
1 
 

 

 

 

Kutatói beszámoló 

 

 

Almásy Kitti 

 

 

Krónikus hemodialízis gép vezérlő szoftvere hardver közeli 

részének objektum orientált szemléletű fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. 



2 
 

A hemodialízis-gépek akut és krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegeknek nyújtanak 

kezelési módot. A különböző típusú terápiákra szánt dialízisgépek funkciói között nagyfokú 

hasonlóság mutatkozik. Egy egységes hardver illetve szoftver architektúra - kombinálva 

újrafelhasználható elemekkel - nagyban megkönnyítené egy termékcsalád fejlesztését.  

Az eredeti krónikus gép szoftverének hátránya a nehéz újrafelhasználhatóság, egy könnyen 

újrafelhasználható szoftver megírása a cél. Azt szeretnénk, ha később, egy másik gépben ugyanezt a 

szoftvert lehetne használni és ehhez csak kisebb módosításokra lenne szükség. Ha az új krónikus gép 

szoftverét az akut gép szoftverének mintájára írjuk meg, akkor ez valószínűleg kivitelezhető lesz. Ezen 

kívül egy másik fontos változtatás az eredeti krónikus gép szoftveréhez képest, hogy a szoftver 

újrafelhasználható részeinek tervezése modell alapú. Ez szintén növelné a fejlesztés termelékenységét 

és a termékek minőségét. 

A krónikus művese gép szerviz módhoz tartozó szoftvere (új szempontok alapján való) 

megírásának feladatát gyakornokok kapták. Feladatom a hardverelemeket vezérlő szoftver olyan 

módon való megírása volt, hogy elfedje a krónikus dialízis gép hardver-specifikus tulajdonságait a 

vezérlő szoftverkomponens többi (modellalapú technológiával fejlesztett) objektuma elől (az alap és 

szervező objektumok elől).  

Cégnél töltött időm elején megismertem az eredeti krónikus gép vezérlő szoftverének hardver 

közeli részét. A szelepeket vezérlő programrészt tanulmányoztam részletesebben. Odafigyelve, milyen 

funkciókat milyen módon és milyen sorrendben valósítottak meg, ezeket (amennyire célszerű volt) 

alkalmazva írtam meg az új szelepeket vezérlő programot.  

Kutatói ösztöndíjam keretein belül a hardver absztrakciós réteg szelepeket, pumpákat és 

szenzorokat vezérlő részét írtam meg. Szelepek esetén például olyan programot írtam (mivel többféle, 

eltérő működésű szelep található a dialízis gépben), ami a szelep típusától és működésétől függetlenül, 

mindig az adott szelepnek megfelelő módon nyitja ki és zárja be a szelepeket. Egyes szelepekhez 

tartozik watchdog időzítő, másoknak egy speciális szekvencia kell a megfelelő működés 

helyreállításához. A pumpák és a szenzorok szintén sok esetben különbözőek, esetükben is egységes 

működtetés elérése volt a cél. Háromféle pumpának a vezérlő programját írtam meg: a fogaskerekes-, 

perisztaltikus-, és pisztonpumpákét. Szenzorok közül különböző analóg és digitális szenzorokhoz 

tartozó vezérlő programot írtam. 

Úgy írtam meg a vezérlő szoftvereket, hogy többféle hardveren is működjenek (kisebb 

változtatásokkal). Ez nagyon fontos, mert később lehetséges, hogy ugyanezt a programot fogja 

használni a cég egy újabb művese gépen.  

Az általam írt programok minden esetben csak az adott hardverelemhez tartozó függvényeket, 

információkat tartalmazzák, egy egységként kezelik az összes példányt (adott típusú hardverelemet). 



3 
 

Ha például állítani kell egy szelepet (nyitni vagy zárni), akkor a programon belül fog eldőlni, melyik 

szelep az, hogyan kell állítani, tartozik-e hozzá watchdog időzítő vagy igényel-e speciális szekvenciát 

a működéshez. 

 

 

1. ábra: A művese gép egységeinek hierarchiája 

 

A feljebb bemutatott architektúrát találta a cég a legéletképesebbnek az eddigiek közül, ezért 

ha bebizonyosodik, hogy megfelelő, erre a mintára szeretnék a jövőben elkészülő dialízis gépek 

szoftverét is fejleszteni. 

Az egyszerű teszteken átmentek a szoftverrészek, de ahhoz, hogy egyszer a cég használni 

tudja őket egy új vesedialízis gép szoftvereként, további tesztek szükségesek. Ezeket a teszteket már 

olyan környezetben kell végezni, ahol az összes hardver-elemhez tartozó hardver absztrakciós réteg és 

a magasabb szintű szoftverrészek is meg vannak írva. Ezek együttes, egymás melletti működését kell 

ellenőrizni. Ahhoz, hogy minden szükséges adatot megkapjanak az alap objektumok a hardver-

elemhez tartozó hardver absztrakciós rétegtől és fordítva, a kommunikációnak is megfelelően kell 

működnie. Ez a három alegység szükséges ahhoz, hogy a szoftver jó működjön. 

 Ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy megbízhatóan működik a szoftver, sokféle 

állapotban ki kell próbálni. Elég sok teszt szükséges ahhoz, hogy ezt a sokféle állapotot előidézzük. 

Ezeket a teszteket egy direkt erre a célra kifejlesztett laborban szokták végezni, valószínűleg ezeket a 

teszteket is itt fogják elvégezni. Itt a szükséges, kezeléskor is használt oldatokkal próbálják ki a gép 

működését, ahol kell vért is használnak. Természetesen a tesztekkor használt vér sosem emberi, 

marhavért használnak, de erre viszonylag ritkán van szükség.  


