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Bevezetés 

Egy orvostechnikai készüléknek csak úgy, mint a legtöbb villamos ipari gépnek rendkívül magas 

elvárásoknak, szabványoknak kell eleget tennie. Ezek a szabványok, kritériumokat és ajánlásokat 

tartalmaznak mind a hardveres mind a szoftveres komponensekre egyaránt, kiterjednek a 

készülék műszaki, villamosságtani jellemzőin át egészen a szoftver felépítésére, fejlesztésének, 

tesztelésének módjaira. Ezek a szigorú, követelmények elengedhetetlenek mivel emberi életek 

forognak kockán ráadásul a kezelés során a beteg keringési rendszeréhez csatlakozik közvetlenül 

maga a készülék is, amely így képes a páciens szervezetének alapvető élettani változóit 

befolyásolni, amelyeket ráadásul szűk értéktartományon belül nagy pontossággal kell 

végrehajtania, hogy a kezelt betegen egészség károsító hatások ne léphessenek fel. 

 

A fenti szigorú követelmények miatt, a modern művese készülékeknek tartalmazniuk kell 

egy olyan beépített védelmi rendszert, ami kizárólag azért felelős, hogy magát a gépet ellenőrizze 

és helytelen működés esetén azt leállítsa, illetve olyan állapotba hozza azt, amelyben a beteg nem 

szenved károsodást. 

Feladatom volt egy új védelmi(protektív) rendszer kialakítása egy modern mikrokontrolleren, 

mely a jelenlegi rendszer funkcionalitásán túl az új vezérlő tulajdonságait kihasználva újabb 

funkcionalitásokkal is bír. 

Feladat ismertetés 

A feladat megoldásának első lépése a jelenlegi protektív rendszert futtató PIC mikrovezérlő 

megismerése volt. A fenti mikrovezérlő szűk keresztmetszetét elsődlegesen annak memória 

mérete másodlagosan annak kezelhetősége jelentette. Ezen felül a vezérlő a jövőbeni 

funkcionalitások hardveres hátterét képtelen volt biztosítani. Ezek a tulajdonságok a fejlesztésre 

hosszútávon hátráltató hatásként jelentkeznének ezért a cég vezetése az eszköz cseréje mellett 

döntött. 

Második lépésben találnom kellett egy olyan mikrovezérlőt, mely széles körben elterjedt, 

viszonylag könnyen kezelhető és rendelkezik minden olyan eszközkészlettel, amely a jelenlegi 

feladatok végrehajtásához illetve a tervezett funkciók implementálásához elengedhetetlenek. Így 

a vezetéssel közösen úgy döntöttünk, hogy egy nagy gyártó ARM típusú vezérlőjét fogjuk 

használni ebben a projektben. 

 



A következő lépésben meg kellett ismerkednem az új vezérlővel, a használatához szükséges 

környezetet telepítenem kellett minden lépést és észrevételt dokumentálnom kellett, hogy a 

későbbiek során a fejlesztők ezeknek hasznát vehessék. 

Utolsó lépésben meg kellett terveznem illetve implementálnom C programnyelvben a 

mikrovezérlőn egy olyan réteget, mely kapcsolatot biztosít a fő védelmi alkalmazás és a 

kontroller perifériái között, úgy, hogy ez a fő alkalmazásban minimális módosításokat 

eszközöljön. Ennek a rétegnek a feladata, a fő alkalmazás által használt kommunikációs 

csatornák, időzítők, megszakítások konfigurálása. Továbbá a réteg feladata a rendszer indítás 

előtti tesztelése illetve szükség esetén (új verzió) annak lefrissítése.  

Eredmények 

Kutatásom során sikeresen implementáltam az alapvető funkcionalitásokat az új mikrovezérlőbe. 

Az előzetes tesztek azt mutatják, hogy a protektív alkalmazás stabilan működik az új 

környezetben. 

Összegzés 

A munkám során megismerkedtem számos a jelenlegi elektronikus eszközökben használt modern 

mikrokontroller családdal. A feladat széles rálátást biztosított a mikrovezérlők fejlesztésébe a 

rajtuk futó programok tervezésébe, megvalósításába. Megismerkedtem számos programfejlesztési 

és hibadetektálási technikával. 

A jövőbeli tervek közé tartozik a rendszer előkészítése a minél rövidebb átálláshoz illetve a 

folyamat illetve a program komponensek dokumentálása a későbbi fejlesztésekhez.  

 

 

 


