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Bevezetés 

Biztonságkritikus orvosi készülékek gyártmányfejlesztésének egyik egyre kritikusabb 

pontja a szoftverfejlesztés. Napjainkban az orvosi készülékekben is egyre inkább előtérbe 

kerülnek a beágyazott mikroprocesszorok és szoftveres megoldások a hardveres vezérlésekkel 

szemben, és ez új kihívások elé állítják az orvosi készülékek fejlesztőit. 

Feladat 

A kutatói munkám során a feladatom az volt, hogy olyan egyedi algoritmusokat 

fejlesszek ki és kódoljak le, melyek segítségével az adott aktív orvosi készülék működése 

biztonságosabbá válik. 

Elvégzett munka 

Munkám során egy folyadékok keveredését felügyelő szoftver működését kellett 

megismernem, majd a megismert algoritmust javítani. Három folyadékot kevertünk össze, és 

monitoroztuk két folyadék és az összes folyadék mennyiségét, ebből a folyadékarányokat jól 

meg tudtuk határozni, és felügyelni tudtuk a folyadékmennyiség szabályzó helyes működését. 

A feladat nehézségét az adta, hogy az összes áramló anyagmennyiséget egy kamra 

feltöltődésének idejéből számoljuk. Ez normál működés során nem okoz problémát, a kamra 

feltöltődése alatt a két mért folyadék mennyiségét is átlagolni kell, és ez által kiszámolhatók a 

folyadékarányok egy kamraciklusra. Viszont van egy speciális működési fázis, melyben csak 

a két folyadék mennyisége adott, viszont nem áll rendelkezésre az összes áramló folyadék 

mennyisége. Ebben a speciális fázisban is módosítható a két adalék folyadék mennyisége, 

ezért szükséges, hogy az elfogadási szinteket dinamikusan változtassuk. Mivel viszont nem áll 

rendelkezésre pontos mérés az összes folyadékmennyiségről, csak becsülni tudjuk az 

elfogadási limiteket. 



A szabályzó működését is figyelembe kell venni, ami nem engedi az összes 

folyadékmennyiség változtatását a speciális működési fázisban, viszont az egyes 

folyadékmennyiségek változtatásával a szabályzó beavatkozik, és az ekkor bekövetkező 

ingadozásoknak az elfogadási szinteken belül kell lenniük. Mivel a szabályzó működését 

(összes folyadékmennyiség) nem tudjuk monitorozni ebben a speciális fázisban a limitek 

változtatásához jó minőségű predikció szükséges. A kifejlesztett algoritmus megfelel ezeknek 

az elvárásoknak, így növelve az eszköz minőségét. 

Értékelés 

A munkám során kifejlesztett algoritmussal sikerült javítani a szoftver működésén, és 

ez által elősegíteni a hibák pontosabb detektálását. A kidolgozott eljárásnak köszönhetően 

biztosítottuk, hogy normális működési körülmények között ne következzenek be indokolatlan 

hibajelzések. 


