.2.1. ábra 

3. Analóg jelek 
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6.3.1. ábra 

4. Az időzítés mérése 
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6.4.1. ábra 

5. Digitális be- és kimeneti jelek 

 

6.5.1. ábra 

6. Analóg be- és kimeneti jelek 

6.1. Analóg jel / Egyenfeszültségű jel 
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6.6.1.1. ábra 

6.2. Analóg jel / időfüggvény 

 

6.6.2.1. ábra 



 Számítógépes irányítás  

 118  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6.6.2.2. ábra 

{ 18. LabVIEW program Mintavételezés.llb} 

(Digitális oszcilloszkóp triggereléssel) 

6.3. Frekvenciafüggvény 

 

6.6.3.1. ábra 

{ 19. LabVIEW program Dynamic Signal Analyzer.llb} 

DSP = Digital Signal Processing 

A frekvenciatartományban történő feldolgozáshoz alapvető a gyors Fourier-transzformáció, amely egy 

alapfüggvény a DSP könyvtárban. 

Inverz  gyors  Fourier - transzformációval visszatérhetünk az időtartományba. Például ilyen módon történik két 

átviteli függvény eredő átviteli függvényének meghatározása. 
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{ 20. LabVIEW program Fourier transzformáció.llb} 

7. Digitális bemenetek 

7.1. TTL-bemenet 

Nem biztosít galvanikus elválasztást! 

A galvanikus elválasztás azt jelenti, hogy a vezérlő bemenet és a vezérelt kimenet között nincs vezetékes 

(galvanikus) kapcsolat. 

A szabványos TTL-áramkörök tápfeszültsége maximuma +5 volt! 

 

6.7.1.1. ábra 

7.2. Relés érintkező bemenet 

Galvanikus elválasztást biztosít! 

 

6.7.2.1. ábra 

10−100 msec kapcsolási idő 

a kapcsolóelem mechanikai rugalmasságából adódó sorozatos be- és kikapcsolások sorozata az átkapcsolásnál 

(prell-jelenség). 

7.3. Digitális bemenet fotodióda segítségével 

Galvanikus elválasztást biztosít! 
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6.7.3.1. ábra 

A kapcsolási idő nanoszekundum nagyságrendű 

 

6.7.3.2. ábra 

7.4. CMOS-áramköri bemenetek 

Galvanikus elválasztást biztosít! 
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6.7.4.1. ábra 

 

6.7.4.2. ábra 

Növekményes és kiürítéses típusú FET-tranzisztorok. 

8. Digitális kimenetek 

8.1. TTL-kimenetek 

Nem biztosít galvanikus elválasztást!  (Standard 2 állapotúak) 

A szabványos TTL-áramkörök tápfeszültsége maximuma +5 volt! 
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6.8.1.1. ábra 

A kérdés az, hogy egy TTL-kimenet hány darab bemenetet képes meghatározott logikai állapotba állítani. 

~16−24 mA az áram értéke, amelyet egy digitális kimenet biztosítani tud. Ez átlagosan 1,6 mA-t jelent kimeneti 

csatornánként. 

8.2. Három állapotú kimenetek (Three State) 

Nem biztosít galvanikus elválasztást! 

Amikor a harmadik (inaktív=nem aktív) állapotban van, amely sem logikai alacsony, sem logikai magas, a 

kimenet szabadon hagyja magát „elhúzni”. 

A kimenet „elhúzhatósága” azt jelenti, hogy az inaktív elem digitális kimenete úgy viselkedik, mint egy digitális 

bemenet, és arra a logikai értékre áll be, amelyet egy másik (aktív) elem kimenete rákényszerít. 

Tipikus megjelenése a BUSZ-típusú áramkör 

 

6.8.2.1. ábra 

8.3. Relés kimenet 

Galvanikus elválasztást biztosít! 
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6.8.3.1. ábra 

Nagyobb a teljesítmény kapcsolásának lehetősége, kapcsolási ideje 10−100 ms. 

A kapcsoló elem mechanikai rugalmasságából adódó sorozatos be- és kikapcsolások sorozata az átkapcsolásnál 

(prell-jelenség). 

Általánosan a vezérlési feladatokhoz a kapcsolási idők elegendőek. 

Kaszkád kapcsolású relé: meghatározott teljesítményhez meghatározott érintkezőméretek szükségesek: 

áramsűrűség, érintkezőnyomás. 

8.4. Félvezetős kimenet (Solid State Relay) 

Galvanikus elválasztást biztosít! 

 

6.8.4.1. ábra 
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Nagy teljesítményű egyen- és/vagy váltakozó áramú kapcsoló. KW-os nagyságú kimeneti teljesítmény 

kapcsolása, ilyenkor megfelelő hűtő felülettel és hűtéssel látják el. 

 

6.8.4.2. ábra 

 

6.8.4.3. ábra 

8.5. CMOS-áramköri kimenetek 

Galvanikus elválasztást biztosít! 

CMOS = Complementer Metal Oxide Semiconductor 

Áramköri megoldás szintáttevésre ±15V nagyságú szintekre teszi át a TTL-szinteket. 

Összefoglalás: digitális bemenetek 

 

6.8.5.1. ábra 

Összefoglalás: digitális kimenetek 
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6.8.5.2. ábra 

Általánosan elmondható, hogy a normál TTL-szint 1−2 m távolságra vihető át megfelelő vevőoldali jelszint 

mellett. 

A sebesség miatt a (digitális) jelet egy távvezetékhez hasonló rendszerben kell vizsgálni 

 

6.8.5.3. ábra 

R’ = ellenállás 

C’ = kapacitás 

L’ = induktivitás 

G’ = vezetés (átvezetés) 

Ideális eset lenne, ha: C’=0; R’=0; L’=0; G’=µ lenne. 

Elosztott paraméterű méretezési eljárást kell alkalmaznunk a túllendülésektől mentes kimeneti lezárás 

meghatározásához. A kimenetet a hullámimpedanciával kell lezárni, amelynek értékét megadják (pl. 75 ohm), 

illetve számított érték. 

Minél nagyobb a jelszint (értsd: a jel feszültsége), annál kevésbé sérülékenyek a logikai szintek. 

Állandóan folyó áram segítségével áramgenerátoros táplálással szintén nagy távolságú, megbízható átvitelt 

lehet biztosítani. 

Nagy áram → gyors berendezés → vastag kábelek → magasabb költségek 
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6.8.5.4. ábra 

A hullámimpedancia meghatározásának képlete: 

6.1. egyenlet - (6-1) 

 

ahol  a hullámimpedancia 

9. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 17. LabVIEW program Számítógépes irányítás felépítése.vi} 

A program bemutatja a számítógépes irányítórendszer felépítését és tipikus jeleit a különbségképzés után, illetve 

a számítógépes irányító algoritmus kimenetén. 

{  18. LabVIEW program Mintavételezés.llb} 

A program bemutatja egy szinuszjelekből álló szuperponált jel mintavételezésének folyamatát a paraméterek 

változtatásának lehetőségével. 

{ 19. LabVIEW program Dynamic Signal Analyzer.llb} 

A program egy virtuális műszert mutat be, amely a bemenetére adott komplex zavarjellel terhelt jelből 

meghatározza a legfontosabb FFT-függvény segítségével meghatározható frekvenciatartománybeli 

paramétereket. 

{   20. LabVIEW program  Fourier transzformáció.llb} 

Egy folytonos négyszögjel adott frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos jelekből történő előállítását vizsgálhatjuk 

meg a program segítségével. 
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F. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

CMOS áramköri bemenet: CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor 

Digital Signal Processing: digitális jelfeldolgozás 

digitális bemenetek: logikai bemenetek fogadására alkalmazott áramkörök 

digitális fotodióda-bemenet: logikai bemenetek fogadására LED-eszközzel és fototranzisztorral létrehozott 

áramkör 

digitális kimenetek: logikai jelkimenetek 

félvezetős kimenet: logikai jelkimenet félvezető eszközök alkalmazásával (szilárdtest-relé) 

FET: FET = Field Effect Transistor 

három állapotú kimenet: olyan logikai kimenet, aminek egy inaktív tulajdonságokat mutató harmadik állapota 

is van 

relés bemenet: logikai bemenet, ami a galvanikus elválasztást relé segítségével valósítja meg 

relés kimenet: logikai kimenet, ami a galvanikus elválasztást relé segítségével valósítja meg 

Solid State Relay: szilárdtest-relé 

TTL: TTL = Transistor Transistor Logics 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Modern Control Systems Engineering. Gajic, Zoran. Prentice-Hall International Series in Systems and Control 

Engineering. 1996. 

Számítógépes folyamatirányítás. Megyeri, József. Tankönyvkiadó. 1984. 

Springer Heidelberg Dordrecht London New York. Janschek, Klaus. 2012. 
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7. fejezet - Analóg bemenetek 

A számítógépes analóg bemeneti kártyák általánosan a következő blokkdiagrammal helyettesíthetők: 

 

7.1. ábra 

Analóg bemenetijel kezelése esetén a számítógépnek a következő időkre van szüksége: 

 

7.2. ábra 

1. A jelforrások típusai 

1.1. Aszimmetrikus földelt 
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7.1.1.1. ábra 

A kimeneti vezetékek és a föld között mérhető impedanciák nagysága különböző. 

Az egyik kimeneti vezeték földelt! 

1.2. Aszimmetrikus földfüggetlen 

 

7.1.2.1. ábra 

A két kimeneti vezeték a földfüggetlen (például ilyen egy 1,5 voltos ceruzaelem). 

Az egyik kimeneti vezeték a folyamat oldalon leföldelhető. 

1.3. Aszimmetrikus, földelt, eltolt nullszintű 
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7.1.3.1. ábra 

A kimeneti vezeték és a föld között különböző impedanciák mérhetők. 

A kimeneti vezetékek nem földelhetők! 

1.4. Szimmetrikus földelt 

 

7.1.4.1. ábra 

A kimeneti pontok között mérhető impedanciák azonosak. 

A kimeneti vezetékek nem földelhetők! 

1.5. Szimmetrikus, földfüggetlen 

 

7.1.5.1. ábra 

A kimeneti pontok között mérhető impedanciák azonosak. 

Az egyik kimeneti vezeték a folyamatoldalon leföldelhető. 

1.6. Szimmetrikus, földelt, eltolt nullszintű 
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7.1.6.1. ábra 

A kimeneti pontok között mérhető impedanciák nagysága megegyezik. 

A kimeneti vezetékek nem földelhetők! 

2. Jelvevő áramkörök 

A jelvevő áramkör a rendszeroldalon fogadja az analóg jelet, amelyet a jeladó berendezés bocsájtott ki. A 

mérési értéket hordozó analóg jel az „utazás közben” zajjeleket szed fel, amelyek eltorzítják az eredeti jelet, és 

megváltoztatják a függvény értékét. 

 

7.2.1. ábra 

2.1. Aszimmetrikus, földelt jelvevő 

(31. ábra) 
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7.2.1.1. ábra 

A bemeneti vezetékek és a föld között mérhető impedanciák nagysága különböző. Az egyik bemeneti és a 

kimeneti vezeték, valamint a külső ház földelt. 

2.2. Szimmetrikus földelt 

 

7.2.2.1. ábra 

A bemenetek és a föld között mérhető impedanciák nagysága azonos. 

Az impedanciák kivezetett közös pontja, az egyik kimeneti vezeték és a külső ház földelt. 

2.3. Aszimmetrikus földfüggetlen 
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7.2.3.1. ábra 

A bemeneti vezetékek a földtől, a külső háztól és a kimeneti vezetékektől szigeteltek. 

Az egyik bemeneti vezeték a földfüggetlen árnyékolásra kapcsolódik. Az egyik kimeneti vezeték és a külső ház 

földelt. 

Ha az egyik bemeneti vezetéket leföldeljük, a bemenetek és a föld között mérhető impedanciák nagysága 

különböző lesz. 

2.4. Szimmetrikus, földfüggetlen, védőárnyékolt 

 

7.2.4.1. ábra 

A bemeneti vezetékek és a védőárnyékoláshoz kapcsolódó közös vezeték között mérhető szórási impedanciák 

megegyeznek, csak a külső ház és az egyik kimeneti vezeték földelt. 

Ha a védőárnyékolás kivezetését az egyik bemeneti vezetékkel összekötik, a jelvevő aszimmetrikus 

földfüggetlen lesz. 

2.5. Aszimmetrikus, földfüggetlen, védőárnyékolt 

 

7.2.5.1. ábra 

A melegpont (high) a földhöz képest nagy szórási impedanciájú pont. 

A hidegpont (low) a földhöz képest kis impedanciájú. 

A védőárnyékolás (guard) pedig a jelvevő földfüggetlen, lebegő bemeneti pontja. 
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7.2.5.2. ábra 

 

7.2.5.3. ábra 

 

7.2.5.4. ábra 
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7.2.5.5. ábra 

 

7.2.5.6. ábra 

 

7.2.5.7. ábra 
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Megjegyzés: 

A jelforrások és jelvevők egyes típusainak megkülönböztetése azért lényeges, mert a számítógép és a folyamat 

összekapcsolásában egy adott típusú jelforrás csak megfelelő jelvevővel kapcsolható össze. 

HA AZ ILLESZTÉSI SZABÁLYOKAT NEM TARTJUK BE, AZ MEGENGEDHETETLEN 

JELTORZULÁSOKHOZ VEZET! 

Az illesztésekkel kapcsolatos problémák csak a zavarjelek hatásmechanizmusának tanulmányozásával érthetők 

meg. 

3. Az illesztés legfontosabb szabályai 

Egyetlen pont földelése: A jelforrást és a jelvevőt tartalmazó rendszerben CSAK EGY PONT FÖLDELHETŐ, 

de egy pontban le kell földelni a rendszert! 

Szimmetrikus áramkör kialakítása:  A nagy zavarjel-elnyomás érdekében törekedni kell szimmetrikus 

jelforrások és jelVevők kialakítására! 

A vezeték árnyékolás potenciáljának rögzítése: A vezeték árnyékoláspotenciálját CSAK EGYETLEN 

PONTBAN szabad rögzíteni, DE EGY PONTBAN SZÜKSÉGES RÖGZÍTENI! 

 

7.3.1. ábra 

4. Zavarjelek 
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A zaj (noise) a hasznos információt hordozó jel (hasznos jel) olyan torzulása, ami információveszteséget okoz. 

A torzult jel a hasznos jel és a zavarjel eredője. A zaj a hasznos információt hordozó jelhez adódó, torzító 

hatású, többnyire sztochasztikus jel. Ez látható a 7.4.1. ábrán is. A zaj lehet akusztikus, de optikai is, például a 

környezeti világítás és fényingadozások hatása optikai mérőrendszereknél. 

A számítógépes folyamatirányításban egy nagyságrenddel szigorúbb a pontossági igény az ipari mérésekhez 

viszonyítva. 

A számítógépes mérőrendszerek többnyire a jel pillanatértékét mérik, így nem működik például a zajok 

átlagolásával dolgozó szűrés. 

Nagyszámú áramkör van jelen, így fokozott az áramkörök egymásra hatása. 

A zaj hatásvázlata: 

 

7.4.1. ábra 

4.1. A csatolások típusai 

Konduktív csatolás: A zajforrás és a hasznos jelet szolgáltató áramkör galvanikus kapcsolatban vannak. 

Induktív csatolás: A zajforrásból származó jel a hasznos jelet elektromágneses indukció útján torzítja. 

Kapacitív csatolás: A zajforrás és a hasznos jelet szolgáltató áramkör elektrosztatikus kapcsolatban van 

egymással. 

Ezek csak a leggyakoribb zavarjeltípusok és csatolások. Ezenkívül még számos fajta zajforrás jelenhet meg, 

például akusztikus csatolás és zavarjel. 

4.2. A zavarjelek kiküszöbölésének általános módszerei 

A zajforrás keletkezésének megakadályozása, a zajforrás megszüntetése. 

A zajforrás és a hasznos jelet szolgáltató áramkör közötti csatolás megszüntetése. 

A zavarjel kiszűrése a torzult jelből. 

4.3. A zavarjelek típusai, időbeni változásuk alapján 

Egyenfeszültségű zavarjel:  a zavarjel időben állandó értékkel jellemezhető. 

Váltakozó feszültségű zavarjel:  adott frekvenciájú és amplitúdójú zavarjel. 

Tranziens zavarjel:  rövid idejű zavarjel. 

4.4. A zavarjelek típusai áramkörökben való megjelenési 
formájuk szerint 
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Ellenfázisú zavarjel  (normal mode interference): a jelforrás által szolgáltatott hasznos jellel sorosan jelentkezik, 

a jelvevő bemeneti pontjait ellenfázisban vezérli. 

 

7.4.4.1. ábra 

{ 21. LabVIEW program Ellenfázisú zavarjel} 

{ 22. LabVIEW program Egyszerű digitálisan mert egyenfeszültség jel.avi} 

Ezt a jelet még szokássoros vagy tranzverzális zavarjelnek is nevezni. 

Azonos fázisú zavarjel  (common mode interference): a hasznos jelet közvetítő két jelvezeték közös pontja és 

valamilyen referenciapont – rendszerint a jelvevő földpontja – között lép fel, a jelvevő bemeneti pontjait azonos 

fázisban vezérli. 

 

7.4.4.2. ábra 

{ 23. LabVIEW program Azonos fázisú zavarjel} 

A két zavarjel együttesen jelentkezik, illetve az azonos fázisú zavarjelből belső ellenfázisú zavarjel keletkezhet. 

Például a rendszerben a jelforrás és a jelvevő is aszimmetrikus földelt típusú. 

Tehát az áramkör két pontján van földelve! (Ami alapvető hiba.) Ekkor a következő kapcsolás alakul ki: 

Aszimmetrikus, földelt jelforrás − aszimmetrikus földelt jelvevő összekapcsolása 
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7.4.4.3. ábra 

RF (rendszer és Föld) és FF (folyamat és Föld) potenciálja nem azonos, így egy zavarjel jelenik meg. 

A vizsgálathoz tételezzük fel, hogy Uk=0 (szuperpozíció alkalmazása)! 

Az ellenállásviszonyok: r < Rh < Rbe 

r vezeték - 

Rh generátor- 

Rbe műveleti erősítő bemeneti ellenállása. 

7.1. egyenlet - (7-1) 

 

ahol 

 az azonos fázisú zavarjelből keletkezett ellenfázisú zavarjel 

 az azonos fázisú zavarjel 

A fenti ellenállásviszonyok figyelembevételével: 

7.2. egyenlet - (7-2) 

 

Tehát a zavarjel teljes egészében átkerül a hasznos jelet erősítő áramkörbe. 

Adott nagyságú, azonos fázisú jelből létrejövő ellenfázisú zavarjel nagysága az úgynevezett azonos fázisú 

zavarjelelnyomással jellemezhető. 

A műveleti erősítő erősítése: 
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7.3. egyenlet - (7-3) 

 

ahol 

•  a műveleti erősítő kimeneti feszültsége, 

•  a műveleti erősítő nem invertáló bemenetére adott feszültségjel, 

•  a műveleti erősítő invertáló bemenetére adott feszültségjel, 

•  a műveleti erősítő differenciál erősítése (nyílt hurkú erősítés), 

•  a műveleti erősítő közös modusú erősítése. 

Az azonos fázisú zavarjel elnyomás(közös jel elnyomás) 

CMR  (=  C ommon  M ode  R ejection) valamely adott, azonos fázisú zavarjel és e zavarjelből keletkező 

ellenfázisú zavarjel abszolút értékének a hányadosa dB-ben kifejezve: 

7.4. egyenlet - (7-4) 

 

Az ideális, közös jelelnyomás értéke végtelen. 

A gyakorlatban ez ~100 dB nagyságú elnyomásmérték. 

7.5. egyenlet - (7-5) 

 

ahol 

 a műveleti erősítő differenciál-bemenetének erősítése (nyílt hurkú erősítés) 

 a műveleti erősítő közös modusú bemenetének erősítése 

A CMR értékét az előzőekben bemutatott kapcsolás feszültségviszonyainak elemzésével lehet konkrét esetben 

meghatározni! 

Eredmény: a hálózati aszimmetriaviszonyok jelentősen csökkentik a CMR értékét. 
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Aszimmetrikus, földelt jelforrás − szimmetrikus földeletlen jelvevő összekapcsolása 

 

7.4.4.4. ábra 

 

7.4.4.5. ábra 

A gyakorlatban: 

7.6. egyenlet - (7-10) 

 

Az összefüggés szemléletessé tétele érdekében a következő feltételezéseket tesszük: 

7.7. egyenlet - (7-11) 

 

7.8. egyenlet - (7-12) 

 

7.9. egyenlet - (7-13) 
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7.10. egyenlet - (7-14) 

 

Ahol a z azonos fázisú bemeneti impedancia, ∆z pedig az aszimmetria-impedancia. 

A CMR növelésére a következő lehetőségek vannak: 

Szimmetrikus áramkör kialakítása: ahol:  

 

7.4.4.6. ábra 

Az azonos fázisú bemeneti impedancia növelése: adott frekvenciánál (50Hz) a szórt kapacitások határozzák meg 

a z értékét. Ezek a megoldások csak meghatározott értékű CMR-t biztosítanak. 

Védőárnyékolás alkalmazása: a védőárnyékolás (guard) a jelvevő bemeneti áramköreit magába foglaló, a külső, 

földelt háztól villamosan elszigetelt fémdoboz. 

 

7.4.4.7. ábra 
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7.4.4.8. ábra 

7.11. egyenlet - (7-15) 

 

ahol 

7.12. egyenlet - (7-16) 

 

7.13. egyenlet - (7-17) 

 

7.14. egyenlet - (7-18) 

 

4.5. A zavarjelek típusai keletkezési ok szerint és a zajcsökkentés 
módszerei 

4.5.1. Csatlakozási potenciál 

Nem megfelelő villamos csatlakozásnál a nedvesség, kémiai anyagok, hatására galvánelemek keletkeznek, 

amelyek egyenfeszültségű, ellenfázisú zavarjelet okoznak. Megoldás: a csatlakozások számának minimalizálása, 

védőbevonat a csatlakozásokra. 

4.5.2. Termikus potenciál (termoelem) 

A villamos áramkörben levő különböző anyagú fémek réz-ezüst, réz-ón, réz-vas stb. csatlakozási pontjánál, ha a 

csatlakozások hőmérséklete eltérő a környezettől, termikus potenciál keletkezik. A kialakuló termofeszültség 

egyenfeszültségű, ellenfázisú zavarjelet okoz. 

forraszanyag és réz 1°C–ra 3−10 μV, 

vas-réz csatlakozás 1°C–ra 30 μV. 

Az egyenfeszültségű, ellenfázisú zavarjelet nem lehet a hasznos jeltől megkülönböztetni. A zavarjel által 

okozott hiba utólag semmilyen módszerrel nem csökkenthető. 

Ezért az egyenfeszültségű, ellenfázisú zavarjelet a zajforrásnál kell megszüntetni! 

A termofeszültségből származó zavarjelek az alábbi módszerekkel csökkenthetők: 
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A csatlakozások számának csökkentése. 

Egymáshoz közeli termofeszültségű anyagok használata (vörösréz-, ezüst-, arany-, kadmium ötvözet). 

A hőtermelő egységek és a kisfeszültségű áramkörök térbeli szétválasztása. 

A környezeti hőmérséklet gyors változásaiból eredő hőmérséklet-különbségek csökkentése. 

Kis teljesítményű áramkörök kiöntése epoxigyantával vagy szilikonnal. 

4.5.3. Átmeneti ellenállás, átvezetés 

Tájékoztatásul néhány tipikus, átmeneti ellenállásérték: 

Mechanikai kapcsoló zárt érintkezője nagy rugónyomás esetén: 15 mOhm [milliohm] 

Higanyérintkezős reed relé  zárt érintkezője: 20 mOhm [milliohm] 

Száraz reed relé  zárt érintkezője: 200 mOhm [milliohm] 

Ilyen nagyságrendű átmeneti ellenállás elhanyagolható hibát okoz! 

Áramgenerátorral meghajtott áramkörnél. 

Illetve, ha az áramkör nagy bemeneti ellenállású. 

Bizonytalan, nagy átmeneti ellenállású érintkezők azonban jelentős zajforrást jelenthetnek. 

Különösen sok problémát okoz a bizonytalan földelés, ugyanis a vezeték megszakadásakor bizonytalan 

potenciálra töltődik fel. 

Példaképpen meg kell említeni a mikrokapcsolókat is, nem a nagy ellenállás, hanem a szigetszerű, statisztikus 

kontaktus, tehát a véletlenszerűen változó ellenállásuk miatt. 

Meg kell említeni továbbá, hogy az indukált zavarjelek hatásával és minimalizálásával foglalkozik az 

„elektromágneses kompatibilitás”. 

A szennyezés, por, nedvesség jelentősen lecsökkenti az ellenállást. 

A folytonos hő, a kémiai hatóanyagok, a mechanikai behatások pedig megrongálják a szigetelést, és 

nemkívánatos átvezetések jönnek létre. 

A meghibásodott szigetelés miatt az áramkör több ponton leföldelődhet! 

A megengedettnél nagyobb átvezetés mind azonos fázisú mind pedig ellenfázisú zavarjelet okozhat! 

4.5.4. Elektromágneses (induktív) zavarjel 

Az induktív zavarjel a környezettel való mágneses kapcsolat miatt keletkezhet. A külső mágneses tér által 

indukált zavarjel nagysága arányos az áramköri hurokfeszültséggel. 
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7.4.5.4.1. ábra 

Ha nagy a távolság főleg ellenfázisú jelek keletkeznek. 

Az induktív zavarjel csökkentésére a leggyakrabban alkalmazott módszer avezetékek megcsavarása. 

 

7.4.5.4.2. ábra 

A vezetékek mágneses árnyékolása: mágneses árnyékoló rétegekkel vonják be a vezetéket 1−5 rétegben. 

4.5.5. Elektrosztatikus (kapacitív) zavarjel 

A kapacitív zavarjel valamely áramkörben a környezettel való elektrosztatikus kapcsolat – szórt kapacitások − 

miatt keletkezik. Mind ellenfázisú, mind pedig azonos fázisú lehet. A távolság növelésével a csatolókapacitás 

csökken. Az egyik módszer a zajforrás és a jelvezeték térbeli elkülönítése. Jó zajcsökkentés érhető el az 

elterjedten alkalmazott elektrosztatikus árnyékolással. 

 

7.4.5.5.1. ábra 
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Itt a dB--érték egy relatív csökkentési arányt fejez ki: 

• 40 dB => 0,01-ad részre, 

• 76 dB közelítőleg 0,0001-ed részre csökkenti az eredeti zajszintet. 

4.5.6. Villamos áramkörök be- és kikapcsolásakor keletkező zavarjel 

Elsősorban tranziens zavarjeleket okoznak. 

Konduktív, induktív és kapacitív úton kerülnek az áramkörbe. Elsősorban az induktív terheléseken folyó áramok 

megszakításakor keletkeznek zajok (Lencz-törvény). Ezért kapcsolunk az induktív terhelés záró irányba folyó 

áramainak rövidre zárásához diódát. 

Kapacitív terhelések rövidre zárásakor hirtelen áramlökés és tranziens zaj keletkezik. 

 

7.4.5.6.1. ábra 

{ 24. LabVIEW program R-C szűrő.llb} 

 

7.4.5.6.2. ábra 

{ 25. LabVIEW program R-L szűrő.llb} 

4.5.7. Kábelhajlításból származó zavarjel 

A kábel jelvezetékei között és az árnyékolások közötti szigetelések piezoelektromos anyagnak tekinthetők, így 

meghajlításkor a fém felületén töltés válik ki. A piezohatás miatt, rezgő kábel esetén, amelyet valamilyen mozgó 

gépalkatrész rezget, váltakozó zavarjelfeszültség keletkezik, amelynek amplitúdója az 1V-ot is elérheti. 

4.5.8. Rádiófrekvenciás zavarjel 

Közvetlen elektromágneses és elektrosztatikus hatótávolsága kicsiny (néhány méter). Nagy távolságokra az 

elektromágneses hullámok közvetítik a zavarjeleket. Frekvenciatartományuk 500 kHz–1 GHz, teljesítményük 

általában kicsiny. 

4.5.9. Tápforrásból származó zavarjel 

Fő forrása a hálózati transzformátor. 

Vasmag szórt mágneses tér. 
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Elektrosztatikus szórt kapcsolások. 

A berendezések a tápvezetéken keresztül kölcsönhatásba kerülnek (vagy egyedi tápegységeket kell alkalmazni, 

vagy szűrőáramkörökkel kell elválasztani a tápvezetéket az egyes berendezéseknél). 

Egyenirányító, inverter (feszültségnövelő áramkör) szűrése. 

5. Földelések 

A földelés (ground) rögzített potenciálú villamos vezető, amelyet a földbe épített fémvezetőhöz (földelő lemez, 

földelő rúd, földelő rács) csatlakoztatnak. 

A folyamatirányító számítógépekben a földelés funkciója alapján a következő földelési típusokat különböztetjük 

meg: 

5.1. Védelmi föld 

A villamos berendezések környezetében levő fémből vagy nem szigetelő anyagból készült, üzemszerűen 

feszültségmentes alkatrészekhez (műszer doboza, fém szekrény) csatlakozó vezeték. Életvédelmi szerepe van, 

mivel megakadályozza, hogy az ember közelségében levő alkatrészek valamilyen meghibásodás következtében 

feszültség alá kerüljenek és balesetet okozzanak. 

A védelmi földvezetéket áramvezetésre tilos használni! 

5.2. Gyengeáramú teljesítményföld 

Az egyenáramú tápfeszültséget szolgáltató hálózat közös vezetéke. 

Áramvezetés a feladata! 

5.3. Analóg föld 

Az információhordozó analóg jelek referenciapontjaiként szolgáló vezeték. 

5.4. Digitális föld 

Az információt hordozó digitális jelek referenciapontjaiként szolgáló vezeték. 

A felsorolt földvezetékek többnyire egymástól független vezetékek, amelyek egy pontban, az úgynevezett 

főrendszer-ponthozcsatlakoznak. A főrendszer föld a földbe épített fémvezetőhöz csatlakozó, kis ellenállású 

vezeték. 

A teljesítményföld, az analóg és a digitális jelföld vezetéke összevonható, de ezt a lehetőséget 

• a jelszintek 

• a terhelések 

• és a zavarjelek 

figyelembevételével egyedileg kell minden esetben megvizsgálni. 

Kis jelszintű analóg rendszereknél ajánlatos a földvezetékeket szétválasztani! 

A számítógépes irányítórendszerekben szokás megkülönböztetni a földelést aszerint is, hogy technológiaoldali 

földről (felhasználói föld), vagy számítógéprendszer-oldali földről (rendszerföld)van szó. 

Fontos szempont, hogy a földvezetéknek is van impedanciája, így helytelen földelés esetén a létrejövő 

feszültségesések miatt a készülékek eltérő potenciálra kerülnek. Ezért a soros földelés helyett sugaras földelést 

alkalmazunk. 
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7.5.4.1. ábra 

A helytelen földelés következtében két helyen történő földeléssel a földelési pontok között egy áramkör jön létre 

(földelési potenciálkülönbségek). Ez több volt nagyságrendű egyen- és váltakozó áramú jel lehet. 

6. A nemkívánatos földáramkörök kiküszöbölésének 
módjai 

Egyetlen pont földelésével a földáramkörök galvanikus leválasztással történő megszakításával. 

6.1. Egyetlen pont földelése 

A korábbiakban már volt szó róla. 

6.2. Galvanikus leválasztás 

A galvanikus leválasztás megakadályozza a földáramkörök kialakulását. Galvanikus leválasztással például 

földelt jelforrás, és földelt jelvevő is összekapcsolható anélkül, hogy a földpotenciál-különbségből származó, 

azonos fázisú zavarjel átalakulna ellenfázisú zavarjellé. 

6.2.1. Repülőkondenzátoros leválasztás 

 

7.6.2.1.1. ábra 
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Egy kondenzátorhoz kapcsolt relé érintkezi nyugalmi állapotban a jelforráshoz csatlakoznak, így a kondenzátor 

mindig a hasznos feszültségértékre töltődik fel. Átkapcsoláskor a kondenzátor megszakítja a jelforrással a 

földkapcsolatot, így a kettős földelésből származó, azonos fázisú jelet nem viszi tovább. A közös jelelnyomás 

nagyon jó. 

(A szórt kapacitások adják meg a közös jelelnyomás nagyságát.) 

6.2.2. Transzformátoros leválasztás 

Analóg jelek galvanikus leválasztása oldható meg a segítségével. Precíziós egyen-váltó, váltó-egyen átalakítót 

igényel. 

 

7.6.2.2.1. ábra 

6.2.3. Fotodiódás optikai leválasztók 

 

7.6.2.3.1. ábra 
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Ezek a kapcsolások kb. 100 mA-el terhelhetők, és 1000−2500 V szigetelési feszültségük van, 

csatolókapacitásuk kisebb, mint 1 pF. 

Az optikai leválasztások jelleggörbéje lehetővé teszi a közvetlen, analóg jelátvitelt, de a 

• nagy linearitási hiba, 

• kis kivezérelhetőség 

miatt speciális kapcsolásokat kell alkalmazni. 

 

7.6.2.3.2. ábra 

A jelforrástól érkező analóg jelet frekvenciajellé alakítjuk át, és ezt a jelet vezetjük át az optikai leválasztón. A 

frekvenciajellé történő átalakítás előnye, hogy a leválasztó nemlinearitása nem befolyásolja a mérési 

pontosságot. 

6.2.4. Áramtávadóhoz történő csatlakozás 

 

7.6.2.4.1. ábra 

Helytelen, ha az analóg regisztráló elé kötjük a számítógéphez kapcsolódó ellenállást, mivel ekkor a regisztrálón 

levő feszültségesés a számítógépes bemenet szempontjából azonos fázisú zavarjel! 

7. Mérőhidak okozta zavarjelek 

Nem keletkezik azonos fázisú feszültség, ha a híd valamelyik kimeneti pontját földeljük. 
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7.7.1. ábra 

Ha ugyanarról a tápforrásról több hídáramkört akarunk működtetni, akkor csak tápoldali földelés alkalmazható. 

 

7.7.2. ábra 

Független tápfeszültségeket  kell alkalmazni, így leföldelhető az egyik kimeneti pont. 

Hova kell kötnünk a vezeték árnyékolását? 
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7.7.3. ábra 

Analóg bemenetek elemei 

 

7.7.4. ábra 

 

7.7.5. ábra 

8. Érzékelőátalakítók (kis jelfeszültséget szolgáltató, 
speciális érzékelők) 

Az érzékelő karakterisztikája általában lineáris, de bizonyos esetekben csak nemlineáris karakterisztikájú 

szenzort tudunk alkalmazni. Az érzékelő valamilyen fizikai mérési elv felhasználásával a mérendő mennyiség 

változásával arányos kimenőjelet szolgáltat. A számítógépes irányításnál a későbbi feldolgozás miatt előnyben 

részesülnek a mechanikaimozgás-mentes, karbantartást nem igénylő megoldások az érzékelésnél. Az érzékelt 

jeleket végül is a mérhetőség megvalósításához valamilyen villamosjel-változássá alakítják át. 
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8.1. Áramló gáz mennyiségének mérése: bolométer 

 

7.8.1.1. ábra 

Ceruzahegy nagyságú fűtött spirál, amely az áramló gáz térfogatáramával arányosan változtatja a villamosan 

fűtött szál ellenállását. Egy Wheathstone-hídba kötve az ellenállás-változást feszültségváltozássá alakítjuk. 

 

7.8.1.2. ábra 

{ 26. LabVIEW program Wheathstone híd.llb } 

7.15. egyenlet - (7-19) 

 

Ha az üresjárati kimenő feszültséget áramtáplálással írjuk fel: 

7.16. egyenlet - (7-20) 

 

A lényeg, hogy a híd kiegyenlítését az egymással szemben levő ellenállások szorzatának egyenlősége jelenti. 

Másik lehetőség, hogy egy áramgenerátorral táplálva a mérőellenállást azonnal feszültségjelet kapunk. 
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A hídkapcsolást sűrűn alkalmazzák nem csak ellenállásmérésre: 

• elmozdulás ® ellenállás-helipot (többszörös körülfordulású potenciométer), 

• nyúlás ® nyúlásmérő bélyeg ® hídkapcsolás, 

• erő, nyomás ® mérés visszavezetése nyúlásmérő bélyeggel történő mérésre, 

• hőmérséklet ® ellenállás-változás. 

A hídkapcsolás nem csupán ellenállást tud mérni, hanem váltakozó áramú táplálással impedanciát is. Ebből 

aztán következik, hogy az összes induktivitás- és kapacitásváltozást is lehetséges érzékelnünk és villamos jellé 

átalakítanunk. 

Elsősorban az elmozdulásérzékelők 

Induktív és kapacitív 

Mágneses elmozdulásérzékelők ® egyenes vonalú mozgásokhoz 

Elfordulásérzékelők: 

• Tachométer-generátorok 

• Speciális forgórész-kialakítású generátorok 

8.2. Áramló mennyiségek mérése 

Nyomásérzékelések: 

→ visszavezetve elmozdulássá → ellenállás változássá → feszültségváltozássá 

A nyomásérzékelés segítségével van módunk az áramló mennyiségeket mérni (fojtóelemmel történő 

nyomáskülönbség beállítása) 

Nemlineáris kapcsolat: 

7.17. egyenlet - (7-21) 

 

ahol 

 a bemeneti nyomáskülönbség, 

c a mérőberendezás geometriája és áramlási viszonyainak megfelelő konstans, 

Q az átáramlott térfogat értéke 
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7.8.2.1. ábra 

 

7.8.2.2. ábra 

 

7.8.2.3. ábra 
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Átáramló mennyiségek szállítása: 

 

7.8.2.4. ábra 

Meghatározott fordulatszámhoz meghatározott szállított mennyiség tartozik. 

Köböző számláló (szivattyú): 

 

7.8.2.5. ábra 

Meghatározott fordulatszám megtétele után meghatározott mennyiséget szállít a berendezés. 

 

7.8.2.6. ábra 

További mérési igények: 

→ Fordulatszámmérés → impulzusmérés → a teljes körülforduláshoz meghatározott számú impulzus tartozik. 

→ másik analóg mérési mód a tachométer-generátor amely a forgási sebességgel arányos feszültséget ad. 
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8.3. Hőmérsékletmérés 

A hőmérséklet villamos jellel történő méréséhez a leggyakrabban az ellenállások hőmérséklet-függőségét 

alkalmazzuk. 

8.3.1. Platinaellenállás-hőmérő 

7.18. egyenlet - (7-22) 

 

ahol 

R0 ellenállás 0°C-nál 

 a hőmérséklet °C-ban 

A: 10−3 , B: 10−6 egymáshoz viszonyított értéke. 

 

7.8.3.1.1. ábra 

8.3.2. Termisztor 

Mesterséges fémoxid alapú hőmérséklet-érzékelő 

Termisztor (NTK-ellenállás): a termisztorok olyan félvezetők, amelyek ellenállása a hőmérséklet emelkedésével 

csökken. 

A termisztorok kerámia anyagú, hőmérsékletfüggő félvezető ellenállások, amelyeknek erősen negatív 

hőmérsékleti tényezőjük van. Ezen tulajdonságaik miatt ezeket az elemeket mind kompenzációs 

kapcsolásokban, mind hőmérséklet-érzékelőként alkalmazzák. 

8.3.3. Félvezetős ellenállás-hőmérő 

7.19. egyenlet - (7-23) 

 

ahol 
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7.8.3.3.1. ábra 

Nem lineáris, a mért értékeket linearizálni szükséges. 

8.3.4. Hőelemek 

7.20. egyenlet - (7-24) 

 

 

7.8.3.4.1. ábra 

ahol 

 hőelem által adott feszültségérték, 

 a mérendő hőmérséklet, 

 hőelemtípustól függő, konstans érték, 

 a környezeti hőmérséklet, kompenzáció-hőmérsékleti hely. 

Áramköri megoldás segítségével a hőelemes érzékelésnél lehetőségünk van a környezeti hőmérséklet 

változásától függetlenül mérni a termoelem hőmérsékletét (hidegponti kompenzáció). 
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Ezenkívül számos egyéb mennyiség és általános mérési elv jelenik meg, amelyek mindegyikének általános 

jellemzője, hogy a mért mennyiségek arányos feszültségethoznak létre. 

Az érzékelők által szolgáltatott jel szintje, energiája rendkívül kicsiny, ezért feltétlenül erősíteni kell a jelet. 

Az érzékelőtől jövő analóg jelnek el kell jutnia az A/D (analóg/digitális) átalakítóhoz, amely általában a digitális 

számítógép környezetében van (tiszta technológia), eközben számos zavar éri, amely a környezetből származik. 

9. Analóg jelkondicionálás 

 

7.9.1. ábra 

Passzív áramköri kapcsolás, amelyekkel a mérési frekvenciatartomány feletti jelek jól csillapíthatók. Általában 

hálózati (f=50 Hz ® T=20 ms) hatást kell csillapítanunk. 

9.1. Passzív szűrő 

Szimmetrikus, kéttárolós, alul áteresztő szűrő áramköri kapcsolása. 

 

7.9.1.1. ábra 

9.2. Időzítéses integrálás (mint zavarszűrési lehetőség) 

{ 27. LabVIEW program Időzítéses integrálás mint zavarszűrés.llb} 

Ha az áramkörbe a jelfeldolgozás előtt egy időzített integráló egységet iktatunk be (Ti = 20 ms), az integrálás az 

időtartománytól függően bizonyos váltakozó feszültségű jeleket elvileg teljesen kiszűr (pl. az 50 Hz-es 

zavarfeszültséget). 
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7.9.2.1. ábra 

A pozitív és negatív területeket összegzi. Az egyéb frekvenciájú jelet pedig csak meghatározott mértékben 

csökkenti. 

9.3. Áramfeszültség-átalakító 

A bemenetiáram-típusú jelet feszültségtípusú jellé alakítja át. 

 

7.9.3.1. ábra 

Pl. 0−20 mA tartományt 0−5 V tartományra alakítja át (250 ohm ellenállás szükséges hozzá). 

9.4. Fix és változtatható feszültségosztók 

A bemeneti nagyobb feszültség értéktartományú jelet az átalakító mérési tartományának megfelelő nagyságú 

jellé alakítja át. 

 

7.9.4.1. ábra 

7.21. egyenlet - (7-25) 
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9.5. Egyszerű RC-szűrő 

Szimmetrikus egytárolós, alul áteresztő szűrő áramköri kapcsolása. 

 

7.9.5.1. ábra 

7.22. egyenlet - (7-26) 

 

 

7.9.5.2. ábra 

További összetételek: 

9.6. Változtatható feszültségosztású szűrő 

 

7.9.6.1. ábra 

9.7. Feszültségosztó és -szűrő 
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7.9.7.1. ábra 

9.8. Kettős RC-szűrő 

 

7.9.8.1. ábra 

amplitúdó 

 

7.9.8.2. ábra 

Ezek mind váltakozó áramú jelek szűrését szolgálják! 
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7.9.8.3. ábra 

9.9. Small Computer Extended Interface (SCXI) 

 

7.9.9.1. ábra 

{ 28. LabVIEW program NI Analog-IO beállítás.avi} 

Feladata a bemeneti jel kondicionálása olyan modulokkal, amelyek 

• az alacsony szintű jeleket felerősítik, 

• a jeleket galvanikusan elszigetelik a számítógéptől, 

• analóg szűrést valósítanak meg, 

• elvégzik az áram/feszültség átalakítását. 

10. Analóg méréspontváltók (multiplexerek) 
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7.10.1. ábra 

A méréspontváltó feladata, hogy több bemeneti vonal közül egyet a kimeneti vonalra kapcsoljon. (Az A/D 

átalakítás gyors, az A/D átalakító drága szerkezet.) 

 

7.10.2. ábra 

Fejlődési irány: minden analóg vonalat külön kezeljenek, ma azonban még drága. 

10.1. Relés méréspontváltó 

(Száraz- és higanyérintkezős relé) 

Reed relay (reed relé) 
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7.10.1.1. ábra 

Néhány technikai adat: 

Rzárt=200 mOhm 

Rnyitott= 1010 ohm 

Kapcsolási idő = 1−2 ms 

Kapcsolási szám »109 

Jó rázásállóság 

A relés méréspontváltókat modulokba kapcsolva kötik össze, az ok: nem kapcsolódnak párhuzamosan a 

bemenetek (az összes). 

Repülőkondenzátoros megoldás a galvanikus leválasztásra. 
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7.10.1.2. ábra 

10.2. Félvezetős méréspontváltó 

 

7.10.2.1. ábra 

Néhány technikai adat: 

Rzárt=20 ohm 

Rnyitott= 109 ohm 

Rszigetelési= 1012 ohm a kapcsoló és vezérlő elektródák között 

Kapcsolási idő = 0,1 μs 

Élettartam =  

A blokk-kapcsolásra vonatkozó alapelvek itt is érvényesek. Probléma, hogy a félvezetős méréspontváltók a 

felhasználói földpontokat sem egymástól, sem a rendszerföldtől nem választják el. 

Ezért földfüggetlen jeladók szükségesek, vagy a jelfogadó oldalon kell megoldani a galvanikus leválasztást! 

 

7.10.2.2. ábra 

11. Mintavevőtartó és -erősítő 
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7.11.1. ábra 

Az analóg bemeneti perifériában használt mintavevőtartó + -erősítő feladata: 

• az analóg jelszint illesztése az A/D átalakító jeltartományához, 

• zajelnyomás, 

• galvanikus leválasztás, 

• mintavételezés és tartás. 

Alkalmazott erősítők 

földelt vagy földfüggetlen szimmetrikus, vagy aszimmetrikus egyenfeszültség-erősítők 

programozható erősítésűek 

mintavevő és tartó (Sample and Hold) áramkört tartalmaznak, amelyet az analóg jelváltozásra érzékeny A/D 

átalakítók bemenetére használnak, hogy a bemeneti jelet állandó értéken tartsák. 

Működési elve: 

 

7.11.2. ábra 

{ 29. LabVIEW program Mintavételelzés.llb} 

Analóg bemeneti perifériában alkalmazott erősítő főbb technikai jellemzői: 

Ap=1−100 (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100) 

Rbe = 109 ohm 

Nullponteltolódás: 1 mV/°C, 20 mV/hónap. 

Az erősítőket általában az A/D átalakítókkal összeépítik. 

A változtatható erősítés szerepe: 

A bemeneti jelet úgy erősítjük fel, hogy az A/D átalakító teljes tartományát ki tudjuk használni. 

12. Analóg-digitális átalakítók 
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7.12.1. ábra 

Az A/D átalakító a bemenetére kapcsolt analóg jelet kódolt digitális jellé alakítja át. Az analóg jel megengedett 

polaritása alapján 1 vagy 2 polaritású lehet. 

Egy polaritású: nincs előjel, az átalakító csak az analóg jel nagyságát adja meg. 

Két polaritású: bipoláris, mind pozitív, mind pedig negatív jelet képes mérni és átalakítani. Itt a leggyakoribb 

kódolások: 

• előjel és abszolút érték, 

• kettes komplemens, 

• eltolt nullpontú, 

• egyes komplemens. 

Az A/D átalakítók szokásos bemeneti jeltartománya: 

 0 ... +5 V ±5V 

 0 ... 10 V ±10V 

Típusaik: 

1. pillanatérték-mérők: 

• fokozatos közelítésű A/D átalakítók 

• több komparátoros, párhuzamos A/D 

• D/A visszacsatolásos A/D átalakítók 

2. integráló típusúak: 

• kettős integráló típusú A/D átalakító 

• feszültségfrekvencia-átalakító típusú átalakító 

12.1. D/A visszacsatolásos A/D átalakító 

(Counter type A/D converter) 

A méréselve: az Ux mérendő feszültséget egy D/A átalakító kimeneti feszültségével hasonlítják össze, amelyet 

egy számláló vezérel. 
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7.12.1.1. ábra 

{ 30. LabVIEW program D/A visszacsatolásos A/D.llb} 

 

7.12.1.2. ábra 

A mérés az órajel nagyságától és a bemeneti jeltől függő időtartamú. 

Például 10 MHz órajel, 10 bit felbontás ~ 100 ms mérési időt jelent. 

Pillanatértéket mér, ezért méréskor a zavarjelet is méri. 

Gyors, bár a mérési időtartam a mérendő jel nagyságától függ. 

12.2. Fokozatos közelítésű A/D átalakító 

(Successive approximation A/D converter) 
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7.12.2.1. ábra 

{ 31. LabVIEW program Fokozatos közelítésű A/D átalakító.llb} 

A mérés elve: kettő (2) különböző hatványainak megfelelő feszültségértékek („súlyok”) be-, illetve kikapcsolása 

egy kiegyenlítési stratégia segítségével meghatározza, hogy az adott bemeneti jelhez milyen bináris 

jelkombináció illeszkedik. 

Pillanatértékeket mér (a zaj értékét is egybeméri a hasznos jellel). 

A mérés ideje alatt a feszültségnek állandó értékűnek kell lennie (jeltartás!). 

Pontosságát a D/A átalakító, referenciafeszültség, komparátor pontossága határozza meg. 

A mérések időtartama állandó! 

 

7.12.2.2. ábra 

12.3. Többkomparátoros A/D átalakító 

(Multi comparator A/D converter) 

A mérés elve: A mérendő jelet egy időben több komparátorral hasonlítjuk össze, amelyeknek különböző a 

referenciafeszültsége. A komparátorok akkor adnak kimenőjelet, ha a pozitív bemenetre kapcsolt Ux feszültség 

nagyobb, mint a negatív bemenetre kapcsolt referenciafeszültség, vagy azzal egyenlő. 
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7.12.3.1. ábra 

{ 32. LabVIEW program Több komparátoros A/D} 

12.4. Kettős meredekségű (integráló) A/D átalakító 

(Dual-ramp, dual-slope A/D converter) 

A mérés elve: a mérendő feszültséget egy (külső) integrátor bemenetére vezetik, és rögzített Ti ideig 

(meghatározott órajelimpulzus) integrálják. Ezután bekapcsolják az ellenkező előjelű referenciafeszültséget. A 

kondenzátor kisülésének ideje alatt óraimpulzusokkal mérik az időt, ameddig a 0 (nulla) komparálást el nem 

érik. Az integrátor kisülésének időtartama arányos a bemeneti jel átlagértékével. 

7.23. egyenlet - (7-27) 

 

7.24. egyenlet - (7-28) 
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7.25. egyenlet - (7-29) 

 

7.26. egyenlet - (7-30) 

 

ahol 

 egy a rendszerben alkalmazott órajel generátor frekvenciája. 

 pedig a  idő alatti impulzusok száma  frekvenciájú generátorral. 

7.27. egyenlet - (7-31) 

 

ahol 

 egy a rendszerben alkalmazott órajel generátor frekvenciája. 

 pedig a  idő alatti impulzusok száma  frekvenciájú generátorral. 

7.28. egyenlet - (7-32) 
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7.12.4.1. ábra 

{ 33. LabVIEW program Kettős meredekségű A/D} 

  

 

7.12.4.2. ábra 

Előnyei: 

• Az átalakítás pontossága nem függ az R, C elemek és az órajel pontosságától, mivel a töltéshez és a 

kisütéshez ugyanazokat az elemeket használják. 

• Integrálással valósítják meg a szűrést. 

• Mérési idő maximum 40 msec, de olcsó, ezért elterjedten alkalmazzák. 

12.5. Feszültségfrekvencia, A/D átalakító típusú 

(Voltage to frequency A/D converter) 

Működési elve:: a bemeneti jelet integráljuk addig, amíg el nem érünk egy komparálási szintet, azután az 

átalakító egy ellenkező polaritású komparáló feszültséget kapcsol DT ideig az integrátorra, amely azt részben 

kisüti. A folyamat ezután ismétlődik, és a kimenőjel frekvenciája a bemeneti feszültség nagyságával arányos. 
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7.29. egyenlet - (7-33) 

 

 

7.12.5.1. ábra 

 

7.12.5.2. ábra 

{ 34. LabVIEW program Feszültség-frekvencia AD.llb } 

7.30. egyenlet - (7-34) 

 

7.31. egyenlet - (7-35) 
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Ha az RC szorzata kicsiny a  időhöz képest, akkor a második tag elhanyagolható, így: 

7.32. egyenlet - (7-36) 

 

ahol 

 az integrálási idő alatt „létrejött” impulzusok száma, 

 a mérendő feszültség átlagértéke. 

Ha a  állandó, akkor az  és  között egyenes arányosság van. 

Ha a számláló kapuidejét 20 msec-ra változtatjuk, az átalakító kiszűri az 50 Hz-es zavarjeleket. 

Átalakítási ideje: ~25 msec (valamivel gyorsabb, mint a kettős integráló A/D). 

A zajelnyomási tulajdonsága olyan jó, hogy ipari perifériákban gyakran alkalmazzák. 

13. Mérésadatgyűjtés általános áttekintése 

A LabVIEW mérésadatgyűjtő könyvtára olyan VI-okat tartalmaz, amelyek vezérlik a National Instruments PC-

be illeszthető DAQ (Data AcQuisition = mérésadatgyűjtő) kártyáit. Egy kártya rendszerint számos funkciót ellát, 

így az analóg-digitális (A/D) átalakítást, a digitális bemenetek és kimenetek megvalósítását és a számláló/időzítő 

műveletek kezelését. 

13.1. Mérésadatgyűjtő rendszerek elemei 

A mérésadatgyűjtő rendszerek alapvető feladata a valós világ fizikai jeleinek mérése, illetve ilyen jelek 

létrehozása. Mielőtt egy számítógép alapú rendszer megmérne egy fizikai jelet, egy érzékelővel át kell alakítani 

a fizikai jelet villamos jellé, amely lehet áram vagy feszültség. 

A számítógéphez illeszthető mérésadatgyűjtő kártyát rendszerint úgy tekintik, mint a teljes mérésadatgyűjtő 

rendszert, bár a kártya csak a rendszer egyik komponense. 

A számítógéppel megvalósított automatikus műszerek mindegyike eltérő működésű, és néha nem kapcsolhatjuk 

közvetlenül a fizikai jelet a mérésadatgyűjtő kártya bemeneteihez. Egy jelszűrő és szintátalakító áramkörbe 

(berendezésbe) kell a mérendő jelet az átalakítás előtt belevezetni, majd ezután kell elvégezni az átalakítást 

digitális információvá. A mérésadatgyűjtő rendszerben programmal gyűjtjük össze a nyers adatokat, 

programmal analizáljuk őket és programmal jelenítjük meg a számítási eredményeket. 

13.2. Analóg bemenet 

Amikor analóg jeleket mérünk egy mérésadatgyűjtő kártya segítségével, a következő tényezőket kell figyelembe 

venni a digitalizált jel minősítésénél: a mérési mód (egyszeres kimenetű és differenciatípusú mérés), a felbontás 

nagysága, a jel erősítése, a mintavételezés sebessége és a zajok elnyomásának mértéke. 

13.3. Egy kimenetű jelek (Single-Ended Inputs) 
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7.13.3.1. ábra 

Az egy kimenetű jelek mindegyike ugyanarra a közös földpontra vonatkozik. Ezeket a bemeneteket akkor 

használjuk, amikor a bemeneti jel szintje magas (nagyobb, mint 1 volt), a jelforrástól az analóg bemenetekhez 

rövid összekötő huzallal (kevesebb, mint 5méter) vezetünk minden jelet, valamint a jelek mindegyike egy közös 

földreferencia pontot használ. Ha a mérendő jel nem teljesíti ezeket a feltételeket, akkor különbségi 

(differenciális) bemeneteket kell alkalmaznunk. 

13.4. Különbségi bemenetek (Differential Inputs) 

 

7.13.4.1. ábra 

A különbségi bemenetek megengedik, hogy minden bemenetnek különböző feszültsége legyen, amely a földhöz 

képest jelenik meg. A különbségi bemenetek csökkentik vagy megszüntetik a mérési zajt, mivel a vezetékekről 

„felvett” közös modusú zajt a bemenetek kivonják egymásból. 

13.5. Felbontás (Resolution) 

 

7.13.5.1. ábra 

A felbontás a bitek száma, amelyet a mérésadatgyűjtő analóg-digitális átalakító (ADC= Analog to Digital 

Converter = Analóg digitális átalakító) használ, hogy az analóg jelet ábrázolja. Nagyobb felbontással nagyobb 

az adott mérési határok között a felosztások száma, és ezért kisebb az érzékelhető feszültségváltozás nagysága. 

Vegyünk például egy szinuszhullámot és a hozzá tartozó digitális értékeket, amelyeket egy 3 bites ADC hozott 

létre (ilyen átalakítót ritkán alkalmazunk, de a példát nagyon szemléletessé teszi), és a mérési határt 23, azaz 8 

részre osztja. Egy 000 és 111 közötti bináris számmal írunk le minden osztást. Más szóval ez a digitális jel nem 

megfelelő ábrázolása az eredeti jelnek, mivel nagyon sok információt veszítünk el az átalakításnál. A felbontást 

megnövelve 16 bitre, az ADC lehetséges állapotainak számát 8-ról 65536-ra (216) növeljük, és az analóg jel 

rendkívül pontos ábrázolását kapjuk. 

13.6. Mérési határok (Range) 
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A mérési határok azok a minimális és maximális feszültségszintek, amelyek között az ADC a jel átalakítást 

végzi. A mérésadatgyűjtő kártyák változtatható méréshatárokat (tipikusan 0-tól 10 voltig; vagy -10 volttól +10 

voltig) kínálnak, amelyek közül megtalálhatjuk azokat a méréshatárokat, amelyekkel adott felbontás mellett a 

legpontosabban mérhetjük meg a jelet. 

13.7. Erősítés (Gain) 

 

7.13.7.1. ábra 

{ 35. LabVIEW program Erősítés hatása.llb} 

Az erősítés a mérendő jel bármilyen felerősítése vagy leosztása, amely a jel digitalizálása előtt történik. Az 

erősítés alkalmazásával jelentősen lecsökkenthetjük az ADC bemeneti mérési határait, így biztosítjuk, hogy az 

ADC a lehető legtöbb digitális osztást alkalmazza a jel ábrázolásához. Például, alkalmazzunk egy három bites 

ADC-t, és a mérési határokat 0 és +10 voltra állítsuk be, vizsgáljuk az erősítés hatását egy olyan jel esetén, 

amely 0 és +5 volt között váltakozik! 

Erősítés nélkül, vagy más szóval, egyszeres erősítéssel az ADC csak négy osztást használ a nyolc lehetségesből 

az átalakításkor. A digitalizálás előtt felerősítve a jelet egy kétszeres erősítéssel az ADC most használni tudja 

mind a nyolc osztást, és a digitális ábrázolás sokkal pontosabb. Ebben az esetben a kártya tényleges bemeneti 

mérési határai 0 és +5 volt lettek, mivel bármilyen +5 voltnál nagyobb jel kétszeres erősítéssel az ADC 

bemenetén +10 voltnál nagyobb jelet eredményez. 

A DAQ-kártyán lehetséges mérési határok, a felbontás és az erősítés meghatározzák a legkisebb, érzékelhető 

bemeneti feszültség nagyságát. Ez a feszültség az átalakított digitális érték legkisebb helyi értékű bitjén 

(LSB=Less Significant Bit) ábrázolt érték voltban, amelyet gyakran kódszélességnek is neveznek. A legkisebb, 

érzékelhető feszültségváltozást ( ) a következő képlettel lehet meghatározni: 

7.33. egyenlet - (7-37) 

 

Például egy 12 bites DAQ-kártya 0-tól +10 voltig terjedő bemeneti mérési határokkal, egyszeres erősítéssel 2,4 

mV változást még érzékel, ugyanez a kártya −10 volttól +10 voltig terjedő bemeneti mérési határokkal csak 4,8 

mV változást képes érzékelni. 

13.8. Mintavételezés sebessége (Sampling Rate) 

A mintavételezés sebessége megadja, hogy egy analóg-digitális átalakítás milyen gyakran történik. Nagyobb 

mintavételezési sebesség mellett, adott idő alatt, több mérési pontot gyűjthetünk össze, és ezért jobb ábrázolást 

valósíthatunk meg, mint kisebb mintavételi sebesség mellett. Minden bemeneti jelből a lehetséges legnagyobb 

mintavételi sebességgel kell mintát vennünk, hogy a legpontosabban jeleníthessük meg az analóg jelet a 

számítógépben. A túlságosan kis sebességű mintavételezés az analóg jel egy nagyon gyenge minőségű 

megjelenését eredményezi. 

A digitális értékekből visszaállított jelet hívják „alias” jelnek, amelyben a különböző frekvenciakomponensek 

ugyanúgy megjelennek, mint az eredeti jelben. 

A következő ábrán a felső hullámot megfelelően mintavételeztük. Az alsó hullámnál az alul-mintavételezés 

eredménye egy rosszul visszaállítható (aliased) jel. 
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7.13.8.1. ábra 

{ 36. LabVIEW program Jel mintavételezése.vi } 

A Shannon-féle mintavételezési elv szerint a bejövő jelből a teljes visszaállíthatósághoz olyan frekvenciával kell 

mintát venni, amely a bejövő jel legmagasabb frekvenciájú komponensének kétszeresénél nagyobb. 

Például, ha hangfrekvenciás jeleket alakítunk át villamos jellé, a bemeneti jel legmagasabb frekvenciájú 

komponense 20 kHertz nagyságú is lehet, ezért egy olyan mérésadatgyűjtő kártyára van szükség, amely 40 

kHertz-nél nagyobb mintavételi sebességgel képes mintákat venni ahhoz, hogy a jelet megfelelően 

mintavételezzük. 

A hőmérséklet-átalakítók rendszerint nem kívánnak nagy mintavételi sebességet, mivel a hőmérséklet a legtöbb 

alkalmazásban nem változik olyan gyorsan. Ezért egy kisebb mintavételi sebességű kártya megfelelően tudja 

gyűjteni a hőmérsékleti adatokat. 

13.9. Átlagolás (Averaging) 

A nem kívánt zaj torzítja azt az analóg jelet, amelyet digitális jellé akarunk átalakítani. A zajforrás lehet külső 

zaj vagy a számítógépen belül keletkező zaj. A külső zajt megfelelően korlátozhatjuk előszűrő áramkör 

alkalmazásával. Szintén csökkenthetjük a zaj hatását, ha a szükségesnél nagyobb mintavételi frekvenciát 

alkalmazunk, és átlagoljuk a mintavételi pontokat (digitális szűrés). 

A zaj szintje a következő képlet szerinti csökken: 

7.34. egyenlet - (7-38) 

 

Például, ha 100 pont átlagát vesszük, a zaj hatását a jelben 1/10-ed részére csökkentjük. 

13.10. Analóg bemenet 

A Data Acquisition (mérésadatgyűjtés) alpalettán lévő Analog Input (analóg bemenet) alpaletta tartalmazza 

azokat a VI-okat, amelyek végrehajtják az analóg-digitális (A/D) átalakítást. (LabVIEW program) 

13.11. Analóg bemenetcsatorna-mintavételezés 

 

7.13.11.1. ábra 
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A mérésadatgyűjtő kártya egyik bemeneti pontjáról lemérhetjük a feszültség értékét az „AI Sample Channel” 

(analóg bemenetcsatorna-mintavételezés) VI alkalmazásával. 

Ez a VI megméri a mérésadatgyűjtő kártya meghatározott csatornájához kapcsolt feszültségjel nagyságát és 

visszaadja a mért értéket. 

Az „AI Sample Channel” VI-nak a következő bemenetei és kimenetei vannak: 

 

7.13.11.2. ábra 

Ha hiba történik az „AI Sample Channel” VI működése közben, egy dialógusablakba írt szöveggel megkapjuk a 

hiba okát, ezután választási lehetőségünk van, hogy befejezzük a programot vagy folytatjuk a végrehajtást. 

13.12. Hullámforma-bemenet (Waveform Input) 

Sok alkalmazásban egy mérési pont megadott időben történő mintavételezése nem elegendően gyors. 

Mindezekhez még hozzájárul, hogy nehéz megvalósítani egy állandó mintavételi időközt minden mérési pont 

között, mivel az időköz számos tényező függvénye, amelyek a következők: a ciklusutasítás végrehajtási 

sebessége, a hívó program időszükséglete és további technikai tényezők. Meghatározott VI-okkal több mérési 

pontról végezhetünk adatgyűjtést nagyobb sebességgel, mint amit az „AI Sample Channelˮ VI elérhet. 

Mindemellett, ez a VI elfogadja a felhasználó által megadott mintavételi sebességet. Erre egy mintapélda az „AI 

Acquire Waveform.llbˮ. 

13.13. Analóg, input hullámforma-adatgyűjtő 

 

7.13.13.1. ábra 

Az Analóg, input hullámforma-adatgyűjtő VI meghatározott számú minta gyűjtését végzi el meghatározott 

mintavételi sebességgel egy bemeneti csatornáról, és visszaadja a mintavételezés eredményét, mint egy tömböt. 

Az „AI Acquire Waveformˮ VI-nak a következő bemenetei és kimenetei vannak: 
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7.13.13.2. ábra 

14. Az analóg bemeneti perifériák perifériavezérlő 
egysége 

 

7.14.1. ábra 

 

7.14.2. ábra 
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A perifériavezérlő egységnek a következő feladatokat kell ellátnia: 

• Perifériacím dekódolása 

• Parancsfogadás és -dekódolás 

Feladatai részletesen: 

Méréspontváltás vezérlése. 

Az A/D átalakító késleltetése a méréspontváltás megvalósulásáig. 

Erősítési tényező beállítása az A/D átalakítás előtt. 

Integrálási idő beállítása (csak integráló A/D átalakító típus esetén). 

Az A/D átalakító külső jelre történő indításának engedélyezése. 

A/D átalakító programmal történő indítása. 

Periféria „kész” (Ready) lekérdezése. 

Periféria „kész” (Ready) állapotjel törlése. 

Megszakításjel (Interrupt) engedélyezése. 

Megszakításjel (Interrupt) lekérdezése. 

Megszakításjel (Interrupt) törlése. 

A/D átalakító kimeneti regiszterének olvasása. 

A/D átalakító kimeneti regiszterének törlése. 

Perifériaönteszt végrehajtása. 

Az összegyűjtött adatok átmeneti tárolása pufferben (az átalakítás helyén) (FIFO = First In First Out alagút 

típusú puffer). 

Közvetlen memóriaátviteli lehetőség megvalósítása a számítógéppel (DMA = Direct Memory Access). 

{ 37. LabVIEW program Pufferelt adatátvitel} 

15. Folytonos idejű mérésadatgyűjtés 

A folytonos idejű mérés-adatgyűjtési alkalmazásokban nincs meghatározva a mintavételek száma, vagy olyan 

hosszú idő alatt kell megvalósítanunk a mérésadatgyűjtést, amelyhez az egyszeres, blokkolt (pufferelt) 

adattároláshoz szükséges memória nagysága gyakorlatilag nem fér el a számítógép memóriájában. 

Folytonos idejű mérésgyűjtésnél az adatokat egy ciklikus pufferben helyezi el a mérésadatgyűjtő berendezés 

(hardver). Ezzel párhuzamosan a program kiolvassa az összegyűjtött adatokat a tárolóból és feldolgozza azokat. 

Tipikus feldolgozások: matematikai műveletek, adatmegjelenítés és file input/output műveletek. Amilyen 

gyorsan olvassa ki a program az adatokat, a hardware ugyanolyan gyorsan tölti fel az új adatokkal, így a ciklikus 

puffer soha nem töltődik fel, és a művelet folyamatosan végezhető végtelen ideig. 

15.1. Kettős tárolású (pufferezésű) bemeneti műveletek 

Az adattárolót a kettős pufferelésű bemeneti műveletekhez úgy konfiguráljuk, mint egy ciklikusan tárolót. 

További információ, hogy a NI-DAQ fizikailag felosztja a tárolót két egyenlő részre. A tároló felosztásával az 

NI-DAQ képes irányítani a tárolóhoz történő felhasználói hozzáférést a DAQ kezelőprogramjának segítségével. 

Az irányítási séma nagyon egyszerű – az NI-DAQ átmásolja az adatokat a ciklikus tárolóból egy átmeneti 
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(sorrendi) tárolóba, amelyből a kiolvasás a valóságban megtörténik. Az átmeneti tárolóban műveletet 

végezhetünk az adatokkal vagy csak tároljuk őket. 

A kettős pufferelésű bemeneti művelet azzal kezdődik, hogy a DAQ-berendezés először a ciklikus puffer első 

felébe kezdi el írni az adatokat (7.15.1.1.a.ábra). Miután a berendezés elkezdi a ciklikus puffer második felét 

írni, az NI-DAQ átmásolja a ciklikus puffer első felének tartalmát az átmeneti tárolóba (7.15.1.1.b.ábra). Ezután 

az átmeneti tárolóban lévő adatokat kiolvashatjuk és tárolhatjuk háttértárolón, vagy feldolgozhatjuk őket egy 

alkalmazásban. Miután a bemeneti berendezés feltöltötte a ciklikus tároló második felét is, visszatér a ciklikus 

tároló első feléhez és felülírja az ott található adatokat az új, bejövő adatokkal. Az NI-DAQ ekkor átmásolhatja a 

ciklikus puffer második felének tartalmát az átmeneti tárolóba (7.15.1.1. c. ábra). Az átmeneti tárolóban lévő 

adat ismét az alkalmazás rendelkezésére áll. Az eljárás végtelen ideig ismétlődhet, hogy folytonos adatfolyamot 

biztosítson az alkalmazás számára. Megjegyezzük, hogy a 7.15.1.1.d.ábra megegyezik a 7.15.1.1.b.ábrán 

bemutatott lépéssel, és így a kétlépéses ciklus kezdetévé válik. 

 

7.15.1.1. ábra 

15.2. Az átviteli módszer meghibásodási lehetőségei 

A kettős pufferelés egyes műveletei esetenként hibásan is működhetnek. Az alkalmazásokban alapvetően a 

következő két, hibás működési szituáció fordulhat elő: 

 

7.15.2.1. ábra 
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A DAQ-berendezés felülírja a ciklikus pufferben lévő adatokat, mielőtt azokat az átmeneti tárolóba másoltuk 

volna (7.15.2.2.ábra) . 

A 7.15.2.2.b.ábra alapján látható, hogy az NI-DAQ lekéste azt a lehetőséget, hogy átmásolja az adatokat a 

ciklikus puffer első feléből az átmeneti pufferbe, mialatt a DAQ-berendezés az adatokat a ciklikus tároló 

második felébe írta. Ennek eredményeként a DAQ-berendezés elkezdi a ciklikus tároló első felében lévő adatok 

felülírását, mielőtt azokat a NI-DAQ átmásolta volna az átmeneti tárolóba (7.15.2.2.c.ábra). Ahhoz, hogy az 

adatok hibamentes átmásolását megvalósítsuk, az NI-DAQ-nak várnia kell az átmásolással addig, ameddig a 

berendezés befejezi az adatfelülírást a ciklikus tároló első felében. Amikor a berendezés elkezdi a ciklikus tároló 

második felét írni, az NI-DAQ átmásolja az adatokat a ciklikus tároló első feléből az átmeneti tárolóba (7.15.2.2. 

d.ábra). 

Az előzőleg bemutatott szituáció esetén az NI-DAQ egy felülírási hibával tér vissza a kezelőprogramból 

(overWriteError = felülírási hiba). Ez a figyelmeztetés azt jelzi, hogy az átmeneti tárolóban lévő tartalom 

érvényes, de a korábbi adatok elvesztek. A későbbi átvitelek nem térnek vissza figyelmeztetéssel addig, 

ameddig a DAQ-berendezés az átviteli sebességet megtartja, ahogy az a 7.15.2.1.ábrán látható. 

A másik lehetséges probléma akkor jelenik meg, amikor egy bemeneti berendezés felülírja az adatokat, mialatt 

az NI-DAQ párhuzamosan másolja azokat az átmeneti tárolóba. 

 

7.15.2.2. ábra 

Az NI-DAQ ilyenkor egy felülírási hibával tér vissza a kezelő programból (Overwrite Error = felülírási hiba). A 

szituáció a 7.15.2.3.ábrán látható. 

A 7.15.2.3. b.ábrán az NI-DAQ elkezdi az adatok átmásolását a ciklikus tároló első feléből az átmeneti tárolóba. 

Azonban az NI-DAQ képtelen átmásolni a teljes fél tárolót (a ciklikus tároló első felét), mielőtt a DAQ-

berendezés elkezdi felülírni a ciklikus puffer területét (7.15.2.3. c.ábra). Következésképpen azok az adatok, 

amelyeket az átmeneti tárolóba másoltunk, nem helyes értékek, és együtt tartalmazzák a megelőző és az újonnan 

felülírt adatokat. Ha a további átvitelek normálisan zajlanak le, akkor az előbb leírt probléma nem jelentkezik. 

A leggyakoribb probléma a folytonos mérésadatgyűjtésnél az, hogy a program elvéti az adatok gyors 

kiolvasását, és nem képes olyan gyorsan olvasni, mint ahogy a hardware küldi azokat. Hogy megelőzzük ezt, 

optimalizáljuk a programhurkot, amely az adatokat gyűjti. Lehetőség szerint távolítsunk el minden, a 

feldolgozáshoz nem feltétlenül szükséges eljárást az adatgyűjtő hurokból! Ha ez nem lehetséges, akkor a 

mérésadatgyűjtés sebességét kell csökkentenünk. 

16. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 21. LabVIEW program Ellenfázisú zavarjel} 

A program az ellenfázisú zavarjel keletkezését és (ki)szűrésének lehetőségét mutatja be. 
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{ 22. LabVIEW program  Egyszerű digitálisan mert egyenfeszültség jel.avi} 

Az elektronikus mérés során egy egyszerű egyenfeszültségű jelre kerülő zavarjelek bemutatása. 

{ 23. LabVIEW program Azonos fázisú zavarjel} 

A program az azonos fázisú zavarjel keletkezését mutatja be. 

{ 24. LabVIEW program R-C szűrő.llb} 

Egyszerű RC-tag négyszögjelbementre adott válaszfüggvényeit (feszültség és áram) mutatja a program. 

{ 25. LabVIEW program R-L szűrő.llb} 

Egyszerű RL-tag négyszögjelbementre adott válaszfüggvényeit (feszültség és áram) mutatja a program. 

{ 26. LabVIEW program Wheathstone híd.llb } 

A program bemutatja egy ellenállás negyedhíd-feszültség kimenetének változását a mérőellenállással sorba 

kapcsolt ellenállás (100, 1000 és 10000 ohmos értékeinél) 

{ 27. LabVIEW program  Időzítéses integrálás mint zavarszűrés.llb} 

A program bemutatja az 50 Hz (periódusidő = 20 msec) hálózati zavarjel szűrésének folyamatát interálásos 

zavarszűrés segítségével. 

{   28. LabVIEW program  NI Analog-IO beállítás.avi} 

A film bemutatja az analóg mérőcsatorna paraméterinek beállítási folyamatát az NI mérés adatgyűjtési 

rendszerében. 

{ 29. LabVIEW program Mintavételelzés.llb} 

A program bemutatja egy szinuszjelekből álló szuperponált jel mintavételezésének folyamatát a paraméterek 

változtatásának lehetőségével. 

{ 30. LabVIEW program D/A visszacsatolásos A/D.llb} 

A program bemutatja a „digitális integráló” A/D átalakító működését. 

{ 31. LabVIEW program Fokozatos közelítésű A/D átalakító.llb} 

A program bemutatja az adott feszültségsúlyokkal operáló A/D átalakító működését. 

{ 32. LabVIEW program Több komparátoros A/D} 

A program bemutatja a gyors működésű, több komparátoros A/D átalakító működését. 

{ 33. LabVIEW program Kettős meredekségű A/D} 

A program bemutatja a kettős integráló A/D átalakító működését. 

{ 34. LabVIEW program Feszültség-frekvencia AD.llb } 

A program bemutatja a feszültségbemenetet frekvenciaimpulzusokká konvertáló A/D-átalakító működését. 

{ 35. LabVIEW program Erősítés hatása.llb} 

A program bemutatja annak az automatikus erősítőnek a hatását, amely az A/D átalakító működése során a 

bementi jelet az átalakító méréshatárának „felső felébe” erősíti, így kihasználja az összes lehetséges bitet az 

átalakítás pontosságának érdekében. 

{ 36. LabVIEW program  Jel mintavételezése.vi } 
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A program a folytonos jel adott ofszettel (időbeni eltolásértékkel) és mintavételi időtartammal történő 

mintavételezés hatását mutatja be. 

{ 37. LabVIEW program  Pufferelt adatátvitel} 

A program a kettős pufferelés folyamatát mutatja be, amelynél a mérési adatok felváltva töltik a két puffert, a 

számítógép pedig az éppen megtelt puffer adatait olvassa be az operatív memóriába. 
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G. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

analóg bemenet: számítógépi adatbemeneti típus, ami az időben és az amplitúdó értékében folytonos jelet a 

számítógép számára feldolgozható, mintavételezett, kvantált jellé alakítja át 

analóg föld: az analóg bemenet viszonyítási feszültsége 

analóg-digitális átalakító: olyan áramkör, ami a bemenetére adott villamos feszültséget felbontásának 

megfelelően egész típusú, bináris logikával felírható számmá konvertál át 

áram-feszültség átalakítók: olyan áramkör, amely a bemenetére érkező áramjelet (0…20 mA) meghatározott 

értékhatárokkal jellemzett feszültségértékekké konvertál át 

áramló mennyiségek mérése: érzékelőberendezés, ami az áramló mennyiség útjába helyezett torlóelem 

segítségével az áramló mennyiség sebességparaméterét nyomásértékké konvertálja 

aszimmetrikus, földelt, eltolt nullszintű jelforrás: olyan jelforrás, ami egy földelt kimenettel is rendelkezik, és 

ez a földérték egy ofszetfeszültséggel eltolt érték 

aszimmetrikus, földelt jelforrás: olyan jelforrás, ami egy földelt kimenettel rendelkezik 

aszimmetrikus, földelt jelvevő áramkör: olyan jelvevő egység, ami egy földelt bemenettel rendelkezik 

aszimmetrikus, földfüggetlen jelforrás: olyan jelforrás, aminek egyik kimenete sem földelt, szabadon 

összekapcsolható soros kapcsolásban 

aszimmetrikus, földfüggetlen, jelvevő áramkör: olyan jelvevő egység, aminek nincs földelt bemenete 

(differenciál bemenetű jelvevő) 

aszimmetrikus, földfüggetlen, védőárnyékolt jelvevő áramkör : olyan jelvevő egység, aminél a földelt 

bemenetet a védőárnyékolásra kapcsoljuk 

átlagolás : egy mintavételi időpontban több egymás utáni mérés átlagából számított mérőjelet tárolunk 

átmeneti ellenállás : egy villamos kapcsoló zárt (vezetési állapotban) mért ellenállása 

átvezetési ellenállás : egy villamos kapcsoló nyitott (szigetelési állapotban) mért ellenállása 

azonos fázisú zavarjel : differenciál bemenetű jelvevő bemeneteit azonos jellel vezérelve a kimeneten 

jelentkező jel 

azonos fázisú zavarjelelnyomás : differenciál bemenetű jelvevő bemeneteit azonos jellel vezérelve a 

kimeneten jelentkező jel bemenethez viszonyított aránya decibelben kifejezve 

azonos fázisú zavarjelelnyomás : differenciál erősítők műszaki paramétere, amely megadja, hogy a bementre 

adott közös modusú jelből a kimeneten mekkora nagyságú ellenfázisú jel keletkezik 

CMR : Common Mode Rejection = azonos fázisú zavarjelelnyomás 

csatlakozási potenciál : nem megfelelő villamos csatlakozásnál a nedvesség vagy kémiai anyagok hatására 

galvánelem keletkezik 

csatolások típusai : villamos zavarjelek átjutási módjai a hasznos jelhez 

differenciálbemenet : műveleti erősítő nem invertáló és invertáló bemenete 

digitális föld : a mérőrendszer logikai áramköreinek földpotenciálja 

egyenfeszültségű zavarjel : állandó jel értékű zavarjel 

elektromágneses induktív zavarjel : mágneses tér változása útján keletkező zavarjel, ami a hasznos jelhez 

hozzáadódik 
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elektrosztatikus kapacitív zavarjel : villamos tér változása útján keletkező zavarjel, ami a hasznos jelhez 

hozzáadódik 

ellenfázisú zavarjel : zavarjeltípus, ami sorosan kapcsolódik a hasznos jellel, és így nem különböztethető meg a 

hasznos jeltől 

erősítés : a kimeneti és bemeneti jel hányadosa 

programozható erősítő : digitális úton programozható erősítésű analóg erősítő 

érzékelőátalakítók : berendezés, ami nem villamos dimenziójú jelből villamos dimenziójú jelet hoz létre 

félvezetős méréspontváltó : több mérőcsatornából egyetlen kiválasztott csatorna jelének elérését biztosító 

áramkör 

feszültség-frekvencia A/D átalakító : analóg/digitális átalakítótípus 

fokozatos közelítésű A/D átalakító : analóg/digitális átalakítótípus 

galvanikus leválasztás : a jelforrás és a jelvevő olyan szétválasztási módja, aminél galvanikusan elszigeteljük 

egymástól a berendezéseket 

gyengeáramú teljesítményföld : a mérőberendezés tápellátását biztosító feszültséggenerátor földpotenciálja 

hasznos jel : a jelforrás kimenetén megjelenő jel amplitúdója 

hőelem : két különböző anyagú fém összehegesztésével keletkezett érzékelő-áramkör, ami hőmérséklete 

növekedésével arányos kimeneti feszültségjelet hoz létre 

illesztési szabályok : jeladó és jelvevő összekapcsolási szabályai 

induktív csatolás : mágneses úton létrejött induktív zajfeszültség keletkezésének módja 

integrálásos zavarszűrés : adott időtartamra elvégzett integrálás a zavarjelen, ami így a periodikus zavarjel 

értékét megszünteti 

kapacitív csatolás : villamos térerősség útján létrejött kapacitív zajfeszültség keletkezésének módja 

kettős meredekségű (integráló) A/D átalakító :analóg/digitális átalakítótípus 

konduktív csatolás : villamos feszültség útján létrejött átvezetéses zajfeszültség keletkezésének módja 

kvantálás : a jel digitalizálás azon része, amikor az analóg jel amplitúdó értékeit bináris egész számmá alakítjuk 

mérési felbontás : a mérési jeltartomány felosztása kettő egész hatványának megfelelő részre 

mintavételezés : a folytonos időtartománybeli jelből állandó mintavételi idővel jelminta kiolvasása és tárolása 

mintavevő : áramköri kapcsolás, amivel a folytonos időtartománybeli jelből mintavételezett jelértéket hozunk 

létre 

multiplexer: olyan áramköri kapcsolás, amivel lehetőségünk van több bementi csatorna közül egyet kiválasztani 

egy címzési logikai jel segítségével 

passzív szűrő : olyan szűrő áramkör, ami nem igényel semmilyen tápellátást 

pufferelt adatátvitel : átmenetileg a mérőrendszer memóriájában tárolt mérési adatok, amiket a számítógép egy 

blokkban olvas át a saját memóriájába 

rádiófrekvenciás zavarjel: 

RC szűrő: ellenállásokból és kondenzátorokból felépített passzív áramkör jelszűrési feladatokhoz 

relés méréspontváltó : multiplexer kapcsolás, amiben a kapcsolóelemek relék 
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sugaras földelés : olyan földelési elrendezés, amiben minden egyes berendezéshez külön-külön visszük el a 

földpotenciál értékét, hogy ne alakulhasson ki földhurok 

tartó áramkör : olyan áramköri kapcsolás, ami a mintavételezett jel állandó értéken tartását valósítja meg a 

mérés időtartamára 

több komparátoros A/D átalakító : analóg/digitális átalakítótípus 

tranziens zavarjel : olyan zavarjel, ami rövid ideig jelenik meg, üzemmód változtatásokkor 

váltakozó feszültségű zavarjel : adott periódusidővel rendelkező, adott jel alakú zavarjel 

védelmi föld : életvédelmi föld, amivel a felhasználók testi épségét védik a berendezések fém alkatrészein 

esetlegesen megjelenő nagy feszültségértékektől 

visszacsatolásos A/D átalakító : analóg/digitális átalakítótípus 

Wheathstone -híd : ellenállásmérésre alkalmazott kapcsolás, amelynek kimeneti jele az ellenállás nagyságával 

arányos feszültség 

zajjel : a környezetből különböző típusú csatolások útján a hasznos jelhez hozzáadódó zavarjel 
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8. fejezet - Analóg kimenetek 

 

8.1. ábra 

Az analóg kimeneti jelek típusai: 

• Feszültségjel 

• Áramjel 

1. Digitál-analóg konverterek 

8, 10, 12 bites felbontás 

0...+5 V; 0...10 V; (unipoláris) ±5V; ±10V (bipoláris) feszültségszinteken képes kibocsátani, az áramjelet 

megfelelő feszültségvezérelt áramgenerátor segítségével ebbe az áramtartományba transzformálják 0... 20 mA; 

4...20 mA (élőnullás!) 

2. D/A átalakítótípusok 

 

8.2.1. ábra 

{ 38. LabVIEW program D/A átlakító 2^i osztó alkalmazásával.llb} 

ahol 
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 MSB Most Significant Bit 

 LSB Least Significant Bit 

1:2n átfogású pontos ellenállásokra van szükség a megvalósításához. Ezért gyakrabban alkalmazzák helyette az 

ún. R-2R létrahálózatot az A/D átalakításhoz. 

 

8.2.2. ábra 

{ 39. LabVIEW program D/A átalakító R-2R osztó alkalmazásával.llb} 

A D/A átalakító beállási ideje ms nagyságrendű! 

Ha több analóg kimenet szükséges, annyi D/A átalakítót valósítanak meg, ahány kimeneti csatorna szükséges. 

Általában jóval több bemeneti csatorna (analóg) szükséges, mint kimeneti csatorna, mert a több forrásból érkező 

információt általában egy kimenet jelének meghatározásához használjuk fel! 

3. Analóg kimenet 

Az „Analog Outputˮ könyvtár olyan VI-okat tartalmaz, amelyek végrehajtják az analóg-digitális (D/A) 

átalakításokat vagy többszörös átalakításokat. 

3.1. Analóg kimeneti csatorna frissítése 

 

8.3.1. ábra 

Az „Analóg kimeneti csatorna frissítéseˮ VI kiír egy meghatározott feszültségértéket egy analóg kimeneti 

csatornára. Az „Analog Output Update Channelˮ VI-nak a következő bemenetei és kimenetei vannak: 

 

8.3.2. ábra 
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Ha hiba történik az „AO Update Channelˮ VI működése közben, egy dialógusablakba írt szöveggel megkapjuk 

a hiba okát, ezután választási lehetőségünk van, hogy befejezzük a program működését, vagy folytatjuk a 

végrehajtást. 

3.2. Hullámforma előállítása 

Sok alkalmazásban egy analóg kimeneti pont megadott időben történő beállítása nem elegendően gyors. 

Mindezekhez még hozzájárul, hogy nehéz megvalósítani állandó mintavételi időközt minden kimeneti pont 

értékének beállítása között, mivel az időköz számos tényező függvénye. Ezek a következők: a ciklusutasítás 

végrehajtási sebessége, a hívóprogram időszükséglete és további technikai tényezők. Az „AO Generate 

Waveformˮ (Analóg kimeneti hullámforma létrehozása) VI-jal több kimeneti pont értékének beállítását 

végezhetjük, nagyobb sebességgel, mint amit az „AO Update Channelˮ VI elérhet. Mindemellett, ez a VI 

elfogadja a felhasználó által megadott adatfrissítési sebességet. 

3.3. Analóg kimeneti hullámforma létrehozása 

 

8.3.3.1. ábra 

Az „Analóg kimeneti hullámforma létrehozásaˮ VI létrehoz egy feszültség-hullámformát egy analóg kimeneti 

csatornán a megadott frissítési sebességgel. 

Az „AO Generate Waveformˮ VI-nak a következő bemenetei és kimenetei vannak: 

 

8.3.3.2. ábra 

4. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 38. LabVIEW program D/A átlakító 2^i osztó alkalmazásával.llb} 

A program bemutatja egy 2^N osztóval működő D/A átalakító működését. 

{ 39. LabVIEW program D/A átalakító R-2R osztó alkalmazásával.llb} 

A program bemutatja egy R-2R osztóval működő D/A átalakító működését. 
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H. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

analóg kimenet: áramköri kapcsolás, ami a számítógép által kiadott, egész típusú értékből a jel kimeneti 

tartományának megfelelő arányos jelértéket állít elő 
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9. fejezet - A folyamatirányító 
számítógép feladatai és algoritmusai 

Algoritmus: valamely feladat megoldási lépéseinek leírása. 

Típus: periodikus, nem periodikus 

Folyamatváltozók:  a folyamat állapotát leíró, vagy működését meghatározó analóg illetve digitális változó. 

Típusai: 

mért:  egy bemenet mérése alapján meghatározott változó érték 

számított: két vagy több mért értéke alapján képzett (számított) változó érték 

1. Az analóg és digitális jelek mérése, és előzetes 
feldolgozása 

A számítógép mérési feladatainak elemei: 

• mintavételezés, 

• átkódolás, 

• méréskorrekció, 

• digitális szűrés, 

• átszámítás fizikai értékre. 

Ezeket a műveleteket a számítógép rendszerint periodikusan hajtja végre. 

1.1. Mintavételezés 

Itt és most az állandó mintavételezési idejű rendszerekkel foglalkozunk. 

 

9.1.1.1. ábra 

1.1.1. A mintavételezési törvény (Shannon-törvény) 
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Ha a mintavételezendő jel sávkorlátozott, vagyis megadható egy  frekvencia, amelynél nagyobb 

frekvenciájú jelet nem tartalmaz, a mintavételezendő jelet egyértelműen jellemzi az  frekvencia 

kétszeresénél nagyobb frekvenciával vett minták sorozata. A helyesen megválasztott mintavételezési frekvencia 

tehát: 

9.1. egyenlet - (9-1) 

 

ahol 

 a mintavételi frekvencia, 

 a mérendő jelben előforduló legmagasabb frekvenciájú komponens. 

 

9.1.1.1.1. ábra 

A valóság azonban az, hogy a jelek nem sávkorlátozottak, ezért gyakorlati javaslatot kell adni arra vonatkozóan, 

hogy milyen értékű legyen a mintavételezés frekvenciája. Ez egy közepesen bonyolult matematikai formula, 

amelyből meghatározható, hogy az alul-mintavételezéssel milyen torzítást okozunk. 

A gyakorlatban az  értékének 6–25-szeresével meghatározott mintavételi frekvenciát alkalmazunk ipari 

rendszereknél -ként. 

1.2. Átkódolás és kódkonverzió 
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Átkódolásra szükség van mind az analóg, mind a digitális bemeneti és kimeneti jeleknél egyaránt. 

Az analóg típusú be- és kimeneteknél az analóg érték digitális átalakulásához szükséges átalakításokat kell 

megtennünk. Így az A/D átalakító által szolgáltatott számábrázolási formát át kell alakítani a számítógépben 

történő számábrázolási formára. 

Az adatátvitel biztonsága érdekében a digitális be- és kimeneti jeleket is sokszor redundáns módon kódolják (a 

feltétlenül szükséges információn túl további, kiegészítő információkat is kódolnak). A redundáns kódok 

• a torzult információ felismerését, 

• illetve a hiba kijavítását teszik lehetővé. 

Mivel a digitális jelek ábrázolása a számítógépben az adatátviteli kódoktól eltérő, a megfelelő átkódolási 

műveleteket programmal kell végrehajtani. Átkódolásra van szükség az analóg kimenetek és a kezelő számára 

minden megfelelő formátumú táblázat, napló előállításához is. 

Átkódoláshoz soroljuk a fixpontos-lebegőpontos, illetve a lebegőpontos-fixpontos átalakításokat is. Erre azért 

van szükség, mert az A/D átalakítók által adott adat, illetve a D/A átalakítók beállításához szükséges adat egész 

típusú, fixpontos, míg a számítógép általában lebegőpontos formátumban végzi a műveleteket. 

1.3. Méréskorrekció 

A méréskorrekció célja a mért értékek pontosságának növelése. A korrekció történhet korrekciós egyenletek 

alapján, vagy ezek sorba fejtésével kapott közelítő egyenletek alapján, illetve táblázatban megadott adatok 

felhasználásával. Gyakran alkalmazott korrekciótípus a mérőműszer referencia feltételének megváltozását 

figyelembe vevő méréskorrekció. 

Például 

hőelemes hőmérsékletmérés referencia-hőmérsékletének megváltozása 

9.2. egyenlet - (9-2) 

 

ahol 

  hőelem által adott feszültségérték, 

 a mérendő hőmérséklet, 

 hőelemtípustól függő konstans érték, 

 a környezeti hőmérséklet, kompenzáció-hőmérsékleti hely. 

Gázmennyiség-szűkítő elemes mérésénél alkalmazható korrekciós egyenlet: 

9.3. egyenlet - (9-3) 

 

ahol 
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 mért mennyiség, 

 mért sűrűség, 

 mért hőmérséklet, 

 mért nyomásérték 

 névleges sűrűség ([kg/m^3]), 

 névleges hőmérséklet (20 °C), 

 névleges nyomásérték (1 bar). 

1.4. Digitális szűrés 

A digitális szűrés a számítógépben levő jeleken tetszőleges algoritmussal leírható digitális jelfeldolgozási 

algoritmus. 

1.4.1. Átlagoló szűrő 

9.4. egyenlet - (9-4) 

 

ahol 

y[k] a kimenőjel az  pillanatban 

u[k-i] a bemenőjel az  pillanatban 

Az n-edik időpillanatban a jel átlagértéke (az előző N pont átlaga). 

{ 40. LabVIEW program Átlagoló szűrő.llb} 

1.4.2. Exponenciális szűrő 

9.5. egyenlet - (9-5) 

 

ahol 

y[k] a kimenőjel az  pillanatban, 
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y[k-1] a kimenőjel az  pillanatban, 

u[k-1] a bemenőjel  az pillanatban, 

az  egytárolós tag mintavételes megfelelője. 

{ 41. LabVIEW program Exponenciális szűrő.llb} 

Az alul áteresztő szűrő digitális algoritmusa: 

9.6. egyenlet - (9-6) 

 

9.7. egyenlet - (9-7) 

 

Differenciálegyenlet, amelynek a differenciaegyenlet helyettesítése: 

9.8. egyenlet - (9-8) 

 

Általánosan elmondható, hogy 

9.9. egyenlet - (9-9) 

 

rekurzív formulával helyettesíthető (adott h mintavételi idő esetén). 

1.4.3. Logikai adaptív szűrő 

A bemeneti jelen megjelenő, kiugró értékű, véletlenszerű zavarok kiküszöbölésére használható. Például minden 

egyes beavatkozásnál meghatározunk (Dk) értékeket, az N darab korábbi értékre vonatkozó jelváltozásgradiens 

értékét ( , ,.....  átlagát). 

9.10. egyenlet - (9-10) 
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9.11. egyenlet - (9-11) 

 

Ezeknek határozzuk meg az átlagértékét és szórását, és ennek alapján avatkozunk be a jel szűrésébe. 

Ha 

9.12. egyenlet - (9-12) 

 

akkor változatlan szűrőegyenletet alkalmazunk. 

Ha 

9.13. egyenlet - (9-13) 

 

Ha a bemeneti jelen nagy értékű pillanatnyi zavarjel jelenik meg, akkor a szűrő kimenetét „befagyasztják”. 

9.14. egyenlet - (9-14) 

 

Ha adott mintavételi idő után a feltétel még mindig fennáll , az azt jelenti, 

hogy a bemeneti jel megváltozott, 

9.15. egyenlet - (9-15) 

 

a szűrőalgoritmus a megváltozott bemeneti jel környezetében dolgozik tovább. 

1.4.4. Másodrendű szűrő 

9.16. egyenlet - (9-16) 

 

Differenciálegyenlet differenciaegyenletté alakításával kapjuk. 

9.17. egyenlet - (9-17) 
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9.18. egyenlet - (9-18) 

 

9.19. egyenlet - (9-19) 

 

Látható, hogy a kimenet meghatározásához a megelőző két kimenet ismerete szükséges. Ez általánosan is igaz, 

ahányad rendű a szűrő, annyi megelőző kimenetijel-értékre van szükségünk. 

1.5. Átszámítás fizikai értékekre 

A fizikai értékekre való átszámítás az A/D átalakító által szolgáltatott digitális adatot visszaalakítja fizikai 

mértékegységekben kifejezett értékké annak érdekében, hogy a folyamatváltozó feldolgozásakor közvetlenül a 

folyamatváltozó értékét alkalmazhassuk. Az átszámítás lineáris jelleggörbéjű jeladó esetén az adat lineáris 

transzformációját jelenti. 

9.20. egyenlet - (9-20) 

 

ahol 

 m a folyamatváltozó fizikai mértékegységben kifejezett értéke, 

 mkezdő a folyamatváltozó fizikai mértékegységben kifejezett kezdőértéke, 

 mvégső a folyamatváltozó maximális értéke A/D átalakítónál, 

 p a folyamatváltozó A/D átalakítás utáni számértéke, 

 pkezdő kezdőérték az A/D átalakításnál, 

 pvégső végérték az A/D átalakításnál. 

9.21. egyenlet - (9-21) 
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9.1.5.1. ábra 

9.22. egyenlet - (9-22) 

 

Nem lineáris jelleggörbéjű érzékelő esetén: 

szakaszonkénti lineáris (egyenesekkel) közelítéssel, 

közelítő polinommal 

számítjuk át az értékeket. 

Általánosan: 

9.23. egyenlet - (9-23) 

 

ahol 

 m a folyamatváltozó fizikai mértékegységben kifejezett értéke, 

 p a folyamatváltozó A/D átalakítás utáni számértéke. 

az ak értékeket (k=0...3) az adott átalakításhoz meg kell határoznunk valamilyen polinom illesztési eljárással 

(amely az Excel-ben is megtalálható). 

2. Számított folyamatváltozók képzése 

A számított változókat a számítógép mért, vagy más számított folyamatváltozókkal végzett aritmetikai, ill. 

logikai műveletek eredményeként állítja elő. 

Számított folyamatváltozók lehetnek: 

• idő szerinti első derivált, 

• idő szerinti integrál, 
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• egyéb számítások (minden egyéb). 

Integrálási formulák: 

2.1. Téglányintegrálás 

9.24. egyenlet - (9-24) 

 

2.2. Trapézintegrálás 

9.25. egyenlet - (9-25) 

 

2.3. Simpson-integrálás 

9.26. egyenlet - (9-26) 

 

3. Ellenőrzések 

Az analóg jelek határérték-vizsgálatai. 

Digitális bemeneti jelek változásának figyelése. 

3.1. Határérték-vizsgálatok 

Statikus határértékek:  a folyamatváltozó nagysága vizsgálható a segítségével. 

Dinamikus határértékek:  a jel változásának sebessége vizsgálható a segítségével. 
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9.3.1.1. ábra 

Túllépések: 

Normál határértéknél:  jelzés a kezelőnek. 

Vészjelzés határértéke:  vészjelzés + automatikus beavatkozás. 

Hihetőségi határérték:  meghibásodott a mérési egység, meg kell tiltani a további feldolgozást. 

Szabályozási eltéréshatár: hibajelzés a kezelőnek. 

Hitelesítési határtúllépés:  a hitelesítő jel hatására megjelenő érték és annak szórása. 

Ezeket az értékeket egy blokkdiagram segítségével foglalhatjuk (kapcsolhatjuk) össze, hogy a határérték-

túllépéseket jelezzük a kezelőnek. 

3.2. Logikai jelek változásfigyelése 

 

9.3.2.1. ábra 

Régi és új adatok bitenkénti XOR-kapcsolata, amelynek igazságtáblázata szerint csak ott jelenik meg logikai 1 

(igaz) érték, ahol a régi és az új adatszó bitjei eltérő logikai értékek. Tehát ahol változás volt. 

Az eredményszó előjelvizsgálatával (logikai 1 érték negatív értéket jelöl), ismételt bitenkénti shifteléssel 

megállapítható a jelváltozás pozíciója. 
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Adott helyi értéken logikai 1-t tartalmazó bitmaszkok segítségével meghatározott biteket vagy bitcsoportokat 

figyeltetünk (AND-maszk). 

4. Adattárolás 

A folyamatváltozók rövid és hosszú távú tárolása szükséges. 

4.1. Rövid távú tárolások a következő állapot meghatározásához 

 

9.4.1. ábra 

Struktúra, amellyel az általános shiftelést és egyben a tárolást is meg lehet valósítani. 

4.2. Hosszú távú tárolási feladatok 

Adatbázis-feladatok, és ennek megfelelő táblákat és feladat- (task) leírásokat tartalmaznak. 

Az adatbázis főtáblájának rekordjai (adatai): 

• dátum, 

• mérési pont azonosítója (ID number), 

• mérési pont elnevezése, 

• mérés számértéke, 

• mérés dimenziója, 

• megjegyzés. 

Az adatbázissal kapcsolatos feladatok lehetnek: 

Üzemmenet műszaki és gazdasági adatai (napi, heti, havi, éves adatok rendszeres tárolása). 

Események időpontjai lefolyásának tárolása (az összes mérési adattal). 

Események sorrendjének (időpontjainak) tárolása. 

Üzemzavar-kiértékeléshez a meghibásodás előtti (post mortem) adatok tárolása. 

Üzemindítás és -leállítás adatainak tárolása. 

 

9.4.2.1. ábra 

5. Felügyeleti beavatkozás 

Analóg folyamatváltozókkal kapcsolatos beállítások. 

Vezérlés jellegű beavatkozások. 
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5.1. Az analóg folyamatváltozókkal kapcsolatos felügyelői 
beavatkozások 

A számítógép közvetlenül a beavatkozó szervet működteti vagy az analóg szabályozó alapjelét állítja. 

A folyamatot egyensúlyi állapotban tartja vagy az egyik állandósult állapotból a másikba vezeti át. 

A beavatkozások periodikusak vagy időszakosak. Periódusidejük vagy időszakos gyakoriságuk 1 és 100 perc 

közötti érték. 

5.2. Vezérlés jellegű felügyelői beavatkozások 

Vezérléssel két vagy többállapotú folyamatberendezéseket (elzáró szelepeket, tolózárakat, motorokat), illetve 

ezek rendszerét lehet működtetni, fokozott számítógépes ellenőrzés mellett, 

vezérlés kezdeményezése., 

vezérlés végrehajtása. 

6. Kezelői kapcsolat 

A kezelői kapcsolat lehetővé teszi, hogy a kezelők a folyamat és a számítógépes irányítórendszer üzemmenetét 

figyelemmel kísérjék, és a szükséges kezelői beavatkozásokat elvégezzék. Ez a kapcsolat beviteli és kiviteli 

eszközök segítségével valósítható meg. A kezelői parancsok értelmezését, végrehajtását és a kijelzések 

vezérlését ún. kezelői programok végzik. 

6.1. Kezelői beviteli eszközök 

• nyomógombok (alfanumerikus és vezérlő billentyűk), 

• kapcsolók (statikus és billenőkapcsolók), 

• számkerekek, 

• display alkalmazásakor fényceruza vagy markerpont (=jelzőpont), 

• kulcszárak, 

• potenciométerek, 

• virtuális műszerek (virtual instruments ”.llb”). 

6.2. Kezelői kijelző eszközök 

• lámpák (kijelző lámpák, világító gombok), 

• hangjelzők (vészcsengők), 

• kijelző műszerek (mutatós vagy regisztráló műszerek), 

• kijelzők (szöveges vagy grafikus), 

• printerek (szöveges üzenetek rögzítésére). 

6.3. A kezelői kapcsolat műveleteinek végrehajtása történhet 

• a kezelő kezdeményezésére, 

• a folyamatban vagy irányítóberendezésben fellépő események hatására. 
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Rögzített terv szerint. 

6.4. Kezelői műveletek 

• adatlekérdezési műveletek, 

• az irányítóprogram-rendszer működését befolyásoló műveletek, 

• a folyamatberendezéseket közvetlenül működtető műveletek. 

6.4.1. Adatlekérdezési műveletek 

• a folyamatváltozók pillanatnyi vagy tárolt értéke, időfüggvénye, vagy más változások szerinti függvénye, 

• a folyamatváltozók feldolgozásához szükséges paraméterek (pl. mintavételezési idő, méréskorrekció fajtája, 

digitális szűrés típusa és a fizikai értékre való átszámítás paraméterei), 

• rendszeridő, illetve naptári idő értékének lekérdezése. 

6.4.2. Az irányítóprogram-rendszer működését befolyásoló műveletek 

• a programrendszer vagy egyedi program kezdeti paramétereinek beállítása (inicializálása), rendszerindítás, 

leállítás, 

• a kérdezőműveleteknél felsorolt információk módosítása. 

A műveletek: 

Feladatdefiniálás az irányítórendszer által eddig még nem kezelt információ meghatározása. 

Feladatváltoztatás a már definiált információ módosítása. 

Feladataktivizálás a már definiált információ bevonása a programrendszer kezelésébe. 

Feladat passzív állapotba helyezése a definiált és aktivizált információ átmeneti felfüggesztése a 

programrendszer kezelésének szempontjából. (A passzív állapotba helyezés az információ már definiált voltát 

nem érinti.) 

Feladattörlés az információ definiált állapotának törlése. 

6.4.3. A folyamatberendezéseket közvetlenül működtető műveletek 

Ide értjük az analóg és digitális folyamatberendezések kézi vezérlését. Egy lehetséges felosztás az illetékességi 

szintekre a folyamat üzembiztonsága biztosításának érdekében: 

• üzemeltető kezelő, 

• szabályozástechnikai kezelő, 

• számítástechnikai kezelő, 

akik más-más műveletcsoportokat végezhetnek el. 

Üzemeltető kezelő: paraméterek állítása. 

Szabályozástechnikai kezelő: szabályozási struktúra, stratégia változtatása. 

Számítástechnikai kezelő: programrészek kicserélése, változtatása. 

A folyamat szempontjából kritikus műveleteket két fázisban hajthatjuk végre: 

parancsbevitel, 
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a parancs érvényesítése (adott időn belül érvényesíteni kell). 

Válaszidők: ~ 1 másodperc válasz, ellenkező esetben bizonytalanságérzet lép fel a rendszerrel szemben. 

6.5. Kijelzések 

A kijelzések egyrészt az előzőekben felsorolt kezelői műveletek végrehajtását segítik, másrészt a folyamat 

üzemmenetét meghatározó eseményeket és adatokat dokumentálják. 

A kezelői munkát segítő kijelzések: minden beadott információ visszaigazolása. 

Dokumentáció jellegű kijelzések: időadattal ellátott állapotok (folyamatváltozók), beavatkozások kijelzése. 

Naplók készítése az adatokról. 

A naplók típusai: 

6.5.1. Eseménynapló 

• folyamatváltozók határérték-átlépése (kilépés, visszalépés), 

• két vagy több állapotú elemek állapotának megváltozása, 

• programállapot, folyamatváltozó vagy paraméter-változtatás, 

• a folyamatirányító rendszer berendezései közül valamelyik meghibásodott, 

• időpont, 

• az esemény azonosítója, 

• a régi értékek, 

• az új értékek. 

6.5.2. Ciklikus naplók 

üzemnapló: folyamatváltozók óránként, 

műszaknapló: egy műszak 8 órás átlagadatait rögzíti, 

napi értékelő napló: 24 órás átlagos adatokat rögzít, 

riportnapló: a termelésirányítás számára szolgáltat adatokat, 

statisztikai napló: a havi statisztikai feldolgozáshoz szolgáltat adatokat, 

post mortem napló: (eseménynél) az üzemzavar utáni állapot folyamatváltozóinak részletes tárolása (Egy 

meghatározott időtartam, visszafelé az időben) 

7. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 40. LabVIEW program Átlagoló szűrő.llb} 

A program bemutatja az N darab mérési adat azonos súlyozási faktorral történő átlagszámítását. Az eredmény a 

mérési adatok darabszámának (N) felével szorzott mintavételi idővel késlelteti (átlagosan) a bementi jelet. 

{ 41. LabVIEW program Exponenciális szűrő.llb} 

A program bemutatja folytonos rendszerben alul áteresztő szűrő mintavételes megfelelőjét a rekurzív 

függvénnyel leírható „egytárolós tagot”. 
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I. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

adattárolás  :  a mérőberendezésben átmenetileg tárolt mérési adatok 

átkódolás  :  a mérőrendszer által szolgáltatott, egész típusú adatok konverziója a számítógépben felhasznált 

lebegőpontos formátumra 

átlagoló szűrő  :  a legegyszerűbb FIR-típusú szűrő, aminél a mért értékek mindegyikét azonos 

szűrőegyütthatóval (1-el) szorzunk meg, majd az így keletkezett összeget elosztjuk az elemek számával 

digitális jelváltozás figyelése  :  a logikai jelbemeneteken a logikai jelek előző és jelenlegi mintavételezésekor 

mért értékek változásának figyelése 

digitális szűrés  :  impulzusátviteli függvénnyel megvalósított frekvenciaátviteli tulajdonság megvalósítása 

dinamikus határérték  :  a mintavételes mérésekhez mérési pontonként hozzárendelt alsó és felső határértékek 

nagysága, amelyekkel az irányítórendszer biztonságos működését lehet megvalósítani 

exponenciális szűrő  :  egyszerű, elsőfokú, alul áteresztő szűrő rekurzív formulája adott mintavételi 

frekvenciánál 

felügyeleti beavatkozás  : a folyamat paramétereinek megváltoztatása a számítógép fokozott felügyeletével 

határérték-vizsgálatok  :  dinamikus határérték-túllépések és -alullépések megállapítása 

irányító műveletek  :  feladatdefiniálás, változtatás, aktivizálás, passzív állapotba helyezés, törlés 

kezelői kapcsolat  :  a digitális számítógéppel irányított folyamat adott paramétereihez meghatározott 

(korlátozott) jogosultsággal történő hozzáférés lehetősége 

kijelzések  :  a számítógéppel irányított folyamat paramétereinek kiírása, kirajzolása a kezelő kérésére 

logikai adaptív szűrő  :  hisztorikus (emlékező) algoritmussal rendelkező szűrőtípus, ami lehetővé teszi, hogy 

elkerüljük a véletlen mérési hibából adódó helytelen beavatkozást 

másodrendű szűrő  :  általában RC-elemekből álló passzív szűrő, ami két nevezőbeli pólussal rendelkezik 

mennyiségek átszámítása  :  az analóg-digitális átalakító által szolgáltatott egész számérték konvertálása a mért 

mennyiség dimenziójának megfelelő értékre 

naplók  :  a mért adatok különböző szempontok szerinti tárolási módja 

normál határérték  :  a mért jel alsó és felső határai a berendezés normális működése esetén 

statikus határérték  :  állandósult állapotban (idő tart a végtelen felé) a vizsgált jel értéke 

szabályozási eltérés határa: eltérés az alapjel értékétől, amit a szabályozóberendezésnek korrigálnia kell 

számított változók  :  mért és más számított változókból meghatározott irányítási jellemzők 

vészjelzés-határérték  :  a mért jel alsó és felső határai a berendezés abnormális működése esetén, amikor a 

számítógép részéről adott forgatókönyv szerinti beavatkozás szükséges 
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10. fejezet - A számítógépes irányítás 
algoritmusai 

DDC (Direct Digital Control ) 

Közvetlen számítógépes irányításnak (DDC) nevezzük az irányításnak azt a formáját, amelyben az irányító 

algoritmusnak megfelelő számításokat és a beavatkozó szervek működtetését számítógép végzi. 

A közvetlen számítógépes irányítás legfontosabb jellemzői: 

A folyamatváltozók értéktartását, előírt időfüggvény szerinti változtatását a számítógép biztosítja. 

A közvetlen, számítógépes irányítás algoritmusai az analóg szabályozásban alkalmazott P-, PI-, PD-, PID-

algoritmusok diszkrét megfelelői. 

1. A számítógépes irányítás típusai 

A számítások rugalmas, programmal történő változtathatósága segítségével bonyolultabb és több adatot is 

figyelembe vevő, nem konvencionális algoritmusok is kialakíthatók: 

1.1. A folytonos rendszereknél megismert klasszikus módszerek 

A folytonos szabályozók behangolásánál megismert módszerek mintavételes környezetben. 

1.2. Állapot-visszacsatolás 

{ 42. LabVIEW program Mágneses lebegő vasút } 

 Mágneses lebegés (film) 

{ 43. LabVIEW program Állapot visszacsatolás} 

 

10.1.2.1. ábra 

Több bemenetű és több kimenetű rendszerek irányítási feladatainak megoldása folytonos és mintavételes 

esetben. 

1.3. Lineáris programozás (optimalizálás) 
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10.1.3.1. ábra 

Optimális szabályozás magvalósítása a bementi jel és az állapotváltozók értéke alapján. (Ricatti-egyenlet) 

1.4. Neurális hálózatok működésének alkalmazása (nem lineáris 
viselkedésre) 

{ 44. LabVIEW program Neurális hálózat alkalmazása szabályozóként.llb} 

 

10.1.4.1. ábra 

Tanulórendszer, amely mintaként megadott bemenő- és kimenőjel-vektorok alapján olyan súlyértékeket állít be, 

amelyekkel a bemeneti és kimeneti jelek által leírt rendszert modellezik (statikusan). 

1.5. Fuzzy típusú beavatkozások 

{ 45. LabVIEW program Fuzzy típusú szabályozó.llb} 
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10.1.5.1. ábra 

A numerikus számértékeket nyelvi változókká alakítja, és ezek segítségével írja le a szabályozási feladatot 

HA… AKKOR struktúrák sorozatával. 

1.6. Modellreferenciás irányítás 

 

10.1.6.1. ábra 

Ennél a szabályozási rendszernél az irányított rendszerben lévő szakasz időben folyamatosan változtatja a 

paramétereit (pl. robotkar-irányítás). 

A paraméteradaptációnál az irányítórendszerben szereplő szabályozó paramétereit változtatjuk a szakasz 

paramétereinek változása alapján, ehhez felhasználjuk a referenciamodelltől való eltérést és az irányítórendszer 

bemenő és kimenő értékeit. 

A jeladaptációnál a szabályozási eltéréshez adunk egy számított jelértéket, amelyet a referenciamodelltől való 

eltérés és a szabályozás bementi és kimeneti értékei segítségével határozunk meg. 

1.7. Smith-prediktor 

G(s) = a szabályozott szakasz átviteli függvénye (holtidő nélkül), 

H(s) = a szabályozott szakasz holtidejének átviteli függvénye. 

{ 46. LabVIEW program Smith prediktor.llb} 
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10.1.7.1. ábra 

A szabályozási elrendezés segítségével holtidős szakasz szabályozását tudjuk megvalósítani olyan módon, hogy 

a holtidő okozta instabilitást megfelelően kialakított visszacsatolással megszüntetjük. 

1.8. Egyéb speciális irányítások 

• Véges beállású irányítás. 

• Sliding-mode irányítás. 

• Energiaoptimális irányítások. 

2. A számítógépes irányítás matematikai leírása 

 

10.2.1. ábra 

{ 47. LabVIEW program Számítógépes irányítás blokkdiagramja} 

 

10.2.2. ábra 
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10.2.3. ábra 

 

10.2.4. ábra 

Ez a két irányítási struktúra van, az elemek és a jelek már közösek. 

A számítógépes irányítási kör matematikai kezelését az nehezíti meg, hogy az irányító körben folytonos 

függvénnyel leírható u(t), v(t), y(t) és diszkrét számsorozattal leírható {rn}, {xn} jelek együttesen fordulnak elő. 

10.1. egyenlet - (10-1) 

 

ahol 

L = Laplace-transzformáció, 

s = Laplace-transzformáció operátora. 

Ez a szabályozott szakasz leírása, amely a Laplace-transzformáció eszközeivel valósítható meg. 

Valamint a szabályozó impulzusátviteli függvénye {C(z)} 

10.2. egyenlet - (10-2) 

 

ahol 

Z => Z-transzformáció, 
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 z = a Z-transzformáció operátora. 

A számsorozatok közötti kapcsolatot vagy differenciaegyenlettel, vagy lineáris állandó együtthatós 

differenciaegyenlet esetén – az úgynevezett z – átviteli függvénnyel írjuk le. 

Ezt a két rendszerben felírt elemet kell együttesen kezelni: 

operátoros tartományban, 

időtartományban 

(ezzel foglalkozik a számítógépes szimuláció). 

3. C(z−1) impulzusátviteli függvényhez tartozó 
számítógépi algoritmus 

Legyen 

10.3. egyenlet - (10-3) 

 

Ha C(z) törtfüggvény, akkor a következő alakú: 

10.4. egyenlet - (10-4) 

 

ahol 

, 

 állandók, 

 Nb, Na pedig pozitív egészek. 

Ha a nevezőkkel elvégezzük a beszorzásokat, akkor 

10.5. egyenlet - (10-5) 

 

Behelyettesítve az 

10.6. egyenlet - (10-6) 
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10.7. egyenlet - (10-7) 

 

a következő összefüggést kapjuk: 

10.8. egyenlet - (10-8) 

 

10.9. egyenlet - (10-9) 

 

Az eltolási tételt és az inverz Z-transzformációt alkalmazva a kifejezés a következő alakú lesz: 

10.10. egyenlet - (10-10) 

 

A kifejezést összegzési alakban felírva a következő kifejezést kapjuk: 

10.11. egyenlet - (10-11) 

 

Az egyenletben szereplő 

 a (szabályozó) kimeneti jelsorozatának 

, 

 pedig a bemeneti számsorozat pillanatnyi és megelőző értékei. 

Ha kifejezzük a kimeneti számsorozat aktuális értékét, akkor ehhez az alábbi rekurzív összefüggést kapjuk: 

10.12. egyenlet - (10-12) 
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{ 48. LabVIEW program Impulzusátviteli függvény megvalósítása.llb} 

Ha tehát C(z) racionális törtfüggvény, akkor C(z)-nek megfelelő számítási egyenlet lineáris differenciaegyenlet. 

A z−1 hatványaival felírt racionális törtfüggvény alakban megadott C(z) Z átviteli függvény realizálhatóságának 

feltétele: . 

A mintavételes rendszereknél az Nb Na feltétel (csak) abban az esetben szükséges, ha az impulzusátviteli 

függvény C(z) z pozitív hatványaival van felírva! 

4. A diszkrét számsorozat és az időben folytonos jel 
közötti kapcsolat 

 

10.4.1. ábra 

A kapcsolat sem Laplace-, sem Z-transzformációval nem írható le (közvetlenül). 

 

10.4.2. ábra 
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10.4.3. ábra 

A tartószerv átviteli függvényét az ábra alapján felírva: 

10.13. egyenlet - (10-13) 

 

10.14. egyenlet - (10-14) 

 

10.15. egyenlet - (10-15) 

 

Nézzük meg, hogy a fiktív x*(s) bemeneti jelnek milyen időfüggvény felel meg, amelyet x*(t)-vel jelölünk. 

10.16. egyenlet - (10-16) 

 

ahol 

 

 az  időpillanatban fellépő Dirac-függvény. 
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Az x*(t) tehát olyan jelsorozat, amely a mintavételezési időpontokban fellépő számsorozat mintavételezett 

értékével megszorzott Dirac-függvény. A valóságos {xn} diszkrét számsorozat és a v(t) folyamatos jel közötti 

kapcsolat matematikailag úgy kezelhető, hogy az {xn} számsorozat helyett a fiktív x*(t) függvény és a 

nulladrendű tartószerv Ytartó_0 (s) átviteli függvényét vesszük figyelembe. A szabályozott szakasz kimenete így 

meghatározható. 

10.17. egyenlet - (10-17) 

 

Összefoglalva: 

10.18. egyenlet - (10-18) 

 

ahol 

10.19. egyenlet - (10-19) 

 

így 

10.20. egyenlet - (10-20) 

 

10.21. egyenlet - (10-21) 

 

Ez a kifejezés az y(t) értékét minden időpillanatban megadja. 

Ha lemondunk arról, hogy az y(t) értékét minden időpillanatban ismerjük, és megelégszünk azzal, hogy csak a 

mintavételi időpillanatokban ismerjüky(t)értékét, akkor felírhatjuk a zárt, számítógépes szabályozási köreredő Z 

átviteli függvényét. 

Ahhoz y(t)-t mintavételeznünk kell , amellyel a felrajzolható ábra a következő lesz: 
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10.4.4. ábra 

{LabVIEW program 49. Mintavételes szabályozási kör felépítése} 

10.22. egyenlet - (10-22) 

 

A szabályozási eltérés: 

10.23. egyenlet - (10-23) 

 

A szabályozó impulzusátviteli függvénye: 

10.24. egyenlet - (10-24) 

 

A szabályozott szakasz impulzusátviteli függvénye: 

10.25. egyenlet - (10-25) 

 

Ez az G(z) impulzusátviteli függvény a valóságban nem létezik, csak a számítások elvégzhetőségéhez hoztuk 

létre a(z általában) folytonos rendszer mintavételes helyettesítéseként, ahogy azt a 10.27 egyenlet bemutatja. 

A zárt szabályozási kör impulzusátviteli függvénye: 

10.26. egyenlet - (10-26) 
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ahol 

10.27. egyenlet - (10-27) 

 

ezek alapján 

10.28. egyenlet - (10-28) 

 

5. Folytonos átviteli függvényű tag leírása diszkrét 
átvitelű taggal 

Analóg működésű berendezés mintavételes megfelelője. 

(Pontosabban adott átviteli függvénnyel rendelkező rendszer megfelelője mintavételes esetben.) 

Elvileg csak a mintavételi pontokban lehetséges leírni a működést! 

A következő módszereket ismertetjük az átalakítás megvalósításához: 

• tartószerves megfeleltetés, 

• differenciaegyenlet módszer, 

• Z-transzformáció. 

A feladat tehát: 

 

10.5.1. ábra 

5.1. Tartószerves megfeleltetés 

10.29. egyenlet - (10-29) 
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A példában egy PT1 tag folytonos átviteli függvényének transzformációját valósítjuk meg mintavételes átviteli 

függvény alakba a különböző módszerekkel: 

10.30. egyenlet - (10-30) 

 

10.31. egyenlet - (10-31) 

 

10.32. egyenlet - (10-32) 

 

10.33. egyenlet - (10-33) 

 

10.34. egyenlet - (10-34) 

 

10.35. egyenlet - (10-35) 
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10.36. egyenlet - (10-36) 

 

10.37. egyenlet - (10-37) 

 

10.38. egyenlet - (10-38) 

 

10.39. egyenlet - (10-39) 

 

5.2. Differenciaegyenlet módszere 

A megfelelő differenciálhányadosok differenciahányadosokkal történő közelítése, és az így kialakult egyenlet 

hatványainak meghatározása. 

10.40. egyenlet - (10-40) 

 

10.41. egyenlet - (10-41) 

 

10.42. egyenlet - (10-42) 

 

10.43. egyenlet - (10-43) 
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10.44. egyenlet - (10-44) 

 

10.45. egyenlet - (10-45) 

 

10.46. egyenlet - (10-46) 

 

10.47. egyenlet - (10-47) 

 

10.48. egyenlet - (10-48) 

 

10.49. egyenlet - (10-49) 

 

{ 50. LabVIEW program Diszkrét átvitelű tag differencia egyenlet módszerrel.llb} 

5.3. Z-transzformációval 

A folytonos átviteli függvényt átalakítjuk állapottér alakba, majd elvégezzük az állapottér alakban felírt rendszer 

Z-transzformációját (a megadott mintavételi időtartammal), majd visszaalakítjuk a most már mintavételes 

állapottér-leírást impulzusátviteli függvénnyé. 
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10.5.3.1. ábra 

 

10.5.3.2. ábra 

 

10.5.3.3. ábra 

{ 51. LabVIEW program ZTR_G(s) to G[z].vi} 

6. A mintavételes szabályozási kör stabilitása 

Az {yn} jelsorozatnak konvergensnek kell lennie. Ennek feltétele, hogy a 

10.50. egyenlet - (10-50) 

 

a zárt szabályozási kör átviteli függvényében az összes pólus (a nevező gyökei) a z síkon az egység sugarú 

körben vannak. 

Más megfogalmazással 
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10.51. egyenlet - (10-51) 

 

karakterisztikus egyenlet minden zi gyökének ki kell elégítenie a  feltételt. 

A mintavételes rendszer instabil, ha a karakterisztikus egyenlet bármelyik gyöke az egység sugarú körön kívülre 

esik. Ekkor a kimeneten egy divergens (nem nullához tartó) számsorozat jelenik meg. 

 

10.6.1. ábra 
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10.6.2. ábra 

{ 52. LabVIEW program Mintavételes szabályozási körök stabilitása } 

7. A számítógépes szabályozási kör méretezésének 
általános szempontjai 

Folytonos jelekkel működő szabályozási körökhöz a cél az előírt minőségi kritériumoknak megfelelő D(z) 

számítógépes algoritmus meghatározása. 

A zárt szabályozási kör alapjelre vonatkozó Z átviteli függvény 

10.52. egyenlet - (10-52) 

 

ahol 

 a szabályozott szakasz impulzusátviteli függvénye, 

 a szabályozó impulzusátviteli függvénye, 
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 a zárt szabályozási kör impulzusátviteli függvénye. 

Ha ismerjük G(z)-t és (például) előírjuk Gclosed loop(z)-t, a C(z) meghatározható (adott átviteli függvénytípust, 

modellt állítunk elő). 

10.53. egyenlet - (10-53) 

 

Ebből következik: 

Gclosed loop (z) nem lehet egységnyi átviteli tényezőjű. 

{ 53. LabVIEW program C(z) tervezése a zárt szabályozási kör átviteli függvénye alapján } 

A zavaró jellemző hatását egy, a kimenőjelhez adott taggal vettük figyelembe. A zavarjelnek is csak a 

mintavételezési időpontokban felvett értékét vesszük figyelembe 

, akkor a zavaró jelre vonatkozóan is felírható az ún. zavarjelátviteli függvény: 

10.54. egyenlet - (10-54) 

 

ahol a már bevezetett jelöléseken kívül 

10.55. egyenlet - (10-55) 

 

így az előírt Gdisturbance(z) és G(z) függvények ismeretében is meghatározható egy másik C(z) átviteli függvény. 

10.56. egyenlet - (10-56) 

 

{ 54. LabVIEW program C(z) tervezése a zárt szabályozási kör zavarjel átviteli függvénye alapján } 

7.1. Szempontok, javaslatok mintavételes szabályozási körök 
tervezéséhez 

Az adott szabályozási feladattól függ, hogy az alapjelre vagy a zavaró jellemzőre vonatkozó válaszfüggvényt 

tekintsük-e a méretezésben előírtnak. 

A méretezés során meghatározott C(z) átviteli függvény megvalósíthatóságát meg kell vizsgálni ( számláló, 

nevező fokszámainak viszonya, q0 együttható létezése). Megvalósíthatatlan függvény esetén a minőségi 

kritériumokat kell módosítani addig, amíg C(z) realizálhatóvá nem válik. 
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C(z) függvénynek nem kell feltétlenül stabilnak lennie, de a felnyitott kör stabilitása érdekében általában stabil 

C(z) függvényt valósítanak meg. 

Gyakorlati tapasztalatok alapján C(z)-ben a Z = +1 egyszeres pólust megengedik, a Z=−1 értékhez közel eső, 

valós részű pólusokat azonban 1-el helyettesítik annak érdekében, hogy a digitális szabályozó kimenetének 

lengéseit csökkentsék. A szabályozó kimeneti jelének lengései ugyanis a beavatkozó szervet veszik igénybe. 

A C(z) függvényre vonatkozó gyakorlati megkötések miatt sokszor adott struktúrájú C(z) függvényt tételeznek 

fel (például egy digitális PID-algoritmust), ilyenkor a méretezés célja a szabályozó paramétereinek beállítása. 

A szabályozási algoritmus attól függően, hogy a számítógép milyen típusú beavatkozó szervet működtet, lehet: 

• Helyzet- vagy pozícióalgoritmus kimenete a beavatkozó szerv mindenkori állapotát adja meg. 

• Sebesség- vagy inkremens algoritmus, amely a kimenetén a beavatkozó szerv mindenkori állapotának kívánt 

előjeles megváltozását adja (integráló típusú beavatkozó szerv). 

Sebességi algoritmus esetén az inkremensek összegzését (integrálását) a beavatkozó szerv végzi. Problémát 

jelenthet, hogy a beavatkozó szerv állapotáról nem áll rendelkezésre információ. Ezt a problémát úgy oldják fel, 

hogy az inkremens (= növekményes) bemenetű beavatkozó szervek állapotát külön távadóval mérik. 

A sebességi algoritmus a beavatkozó szervet a végállapot közelében felütközteti (korlátozza, limitálja). 

A sebességi algoritmussal működtetett inkremens beavatkozó szerv megtartja az utoljára beállított állapotát. 

A helyzetalgoritmus alkalmazásakor a beavatkozó jel kiadása előtt programmal ellenőrizhetjük, hogy a jel nem 

haladja-e meg a beavatkozó szerv működési tartományát. 

A helyzetalgoritmusnak az a hátránya, hogy a számítógép meghibásodása esetén a beavatkozó jel megszűnik, és 

a beavatkozó szerv végállapotba kerül. 

8. PID-algoritmus 

A számítógépes szabályozási körökben elterjedten használják a PID-algoritmusokat. A digitális PID-algoritmust 

a differenciaegyenlet módszerével határozzuk meg. 

A folytonos működésű PID-szabályozó egyenlete (nem megvalósítható ideális eset a D tagra): 

10.57. egyenlet - (10-57) 

 

ahol 

10.58. egyenlet - (10-58) 

 

A fenti egyenlet átírása a  időpontra (mintavételes esetre, ahol h a mintavételezi idő): 

10.59. egyenlet - (10-59) 



 A számítógépes irányítás 

algoritmusai 
 

 232  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A kifejezés rekurzív számítása így nem megfelelő, ezért írjuk fel a időpontra is. 

10.60. egyenlet - (10-60) 

 

vonjuk ki a két egyenletet egymásból és fejezzük ki xk értékét 

10.61. egyenlet - (10-61) 

 

Mindkét oldal Z-transzformáltját képezve, és figyelembe véve a Z-transzformált eltolási tételt, a digitális PID-

algoritmus C(z) Z átviteli függvényét kapjuk. 

10.62. egyenlet - (10-62) 

 

10.63. egyenlet - (10-63) 

 

ahol 

 K a szabályozó átviteli tényezője 

10.64. egyenlet - (10-64) 

 

10.65. egyenlet - (10-65) 
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10.66. egyenlet - (10-66) 

 

Ha a beavatkozó szerv nem növekményes (nem inkremens) bemenetű, a számítógép PID-helyzetalgoritmussal 

dolgozik (lásd előző képlet). 

Az növekményes bemenetű beavatkozó szerv esetén a számítógép PID-sebességalgoritmussal dolgozik, vagyis a 

kimeneten a mintavételezési időpontban a 

10.67. egyenlet - (10-67) 

 

értéket adja ki. 

A PID-sebességalgoritmus képlete: 

10.68. egyenlet - (10-68) 

 

Gyakorlatilag csak formai felírásbeli különbség van közöttük. 

{ 55. LabVIEW program Mintavételes PID algoritmus.llb} 

8.1. Módosított PID-algoritmus 

Ha felírjuk a sebességi algoritmust: 

10.69. egyenlet - (10-69) 
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A kifejezés első tagja a P hatás, a második tagja pedig az I hatásnak felel meg. Ha a két hatás előjelét vizsgáljuk 

meg, ahogy a rendelkező jel az egyensúlyi állapottól távolodik, vagy az egyensúlyi állapot felé közeledik, a 

következőt kapjuk: 

 

10.8.1.1. ábra 

 

10.8.1.2. ábra 
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10.8.1.3. ábra 

 

10.8.1.4. ábra 

 

10.8.1.5. ábra 

Az egyensúlyi állapot felé tartó rendelkezőjel (r[t]) esetén a sebességi algoritmusban a P hatás az I hatást 

csökkenti! 

Ezért az úgynevezett korlátozott, arányos hatású sebességi algoritmusban a nemkívánatos hatást úgy küszöbölik 

ki, hogy a rendelkező jel egyensúlyi állapotának környezetében egy sávot jelölnek ki, és ha a rendelkező jel az 

egyensúlyi állapot felé tart, de értéke ±H-nál nagyobb, az algoritmusban a Dxn kiszámításakor a P tag hatását 

„kikapcsoljuk”. 

8.2. Hibanégyzetes PID-sebességalgoritmus 
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10.70. egyenlet - (10-70) 

 

{ 56. LabVIEW program Hibanégyzetes PID algoritmus} 

Ez az algoritmus, amely nagy értékű rendelkező jelre és azok nagy változásaira nem lineáris módon erősíti a P 

és I hatást, és ezáltal a szabályozott jellemző beállását gyorsítja, a szabályozási eltérés lengési tulajdonságait 

viszont növeli. 

A szabályozott jellemző alapjele változáskor fellépő lengéseinek csillapítása érdekében a digitális PID-

algoritmusokban a differenciáló hatás számításakor az r rendelkező jel helyett az e ellenőrző jelet veszik 

figyelembe. A módosított PID-algoritmus képlete ennek megfelelően a következő lesz:  

Pozícióalgoritmus: 

10.71. egyenlet - (10-71) 

 

Sebességi algoritmus: 

10.72. egyenlet - (10-72) 

 

9. A digitális szabályozók paramétereinek beállítása 
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A folytonos szabályozási rendszereknél megismert módszerek itt is alkalmazhatók. 

A következőkben megvizsgáljuk a 

 10.9.1 Ziegler−Nichols-módszert 

 10.9.2 Átmeneti függvény alapján történő beállítást 

 10.9.3 Dahlin-algoritmust 

 10.9.4 Kalman-algoritmust 

9.1. Ziegler−Nichols-módszer 

Olyan szabályozási körökre alkalmazható, amelyben a szabályozott szakasz ún. minimálfázisú (az átviteli 

függvényének nincs pozitív, valós részű zérushelye), frekvencia-jelleggörbéje csak egy helyen, a 0 és a –1 pont 

között metszi a negatív, valós tengelyt. 

A behangolási módszer lépései: 

 

10.9.1.1. ábra 

 KC  a szabályozó erősítési tényezője 

 KC a szakasz erősítési tényezője. 

Számítással vagy szimulációval, esetleg méréssel meghatározzuk a 

10.73. egyenlet - (10-73) 

 

értékeket, ahol a szabályozási kör állandó amplitúdójú lengési állapotba kerül, ami a zárt szabályozási kör 

stabilitásának határa. 

Ezután meghatározzuk a 

 a felnyitott kör erősítésének értékét 

 a szabályozási kör lengéseinek periódusidejét 

A PID-szabályozó paramétereinek beállításához 

10.74. egyenlet - (10-74) 
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A 10.1 táblázatban a folytonos és a mintavételes szabályozók esetén a  és  értékek 

ismeretében meghatározhatók a K, Ti,TD illetve digitális megfelelő esetben a p0, p1, p2 értékek. 

 

10.9.1.2. ábra 

Más  arány esetén a paramétereket át kell számolni. 

A módszert nem alkalmazzák, ha ez a  arány 10-nél kisebb. 

{  57. LabVIEW program Szabályozó behangolás Ziegler Nichols módszerrel} 

9.2. A szabályozó behangolása a szakasz átmeneti függvénye 
alapján 

A behangolási módszer a szakaszt a 

10.75. egyenlet - (10-75) 

 

átviteli függvényű taggal helyettesíti. 

ahol 
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 A a szabályozott szakasz átviteli tényezője 

 T egyenértékű időállandó 

 TH tényleges és látszólagos holtidő összege 

 

10.9.2.1. ábra 

Először itt is mintavételi időt kell választanunk (h) 

10.76. egyenlet - (10-76) 

 

Majd a következő táblázatból meghatározzuk a kiválasztott minőségi kritériumhoz tartozó paramétereket. 

Átmeneti függvény alapján történő szabályozó beállítás 

(kszakasz = Ap) 
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10.9.2.2. ábra 

{ 58. LabVIEW program Szabályozó behangolás az átmeneti függvény alapján} 

9.3. Dahlin-algoritmus 

A módszer lényege, hogy a szabályozási körben a C(z) szabályozó Z átviteli függvényét úgy határozza meg, 

hogy a zárt szabályozási kör átviteli függvénye 

10.77. egyenlet - (10-77) 

 

alakú legyen, 

ahol: 

 TH a valóságos és látszólagos holtidő 

 TE időállandó 

10.78. egyenlet - (10-78) 

 

A zárt, digitális szabályozási kör z átviteli függvénye: 

10.79. egyenlet - (10-79) 

 

10.80. egyenlet - (10-80) 

 

10.81. egyenlet - (10-81) 

 

Korábban már bemutattuk, hogy a digitális szabályozó z átviteli függvénye: 

10.82. egyenlet - (10-82) 
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Ebből Gclosed_loop(z) behelyettesítésével C(z)-re, a következő összefüggést kapjuk: 

10.83. egyenlet - (10-83) 

 

A képletben G(z) a nullad- (0) rendű tartószerv és a szabályozott szakasz együttes Z átviteli függvénye. 

{ 59. LabVIEW program Szabályozó behangolás Dahlin algoritmussal} 

9.4. Kalman-algoritmus 

Véges mintavételi idő szám alatt beálló algoritmus. 

 

10.9.4.1. ábra 

10.84. egyenlet - (10-84) 

 

10.85. egyenlet - (10-85) 

 

Képezve a két átviteli függvény hányadosát: 

10.86. egyenlet - (10-86) 
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függvényt kapjuk. 

A továbbiakban látjuk, hogy a számítógépes szabályozó z átmeneti függvénye 

10.87. egyenlet - (10-87) 

 

Ebbe az összefüggésbe behelyettesítve G(z) fenti alakját, 

10.88. egyenlet - (10-88) 

 

A méretezéshez előírjuk a bemenőjelet u(z), és az erre adott válaszfüggvényt y(z)-t. Legyen például a bemenőjel 

egységugrás alakú, 

 

10.9.4.2. ábra 
 

  

10.89. egyenlet - (10-89) 

 

10.90. egyenlet - (10-90) 

 

A kifejezés holtidővel nem rendelkező másodrendű szakasz esetén alkalmazható! 
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Ha a szabályozott szakasz holtidőt is tartalmaz, akkor a szabályozott jellemző beállása a holtidőnek megfelelő 

mintavételezési időponttal eltolódik. 

Az U(z) és Y(z) kifejezései alapján a számítógépes szabályozási kör átviteli függvénye 

10.91. egyenlet - (10-91) 

 

Figyelembe véve, hogy 

10.92. egyenlet - (10-92) 

 

A Gclosed loop(z) jobb oldali tényezőjében szereplő tagot a következő módon írhatjuk fel: 

10.93. egyenlet - (10-93) 

 

Így ezt a Ge(z)-be behelyettesítve és a kifejezést rendezve az előírt Z átviteli függvény holtidővel nem 

rendelkező szakasz esetén: 

10.94. egyenlet - (10-94) 

 

 holtidő esetén pedig 

10.95. egyenlet - (10-95) 

 

Ahol N pozitív egész szám. 

A méretezés során a G(z) z átviteli függvényt ismertnek tekintjük, és a korábban bevezetett 

10.96. egyenlet - (10-96) 

 

összefüggésből a Gclosed_loopz) ismeretében Gu (z)-t meghatározzuk. 

A Gclosed_loop(z) és Gu (z) a szabályozó algoritmus C(z) Z átviteli függvénye: 
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10.97. egyenlet - (10-97) 

 

ahogyan azt korábban már bemutattuk. 

A Kalman-algoritmus mintapéldája: 

10.98. egyenlet - (10-98) 

 

10.99. egyenlet - (10-99) 

 

10.100. egyenlet - (10-100) 

 

10.101. egyenlet - (10-101) 

 

10.102. egyenlet - (10-102) 

 

10.103. egyenlet - (10-103) 

 

10.104. egyenlet - (10-104) 
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Az n értéke a nevező polinom legkisebb fokszámú tagjának kitevője. 

Ebben a példában n=2. 

Az előírt Gclosed_loop (z) függvény együtthatóinak összege 1, ezért a G(z) számlálóját és nevezőjét elosztjuk 

 a tényezővel, így 

10.105. egyenlet - (10-105) 

 

A számláló alapján Gclosed_loop (z) függvény 

10.106. egyenlet - (10-106) 

 

A nevező alapján a Gclosed_loop (z) függvény: 

10.107. egyenlet - (10-107) 

 

Ezt a két kifejezést a C(z) levezetési képletébe visszahelyettesítve: 

10.108. egyenlet - (10-108) 
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A szabályozott szakasz paramétereinek ismeretében C(z) lengést okozó pólusait (z=-1) a korábban ismertetett 

módon kiküszöböljük. 

A h mintavételezési idő értékét kísérletileg vagy szimulációval határozzuk meg! 

A Kalman-algoritmus a véges beállású szabályozási algoritmusok egy fajtája. Ezek lényege az, hogy az előírt 

változású alapjel vagy zavaró jellemző esetén előírjuk, hogy a szabályozott jellemző véges számú 

mintavételezési periódus után éri el az állandósult állapotát. A véges beállású algoritmusok meghatározásánál a 

végrehajtójel előírt korlátozásai figyelembe vehetők (limitálás). 

{ 60. LabVIEW program Szabályozó behangolás Kalman-algoritmussal} 

Általános esetben, ha a szabályozott szakasz impulzusátviteli függvénye: 

10.109. egyenlet - (10-109) 

 

10.110. egyenlet - (10-110) 

 

Akkor a véges beállás megvalósításához szükséges szabályozó impulzus átviteli függvénye: 

10.111. egyenlet - (10-111) 

 

10. A leckéhez kapcsolódó multimédiás anyagok 

{ 42. LabVIEW program  Mágneses lebegő vasút.vi } 

A program állapot-visszacsatolásos szabályozóval ellátott lebegő vasút lebegési magasságának változását 

mutatja az idő függvényében, illetve zavarjelre történő válaszát. 

Mágneses lebegés (film) 

A film szupravezetéses, mágneses lebegő vasútmodell működését mutatja be. 

{ 43. LabVIEW program  Állapot visszacsatolás.vi } 
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Állapot-visszacsatolásos szabályozás pólusbeállítási lehetőségeit mutatja be a program. Stabil, kvázistabil és 

instabil működést tudunk létrehozni a visszacsatolási értékek változtatásával. 

{ 44. LabVIEW program Neurális hálózat alkalmazása szabályozóként.llb} 

A program bemutatja egy többrétegű neurális háló felépítését és elemeit, egyszerű tanulási folyamat 

segítségével bemutatja, hogyan lehet a szabályozott szakaszról érkező bemenő- és kimenőjel segítségével 

„betanulni” annak viselkedését megvalósító neurális hálózat súlyozási értékeit. 

{ 45. LabVIEW program Fuzzy típusú szabályozó.llb} 

A program bemutatja egy fuzzy típusú szabályozó (PI-típus) működését megvalósító szabályok beállítási 

paramétereit. A fuzzy-szabályozó lehetővé teszi, hogy az egyes szabályok részvételi súlyát is beállítsuk egy 0... 

1 közötti súlyozó értékkel. 

{ 46. LabVIEW program  Smith prediktor.llb} 

A program bemutatja a holtidős késleltetést tartalmazó szakasz irányítását, úgy, hogy a holtidő okozta fázistolást 

és a jelkésleltetés hatását megszüntetjük a szabályozási körben. 

{ 47. LabVIEW program Számítógépes irányítás blokkdiagramja.vi } 

A program bemutatja a számítógépes irányítórendszer felépítését és tipikus jeleit a különbségképzés után, illetve 

a számítógépes irányító algoritmus kimenetén. 

{ 48. LabVIEW program  Impulzus átviteli függvény megvalósítása.llb} 

A program általános felépítésű (számláló-nevező fokszámú) impulzusátviteli függvény megvalósítását végzi el. 

{ 50. LabVIEW program  Diszkrét átvitelű tag differencia egyenlet módszerrel.llb} 

A program az előre és visszafelé történő differenciaszámítás eredményeit mutatja be egy folytonos átviteli 

függvénnyel rendelkező tag mintavételes megfelelőjének előállításánál. 

{ 51. LabVIEW program  ZTR_G(s) to G[z].vi} 

A program a folytonos átviteli függvény ekvivalens állapottér-modelljét állítja elő, amellyel adott mintavételi 

időtartammal előállítjuk a rendszer mintavételes állapottér-modelljét. Ezt a mintavételes állapottér-modellt 

transzformáljuk vissza adott bemenet és kimenet közötti impulzusátviteli függvénnyé. 

{ 52. LabVIEW program  Mintavételes szabályozási körök stabilitása.vi } 

A program segítségével megvizsgálhatjuk a mintavételes szabályozási rendszerek karakterisztikus egyenletének 

pólusait, és ezek elhelyezkedése alapján meg tudjuk állapítani a szabályozási rendszer stabilitását. 

{ 53. LabVIEW program  C(z) tervezése a zárt szabályozási kör átviteli függvénye alapján.vi } 

A program segítségével megadott, zárt szabályozási kör impulzusátviteli függvényéhez és a szakasz 

impulzusátviteli függvényéhez szabályozót tudunk tervezni direkt módon. 

{ 54. LabVIEW program  C(z) tervezése a zárt szabályozási kör zavarjel átviteli függvénye alapján.vi } 

A program segítségével megadott, zárt szabályozási kör zavarjele impulzusátviteli függvényéhez és a szakasz 

impulzusátviteli függvényéhez szabályozót tudunk tervezni direkt módon. 

{ 55. LabVIEW program Mintavételes  PID algoritmus.llb} 

A program az ideális, folytonos PID-szabályozó algoritmus mintavételes megfelelőjét állítja elő, amelynek 

eredménye egy rekurzív függvény, amellyel abszolút és relatív koordinátákkal meg tudjuk adni a szabályozó 

kimeneti jelét. 

{ 56. LabVIEW program  Hibanégyzetes PID algoritmus.vi } 
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A program a proporcionális és az integráló részek bemeneti jeleinek önmagával való szorzásával egynél 

nagyobb jelek esetén egy nagy sebességű, egynél kisebb jelek esetén pedig egy kisebb sebességű szabályozó 

hatást fejt ki, és ezzel jelentősen meggyorsítja a szabályozást és csökkenti a szabályozott jel késleltetését. 

{ 57. LabVIEW program Szabályozó behangolás  Ziegler Nichols módszerrel (film)} 

A film bemutatja a szabályozó behangolás lépéseit, és egy mintapéldán adott bemeneti paraméterekhez a 

szabályozó P, I és D paramétereit, valamint a zárt szabályozási kör beállási tulajdonságait. 

{ 58. LabVIEW program  Szabályozó behangolás az átmeneti függvény alapján (film)} 

A film bemutatja a szabályozó behangolási eljárást abban az esetben, ha a szabályozott szakasz átmeneti 

függvénye ismert a tervezéshez. A tervezés egyes lépéseinek bemutatása után mintapéldán kísérhetjük 

figyelemmel a szabályozás tulajdonságait. 

{ 59. LabVIEW program Szabályozó behangolás  Dahlin algoritmussal (film)} 

A film bemutatja a zárt szabályozási kör impulzusátviteli függvényének előírásával és adott, szabályozott 

szakasszal tervezhető szabályozó paramétereinek meghatározását. 

{ 60. LabVIEW program Szabályozó behangolás  Kalman algoritmussal (film)} 

A film bemutatja a csak mintavételes szabályozási rendszerrel megvalósítható, véges mintavételi lépésszám alatt 

beálló szabályozás tervezésének lépéseit, mintapélda segítségével az értéktartási és zavarelhárítási 

tulajdonságait. 

11. Fogalomtár a modulhoz 

állapot-visszacsatolás: a rendszer állapotváltozós leírási formájában az egyes állapotváltozók visszacsatolása a 

bemenet(ekre) olyan módon, hogy az A állapotmátrix új (beállított) saját értékekkel rendelkezzen 

behangolás átmeneti függvény alapján: szabályozóátviteli függvény meghatározása a szabályozott szakasz 

átmeneti függvénye alapján 

Dahlin -algoritmus: algoritmus, amelynél a zárt szabályozási kör átviteli függvényének előírása alapján 

határozzuk meg az ezen feladatot teljesítő szabályozót 

differenciaegyenlet módszere: az időváltozós differenciálegyenlet elemeinek felírása véges idődifferencia 

alkalmazásával 

fuzzy  típusú irányítás: olyan irányítási algoritmus, amelynél a számértékeket nyelvi változók segítségével 

helyettesítjük 

hibanégyzetes PID-algoritmus: a PID-algoritmus továbbfejlesztett változata 

inverz Z-transzformáció: a z transzformált alakból ezzel a transzformációval alakítjuk át a kiszámított 

eredményeket időtartományba 

Kalman -algoritmus: mintavételes szabályozómeghatározási algoritmus, más elnevezése véges mintavételi 

lépés alatt beálló algoritmus 

lineáris differenciaegyenlet: a lineáris, időfüggő differenciálegyenlet adott időlépésre felírt alakja 

lineáris programozás: a szabályozó által kiadott érték meghatározása szélsőérték-programozási feladatként 

mintavételes PID-algoritmus: a folytonos PID-algoritmus mintavételes megfelelője 

mintavételes rendszer stabilitása: a magára hagyott (nulla bemeneti jelű) irányítórendszer tulajdonsága, hogy 

állapotváltozói mind-mind exponenciálisan közelítenek a saját nulla értékükhöz 

mintavételes szabályozó: szabályozó algoritmus, amely (csak) a mintavételi időpontokban fejti ki hatását az 

irányított folyamatra 
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mintavételes szabályozott szakasz: a szabályozott szakaszleíró differenciálegyenletének Z transzformáltja 

mintavételezés: eljárás, amellyel a folytonos időtartománybeli jeleket a digitális számítógép számára 

feldolgozhatóvá tesszük 

mintavételezett jel tartása: a mintavételezett jelek visszaalakítása időben folytonos jellé 

modellreferenciás irányítás: olyan irányítási eljárás, aminél a változó paraméterű szakasz irányítását úgy 

végezzük, hogy egy referenciamodelltől való eltérés eredményét juttatjuk vissza a szabályozóberendezésbe 

módosított PID-algoritmus: a szabályozási eltérés különböző módon történő alkalmazása a normál PID-

algoritmus jó tulajdonságainak további fokozására 

neurális hálózat: irányítórendszeri elem, ami alkalmas bemeneti és kimeneti jelekből „megtanulni” az adott 

berendezés átviteli tulajdonságait 

Ziegler−Nichols-módszer: szabályozóbehangolási eljárás, ami a zárt szabályozási kör kritikus erősítése alapján 

adja meg a szabályozóbeállítási értékeket 

12. Javasolt szakirodalom a modulhoz 
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Klaus Janschek: Mechatronic Systems Design; 2012. Springer Heidelberg Dordrecht London New York; ISBN 

978-3-642-17530-5 

Zoran Gajic: Modern Control Systems Engineering; Pub. Date: June 1996. Publisher: Prentice Hall 

Professional Technical Reference Series: Prentice-Hall International Series in Systems and Control Engineering; 

ISBN-13: 9780131341166 
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11. fejezet - Önellenőrző feladatok, 
mellékletek 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

2. LabVIEW mintapéldák 

LabVIEW mintapéldák 

3. TUBSIM Szimulációs program - Ismertető 

TUBSIM Szimulációs program - Ismertető 

melleklet/feladatok.pdf
melleklet/labview_mintapeldak.zip
melleklet/TUBSIM_ismerteto.pdf

