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Összefoglaló 

A hemodialízis gépek veseelégtelenségben szenvedő betegek kezelésére szolgáló 

eszközök. A terápia típusától függően különböző változataik lehetnek, de működés 

szempontjából nagyfokú hasonlóságot mutatnak az egyes modellek. A funkcionalitásban is 

megjelenő hasonlóságot kihasználva, egy egységes szoftverarchitektúra kialakításával a 

fejlesztési idő jelentősen csökkenthető, a szoftver minősége növelhető. Ehhez a Matlab Simulink 

eszköztára nyújt segítséget grafikus felületen történő modell alapú fejlesztéssel, melyből 

fordítható C forráskód generálható. 

A módszer a szoftver jelentős részéhez hatékony segítséget nyújt, viszont a hardver-közeli 

részek továbbra is beágyazott szoftverfejlesztési feladatot jelentenek. A modell alapú fejlesztéssel 

létrehozott szoftverben a hardverelemek objektumokként jelennek meg, melyek a tényleges 

hardverelemhez egy egységes interfészen keresztül csatlakoznak. Az interfész és a hardverelemek 

között a hardver absztrakciós réteg teremti meg a kapcsolatot, ami elfedi az egyes hardverelemek 

vezérlésbeli különbségeit a vezérlőszoftver elől. A vezérlőszoftvert futtató egykártyás számítógép 

és a hardver absztrakciós réteget futtató beágyazott rendszer közötti kommunikáció soros vonalon 

keresztül valósul meg. Az absztrakciós réteg kialakításánál a(z)  modell alapú fejlesztéshez 

illeszkedő  objektumorientáltságot szem előtt tartva egy jól átlátható, modulárisan bővíthető 

struktúra kialakítása a cél. 

Az új architektúra alkalmazásához a kommunikációs rendszer kialakítása is szükséges. 

Ennek egyik alapkövetelménye a két egység interfészéhez tartozó, egységesen kezelhető 

adatobjektumok létrehozása. A kommunikáció az objektumok közötti adatszinkronizálást 

valósítja meg, így a két külön hardveren létrehozott interfész tartalma egységes. Az interfészt 

alkotó adatobjektumok és kommunikációs leírók adatbázisból történő szinkronizálása tovább 

csökkenti a fejlesztés idejét. A fejlesztés célja az új architektúra kommunikációs rendszerének és 

a hozzá tartozó adatobjektumoknak a kialakítása, továbbá a hardver absztrakciós réteg 

kiválasztott elemeinek megvalósítása. 

  



 

Abstract 

The hemodialysis machines are necessary devices for patients suffering from kidney 

failure. Varied versions are existing depending on the types of the therapy, but each model has a 

wide range of similarities in function. Taking advantage of the similarities which appear in the 

function, the developing time can be significantly decreased, and the quality of the software can 

be increased with the help of a common software architecture’s design. The toolbar of the Matlab 

Simulink provides help for it with the model-based development on a graphical platform, which C 

source code can be generated from.  

The method gives effective assistance for the most components of the software; although, 

the hardware-specific components of the software need an embedded software development. In 

the software generating with model-based development, the hardware elements are represented as 

objects that connect to the pure hardware element on a common interface. The connection 

between the interface and the hardware element is made by the hardware abstraction layer that 

hides the hardware components’ controlling differences from the controller software. The 

communication is realized on a serial link between the single-board computer on which the 

controlling software runs and the embedded system that runs the hardware abstraction layer on. 

During the design of the abstraction layer, object-orientation is required that accommodate the 

model-based development. The aim is to make a clear and modularly expandable structure.  

It is also necessary to design the communication system for the use of the new 

architecture. One of its basic requirements is the design of the data objects belonging to the two 

components’ interface that can be handled commonly. 

The communication synchronizes the data between the data-objects so the interface’s 

content designed on the two different hardware, is unified. The time of the development is 

decreased by the generation of the interface-constructed data-objects and the communicational 

descriptors from database.  

The aim of the thesis is to design the communication system of the new architecture and 

the related data objects as well as the implementation of the hardware abstraction layer’s selected 

components.  



 

Értékelés 

Feladatom megoldása során betekintést nyertem a villamosmérnöki terület egészségügyi 

vonatkozású részébe, a veseelégtelenségben szenvedők kezelésének folyamatába. A gépesített 

eljárás fejlesztése során villamosmérnöki és fiziológiai ismeretek alkalmazása is szükséges. 

Kezdetben megismerkedtem a vese felépítésével és működésével, illetve a veseelégtelenség 

kezelésének lehetőségeivel. A legelterjedtebb eljárás, a hemodialízis folyamatát, továbbá a 

közben felmerülő fizikai jelenségeket feltérképeztem. Tanulmányoztam a művesegép felépítését, 

a korábban alkalmazott szoftvermegoldást értelmeztem. A továbbfejlesztéshez kulcsfontosságú 

szerepe volt a jelenlegi megoldás megértésének, mely nagy hangsúlyt kapott az első féléves 

munka során. 

A kutató fejlesztés célja a szervizprogram modell alapú szoftverfejlesztéssel történő 

megvalósítása. A kommunikáció implementálásán kívül a hardver absztrakciós réteg 

kialakításában történő részvételt kaptam feladatul. A kommunikációs rendszer létrehozása 

sikerült, működése alapos tesztelésen esett keresztül. Az absztrakciós réteg kialakítása során 

fejlesztett elemek az elvárt követelményeknek eleget tesznek, működésük tesztelésre került. 

Végeredményben elmondható, hogy a kutatott módszer létjogosultsága vitathatatlan. A 

szoftverfejlesztést felgyorsítja és egyszerűsíti, viszont az új módszerre történő átállás sok 

előkészülettel jár. A fejlesztést megelőzően a hardverelemekhez létre kell hozni az 

alapobjektumot és a hardver absztrakciós rétegbeli elemeket is. A későbbi bővítések során 

viszont már csak az új elemeket kell létrehozni.  

A feladat megoldása során tapasztalatot szereztem a több állományból álló projektek 

kezelésében, elsajátítottam az Eclipse fejlesztőkörnyezet és az SVN verziókezelő szoftver 

használatát. Megismerkedtem az MQX beágyazott operációs rendszerrel és a több taszkból álló 

szoftverfejlesztéssel. A beágyazott szoftverfejlesztéshez szükséges ismereteket a gyakorlatban 

mélyíthettem el. 
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