
Ha ember lenne, a Brüel & Kjaer PULSE mérőrendszere már lassan érettségizne, ugyanis 1996-ban 

mutatták be. Addigra a gyár mögött már hatalmas tapasztalat volt a zaj- és rezgéselemzők terén, a 

digitális szűrős és FFT elemzők több típusa váltotta egymást a múlt század nyolcvanas-kilencvenes 

éveiben. A PULSE Labshop az akkori egyik legjobb operációs rendszerére, a Windows NT-re írt kezelői 

felület, amely azzal az igénnyel született, hogy „mindent tudjon”, kiváltsa a teljes addigi analizátor 

választékot. A PULSE Labshop szoftver azóta fokozatosan bővült és gazdagodott. Az alapfunkciók köré 

épültek a nagyobb lélegzetű alkalmazások, mint a zajteljesítmény mérés és az akusztikus leképezés 

egyre „ütősebb” megoldásai. Az utolsó néhány év eredménye a rendszerhez kapcsolódó PULSE Reflex 

utófeldolgozó szoftver kifejlesztése. Ebben az egyszerűbb feladatok mellett a legnagyobb eredmény a 

teljes modális elemzés csomag. Bár a Brüel & Kjaer évtizedek óta forgalmazott az elemzőihez modális 

szoftvert, ez az első teljesen saját és teljesen integrált megoldás.  

 

Amíg a PULSE szoftver egyenes fejlődési utat járt be, a hozzá tartozó mérő hardvernek három 

generációját láthattuk. A hardver kezdetben modulos mérőegységből és a számítógépbe helyezett 

DSP (jelprocesszor) kártyából állt. Csak az ezredfordulóra nőtt fel a Pentium alapú számítógép 

teljesítménye arra a szintre, hogy rá lehessen bízni a valósidejű elemzést. Ma már a több gigahertzes 

többmagos processzorokkal többszáz (!) csatornás valósidejű FFT rezgéselemzés is lehetséges. 

Természetesen a mai mérőegységekben is van DSP, de az az adatforgalmat szervezi. Minden 

mérőegység lényege a minőségi jelkondicionálás. A Brüel & Kjaer PULSE alapvetően a kondenzátor 

mérőmikrofonokkal és a piezo gyorsulásérzékelőkkel való munkára készült. Mindkettőre jellemző a 

rendkívüli, 120 dB-es, azaz hat nagyságrendet is meghaladó dinamika. Régebben ennek a kezelése 

csak a bemeneti méréshatár váltásával volt lehetséges. Például az ezredforduló táján a 16 bites A/D 

átalakító előtt 10 dB-enként 7 mV és 7 V közt állítható jeltartományt tudott a PULSE. Ma a LAN-XI 

márkanevű PULSE mérőegységek csatornánként 2 db 24 bites A/D-vel méréshatárváltás nélkül 

feldolgozzák az átalakítók teljes jeltartományát a mikrovoltoktól a voltokig. Ez a csúcstechnika most 

még egy kicsit elérhetőbbé vált a PULSE Access konstrukcióval. 
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