
Orvostechnikai eszköz hardver-közeli szoftverének 

fejlesztése 
 

Bevezető 

Bár mér régóta ez a tendencia figyelhető meg, napjainkban a legszembetűnőbb, hogy az 

elektronika részt vesz a mindennapjainkban, így a környezetünkben lévő orvosi eszközökben is. 

Azonban ezek az eszközök rendkívül bonyolultak. Egyre több szenzor, motor, szelep és pumpa 

jelenik meg bennük, amiknek a vezérlése komoly irányítástechnikai feladat. Emellett viszont 

nagyon fontos, hogy a gép minden hiba és üzemzavar nélkül működjön, hiszen közvetlen 

kapcsolatban áll egy élő szervezettel. Ennek eléréséhez gyakran redundancíát raknak a 

vezérlésbe, vagy külön létrehoznak egy felügyelő szervet. Mivel ezek az eszközök élő 

személyekhez vannak kötve, és a páciensek nagyban függenek a géptől, a rossz megoldások 

végzetes hibákhoz vezethetnek. Egy ilyen gép hardver és szoftver elemeinek ismerete és 

tesztelése nagyon fontos, hiszen szigorú követelményrendszer áll fenn ezekre vonatkozóan. A 

feladatom egy ilyen elektronikus orvosi műszer egyes részegységek hibáin, vagy hatásfokán 

javítani a kódban alkalmazott algoritmusok optimalizálásának segítségével.  

 

Elvégzett feladatok 
A munkát 2014. Július 1-én kezdtem. A 2 hónap során 3 nagyobb problémát kellett 

megfigyelnem, ezek alapján rájuk megoldást találnom és ezt implementálnom. A kutatás előtt 

tesztprotokollokkal foglalkoztam, így volt alkalmam kiismerni és megtanulni a gép működését és 

felépítését. Több olyan tesztet is végignéztem, ahol a gép elemein lépésről-lépésre haladok 

sorba. A tesztelés során megismertem és megtanultam használni a monitorozásra és vezérlésre 

alkalmas eszközöket.  

A hiba javítása előtt sorra figyelembe vettem az alábbi általános szabályokat: 

1. Jól mérhető követelményeket állítottam fel. 

2. A kód írása során különösen ügyeltem a helyes és alapos dokumentálásra 

3. Olyan szoftver architektúrát alkalmaztam, ami teljesíti a követelményeket. 

Az eszközt vezérlő szoftver alacsonyszintű programnyelvvel lett megvalósítva. A hiba javítása a 

következő protokoll szerint zajlott. Először tanulmányoztam a hibát különböző monitorozó 

módszerek segítségével. Így tisztázódott bennem az, hogy a hiba fellépése során az egyes 



változók milyen értékeket vesznek fel. Mivel ezzel tisztában voltam, így könnyebben 

összefüggéseket tudtam találni az egyes komponensek között.  

Az összefüggések figyelembevételével megoldásokat dolgoztam ki az egyes problémák 

orvosolására. Sok mérlegelés és pro-contra osztályozás után kiválasztottam, a lehető 

legoptimálisabb algoritmust majd a fejlesztőkörnyezet segítségével ezt implementáltam.  

A kód írása közben ügyeltem, hogy betartsam az előírt normatívákat. A célom nem csak az volt, 

hogy olyan algoritmusokat dolgozzak ki, amik hibátlanul megoldják a problémákat, hanem hogy 

emellett a rendszer a lehető legkevésbé terheljem le. Ilyen megoldások közét tartozott például a 

helyes memóriakezelés és a hardveres számláló alkalmazása helyett szoftveres számláló 

implementálása. Mivel az általam fejlesztett rendszerben megvalósításra került egy felügyelő 

eszköz is, ezért én kifejezetten kerültem a redundáns megoldásokat. 

 Mivel a céleszköz nem alkalmas a helyben történő fejlesztésre, ezért a fejlesztést nem itt 

végeztem, hanem egy személyi számítógépen. Egyrészt szükségem volt olyan speciális 

fejlesztőeszközökre, melyek PC-n futnak, azonban beágyazott rendszer processzorának 

megfelelő kódot készítenek. Ezeket nevezzük cross-platform eszközöknek. A kód megírása után 

került sor a fordításra. A C nyelvű kód először a preprocesszorhoz kerül, ami a compiler szerves 

része, tehát nem egy különálló alkalmazás. A preprocesszor feladata, hogy az állományt 

átalakítsa teljsen „tiszta” C nyelvű kóddá. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 

forrásállományba behelyettesíti, illetve a forrásállományból elhagyja a preprocesszor 

utasításoknak megfelelő tartalmat. Az előfeldolgozási fázis után következhet a tényleges 

fordítás. A fordítás során a C nyelven megír forrásfájlból elsődlegesen kimenetként egy 

objektumfájlt készít a fordító. Az objektumfájl lényegében nem más, mint a C nyelven megírt 

kódsorok gépi kódra lefordított megfelelője, kiegészítve még a forrásfájlok 

összeszerkeszthetőségéhez szükséges információkkal. Az objektumfájlban szerepelnek az 

előzőeken kívül még a hatékony hibakeresést lehetővé tevő részletek, ezek lényegében az írják 

le, hogy az adott gépi kódú programrészlet melyik forráskódú utasításnak felel meg, és az hol 

található a forrásállományban. A linker feladata, hogy az objektumfájlokból összeszerkessze a 

programmemória tartalmát, és minden egyes függvénynek, változónak, konstansnak 

meghatározza a fizikai helyét a memóriában. A linker elsődleges kimenete a programmemória 

végleges bináris tartalmát leíró bináris fájl.  

A lefordított kódot ezután élesben kipróbáltam az orvostechnikai eszközön. A probléma 

szempontjából fontos változókat szintén a monitorozó eszköz segítségével figyeltem meg. Ha a 

gép ezután úgy viselkedett, ahogyan a követelményekben szerepel a megoldást sikerként 

könyveltem el, ha nem akkor a kódot tovább finomítottam és fejlesztettem.  



A fejlesztéshez az Eclipse nevű programot használtam. A fordításhoz az Ecliple és CodeWarrior 

nevű programokat alkalmaztam. A mért adatokat egy konkrétan erre a célra létrehozott 

program és az Excel program segítségével dolgoztam fel.  

Összegzés 

A feladatok elvégzése során megismertem egy elektronikus orvosi eszköz szoftveres és 

hardveres felépítését. A hibák javításával nagyban fejlődtek a programozási készségeim és az 

ismereteim a ’C’ programozási nyelvvel kapcsolatban. Emellett sikerült megismernem egy 

számomra teljesen új fejlesztőkörnyezetet. Kihívást jelentett még a hosszú programkódban való 

tájékozódás, illetve a mások által megvalósított függvények megismerése.  

 

 


