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Bevezető

Napjainkban az informatikai megoldások az élet minden területén megkönnyítik

az emberek munkáját, életét. Nincs ez másképp az orvostudományban sem. Az

automatizált orvostechnikai eszközök pontosabb, megbízhatóbb kezeléseket, beavat-

kozásokat képesek végezni, mint egy emberi kéz által vezérelt folyamat.

Különösen fontos, hogy egy egészségügyi készülék, mely közvetlen kapcsolatban

áll egy élő szervezettel, minden hiba és üzemzavar nélkül működjön. Épp ezért

rendkívül összetett minőségbiztosítási előírásoknak kell megfelelni, ami legfőképp a

szoftver-, és hardver elemek alapos, minden részletre kiterjedő tesztelését jelenti.

A szigorú előírások miatt egy ilyen gép szoftvere elég összetett, és egy-egy teszt

szekvencia megkezdése előtt megannyi önellenőrző tesztet és egyéb előkészületet kell

végrehajtani az eszközön. Ez egyrészt sok időbe kerül, sok energiát és vizet kíván,

másrészt a fizikai gépek száma korlátozott, így előfordulhat, hogy egy-egy szoftver-

komponens letesztelése sok időbe telik, elhúzódik. Ezen probléma megoldására, a

szoftver összetevők tesztelésének meggyorsítására felmerült az igény, egy a valós gép

viselkedését megfelelő pontossággal követő PC-n futó szimulátorra.

Feladat bemutatása

Kutatási feladatom célja volt a szimulátor MATLAB Simulink modelljének fejlesz-

tése, finomhangolása, és felkészítése az eszköz szoftverével való kommunikációra.

Természetesen ehhez szükséges volt megismerni az eszköz szoftveres és harveres fel-

építését is.

Az elvégzett munka

A szimulátor folyamatmodell fejlesztése

A tesztlaborban megismertem az eszköz hardveres felépítését, magam is végeztem

teszteket, így képbe kerültem a szimulálni kívánt folyamatokkal.

Miután elegendő ismerettel rendelkeztem az eszközről, és a benne játszódó fo-

lyamatokról, elkészítettem a szimulátor folyamatmodelljének egy részét. A modellt

Matlab Simulink-ben, egy moduláris, grafikus programozási környezetben fejlesztet-

tem.

1



Méréseket végeztem az eszközön, majd az eredményeket felhasználva pontosítot-

tam a modellt.

Ezután, összehasonlítő méréseket végeztem a szimulátor és a valós eszköz között.

A méréseket úgy végeztem, hogy a valós gép prototípusán beállítottam egy öblítő

módot, mely sok különböző szelepállást lefed. A teszt során egy futásidejű diagnosz-

tikai eszközzel monitoroztam a gépet és lementettem a nyomás értékeket, a szelep

állásokat, és a pumpák fordulatszámát. A diagnosztikai eszköz segítségével a mért

adatokat Excelbe exportáltam majd a pumpa fordulatszám értéket és a szelep állá-

sokat beimportáltam a Simulink-be.

A modell Simulinkben lefuttatva a valós gépen mért értékekhez hasonló eredmé-

nyeket produkál. A szimulátort felépítő blokkokat általános elemekként próbáltam

megalkotni, így a későbbiekben más projektekhez is felhasználhatóak lesznek, vagy

a prototípus felépítésének változásakor könnyen átépíthető a szimulátor is.

Az eszköz szoftverének módosítása

Ahhoz, hogy az eszköz szoftvere valós hardver nélkül is működőképes legyen, vál-

toztatásokat kellett végeznem rajta. Ezt úgy kellett megoldanom, hogy a szoftver

ne érzékelje, hogy nem egy fizikai eszközzel kommunikál. A szoftver alapos meg-

ismerése után a megfelelő változók értékeit az analóg digitális átalakító helyett a

kommunikáció során a szimulátortól kapott értékekre cseréltem. Ehhez természete-

sen a kommunikációs protokollt is megváltoztattam, hogy a szimulátor változókat is

megkapja a szoftver.

Összegzés

Kutatási munkám során megismertem egy fejlesztés alatt álló orvostechnikai eszköz

szoftveres és hardveres felépítését. A tesztelés segítésére létrehozott szimulátor fo-

lyamatmodelljét fejelsztettem és felkészítettem az eszközzel való kommunikációra.

Az összehasonlító mérések alapján egyelőre megfelelően követi a valós eszköz műkö-

dését, azonban a szimuláció követhetné pontosabba a valóságot, így ennek fejlesztése

a további cél.
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