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ÁGOSTON DÁVID KUTATÁSI BESZÁMOLÓJA 

Komplex levegő- és vérdetektor működését és hibáit szimuláló, szoftvert tesztelő 

eszköz fejlesztése 

 

1) Bevezetés 

Kutatásom tárgya egy már meglévő, de fejlesztés alatt álló orvosi műszerben 

használt komplex szenzor helyes működésének és lehetséges meghibásodásainak 

szimulálására alkalmas teszteszköz megtervezése és megvalósítása, amely 

kapcsolatban áll egyszerre két szoftverkomponenssel is.  

Munkám során megismerkedem a helyettesítendő szenzor működésével, a 

bemeneti és kimeneti jelekkel, az általuk hordozott információkkal valamint ezen 

információk közti kapcsolatokkal. Ezen felül az eszközzel kapcsolatban álló szoftver 

komponensek, a feladatomhoz kapcsolódó részeivel is. Az előbb felsoroltak 

ismeretében választom meg a célnak megfelelő hardver (továbbiakban HW) és 

fejlesztői környezetet, majd a szenzor komplex működését részegységekre bontva 

elkezdem felprogramozni a prototípusom. Az elkészült teszteszköz helyes működését 

a bemenetére adott gerjesztésekre válaszul kibocsátott kimeneti jeleken végzett 

mérésekkel ellenőrzöm. A feladat komplexitásából eredendően a beszámoló 

elkészültéig az eszköz még nem készült el, annak befejezése egy későbbi 

időpontban valósul majd meg. 
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2) A szenzor környezete 

A vese az egyik legtöbb funkciót ellátó páros szerv az emberi testben. 

Legfontosabb feladatai közé tartozik a rajta keresztül folyó napi átlagosan 1000 liter 

vérben található káros anyagcseretermék és a többletfolyadék kiválasztása a 

szűrőrendszerén keresztül, a csont és vörösvértest valamint egyéb, fontos hormonok 

termelésének szabályzása, a vérnyomás szabályozása és a szervezet folyadék, sav-

bázis és elektrolit egyensúlyának fenntartása is. A krónikus vesebetegség esetében, 

mely kialakulhat cukorbetegség, magas vérnyomás, krónikus vesegyulladás vagy 

érkárosodás következtében, csak részben vagy nem képes ellátni feladatát a vese. 

Súlyosabb veseelégtelenséget művese géppel szoktak kezelni, mely képes 

kiválasztani a káros anyagcsereterméket és megfelelő koncentrációjú (acetátos és 

bikarbonátos oldatokból előállított) dialízis oldat hatására helyreállítja a szervezet 

folyadék és elektrolit egyensúlyát is. Noha a gép nem képes ellátni a vese minden 

funkcióját, de rendszeres kezelés mellett éveken át biztosítja a beteg életben 

maradását. 
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A művese gép feladata, hogy hőmérsékletben, összetételben, áramlási 

sebességben megfelelő dializáló oldat kerüljön a dializátorra, ahol ez a kezelő 

folyadék találkozik a páciens vérével. Ezen túl megfelelő áramlási sebességgel kell 

keringetnie a vért, el kell vezetnie a használt dializáló oldatot és mindemellett 

minimalizálja a kezelés veszélyeit. A vér egy egyszer használatos szerelékben 

áramlik, melyet a dializátorral együtt minden kezelés után eldobnak, majd veszélyes 

hulladékként kezelve megsemmisítenek. A dializátorból távozó „megtisztított” vér a 

Levegő és Vér Detektoron (továbbiakban: LVD) és az általa vezérelt biztonsági 

szelepen halad át, mielőtt visszajut a beteg artériájába. 

3) A szenzor működése 

A művese gépek egyik legfontosabb életvédelmi funkciókat betöltő berendezése 

a LVD és az általa vezérelt biztonsági szelep. Az LVD szerepe a dialízis kezelés alatt, 

a megtisztított vér áramába kerülő mikro és makro buborékok detektálása és ezeknek 

a beteg vérrendszerébe jutásának megelőzése. A vér tisztítása közben, adott 

véráram mellett a „habosodás” elkerülhetetlen, de 0,3 [ml/min/kg]-nál (ahol a [ml] a 

levegő mennyiségének, a [kg] a páciens súlyának dimenziója) nagyobb áramlási 

sebességgel rendelkező levegő befecskendezése a betegben légzárványt és ennél 

fogva embóliát is okozhat, ami halálos kimenetelű lehet. A rendszer kívánt 

beavatkozási sebessége az orvosi műszerekre hatályos IEC60601-2-16 4 ide 

LVD környezete 
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vonatkozó nemzetközi szabványában megszabott követelmények és az orvosi 

műszer fizikai paraméterei alapján kiszámolt 1.72 sec alatt kell lennie. A 

csőszegmensben található vért kettő, LED-es optikai szenzor érzékeli, a levegő 

buborékok érzékelését pedig egy ultrahangos szenzor végzi. 

 A szenzornak két független csatornája van, ami a művese gép két független 

rendszeréhez csatlakozik. Ezekhez a rendszerekhez két független szoftver tartozik, a 

Vezérlő és a Felügyeleti szoftver (továbbiakban SW) komponensek. A HW a Vezérlő 

SW komponenssel soros (SPI) kommunikációs kapcsolatot tart fenn, ahol a Vezérlő a 

Master, valamint ezen kívül párhuzamosan egyéb információ csere is történik digitális 

jelek formájában. A Felügyeleti SW komponens nem küld jelet a HW számára, 

ellenben fogad és kiértékel digitális és analóg jeleket, amit a szenzor küld, miközben 

folyamatos kapcsolatban áll a Vezérlő SW komponenssel. 

Az orvosi SW komponenseinek a helyes és biztonságos működésének 

teszteléséhez előre definiált teszteseteket kell létrehozni, a helyes és a lehetséges 

helytelen működések alapján. Ezek megvalósításának feltétele, a kimenetek 

futásidőben való pontos szimulálása, szoftveres módosíthatósága és a teszteszköz 

önálló válaszadásra való felkészítése a bemenetek függvényében. A szenzor be- és 

kimeneti jeleinek pontos ismerete kritikus a munkámban megfogalmazott cél 

elérésének érdekében. 

4) Be- és kimeneti jelek vizsgálata 

A be- és kimeneti jeleket egyesével fogom vizsgálni és jellemezni a helyes 

működés alatt elvártak alapján. A művese gép minden használat előtt eseti 

önteszteket végez, de e funkció alatt kapott jelek vizsgálatát ebben a 

dokumentumban nem részletezem, mivel szorosan összefüggnek az SPI 

kommunikáció működésével, mely egy későbbi munkafázis, ahol ezzel a soros 

kommunikációval (SPI) is fogok foglalkozni. 

Vezérlő oldali vér tesztjel – A vezérlő oldali SW komponens jelzi a szenzor 

felé a vérdetektor ciklikus öntesztjének indítását. 
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Vezérlő oldali levegő tesztjel – A vezérlő oldali SW komponens 500ms-

onként kiadott 1ms széles pozitív impulzussal a szenzor levegő detektorának 

ciklikus öntesztjét indítja (SW-esen időzített jel, így a valóságban mérhető egy 

~5ms-os ingadozás, max ±10ms). A helyes jelalak és időzítés kiértékelését 

közvetlenül a felügyeleti SW komponens végzi. Ez a megvizsgált jelre a 

következő tűréseket alkalmazza: impulzus szélesség ±0,3ms, periódusidő 

±20ms. A teszt sikeressége az erre a tesztjelre visszaadott válaszjelek 

időzítésétől és az eredeti tesztjel helyes jelalakjától függ. A válaszjel mind két 

csatornán közölt levegőjelen jelenik meg alacsony szintű impulzus formájában, 

ahol a vezérlő SW 2ms-os ablakot, a felügyeleti SW 4ms-os ablakot hagy a 

válaszjel beérkezésére. 

Vezérlő oldali levegő jel – Az ultrahangos levegő szenzor kimeneti jele. A 

magas szint folyadék érzékelését jelzi, az alacsony levegőét. 

Vezérlő oldali vér jel – A szenzor vérérzékelő komponensének kimenete a 

vezérlő SW felé SPI kapcsolaton keresztül küld információt. 

Felügyeleti oldali levegő jel – Hasonló, mint a vezérlő SW-nek küldött jel. 

Felügyeleti oldali időzítő jel – A szenzor működőképességét (az ultrahangos 

szenzor vezérlésének működését) jelző komplex kimeneti jel (kvázi watchdog). 

500us-os (+5/-25us) periódusidejű burst jel, ahol az első 15us (±0,5us) magas 

jelszintű jel, a következő 4us egy 2MHz frekvenciájú 50%-os kitöltésű 

négyszögjel (pontosan 8 db tüske), a maradék 481us-ban pedig alacsony 

jelszintű jel. 

Figure 1 Időzítő jel 
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Felügyeleti oldali referencia feszültség –Két vezetéken adott differenciált, 

analóg feszültség jelszint. A szenzor állítja elő, és a művese gép gyártásakor 

végzett kalibráláskor mért és elmentett értéket ellenőrzi a felügyeleti SW. 

Névleges értéke 1140 ± 5mV. 

Felügyeleti oldali vérjel (fényerősség jelző) – A vérdetektor, a külső 

környezeti zavarfényről adott kimenete (Túl sok környezeti fény esetén alacsony, 

elenyésző fénybeszivárgás esetén magas jelszint).  

Felügyeleti oldali vérjel (vérdetektálás jelző) – A vérdetektor vér 

érzékelésének kimeneti jele: Alacsony jelszint: Nincs vér, Magas szint: van vér.  

5) HW választása és annak tulajdonságai 

A szenzor ki- és bemenetei, egy eset kivételével mind digitálisak, viszont kritikus 

a pontos időzítés, a komplex és futásidőben paraméterezhető jelalakok, akár egy 

időben történő megalkotása is. Ezen szempontokat figyelembe véve a Cypress 

Semiconductor által gyártott PSoC 4-es családra esett a választásom, azon belül is a 

4200-es sorozatra. A PSoC, azaz Programmable System-on-Chip (Programozható, 

áramköri lapkába szerelt rendszer) egy egyedüli megoldás a beágyazott rendszerek 

világában, mely egyetlen chip-en belül magában tartalmaz nagy teljesítményű analóg 

Figure 2 LVD ki- és bemeneti jelei 
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és PLD, azaz programozható logikai egységeket, memóriát és komplett 

mikrokontrollert is ARM Cortex-M mikroprocesszorral, melyeket szabadon 

programozható huzalozással lehet összekötni rendszeren belül egy globális busz 

segítségével (hasonlóan az FPGA-khoz). Az eszköz 5 porton összesen 36 általános 

felhasználású ki- és bemenettel rendelkezik, amiket a felhasználó szabadon 

hozzárendelhet különböző perifériákhoz. A programozható digitális és analóg 

áramkörök uniója az alapja a PSoC rendszernek. Több digitális blokk kombinációjával 

16, 24 vagy 32 bites logikai egységeket is létre tudunk hozni. Az analóg blokkok 

műveleti erősítők, komparátorok, DAC-k, ADC-k és digitális szűrők színes választékát 

nyújtják. 

A mikrokontroller 

alrendszer tartalmaz 

SRAM, Flash és 

EEPROM memóriákat, 

valamint belső, magas 

és alacsony frekvenciás 

oszcillátort (külső órajel 

csatlakoztatására is van 

lehetőség), sleep és 

watchdog timer-eket és 

többféle kommunikációs 

interfészt is, mint I2C, 

SPI, UART, sőt chip-en belüli debug-olásra alkalmas kommunikációra is képes, mint 

JTAG és SWD (Serial Wire Debug). 

Az eszköz felprogramozására a Cypress saját fejlesztőkörnyezetét lehet 

használni, a PSoC Creator grafikus tervező programot, amin belül a fejlesztő jól 

dokumentált, analóg és digitális részegységek gazdag könyvtárát megtalálja. Ezek 

drag & drop rendszerrel könnyen beemelhetőek a célrendszerbe és könnyedén 

konfigurálhatóak, huzalozhatóak. A Build-eléskor a szoftver generálja a felhasznált 

komponensek forrásfájljait és automatikusan hozzárendeli a megfelelő ki- és 

Figure 3 PSoC architektúra blokkvázlata 



Ágoston Dávid BBraun Medical Hungary Kutatási beszámoló 

8 
 

bemeneteket a felhasználás szempontjából leginkább ajánlott lábakhoz, ha azt még 

nem tettük volna meg. A firmware-t Assembly és C nyelven is meg lehet írni. A 

generált forrásfájlok tartalmazzák a komponensenként használható API-kat 

(Application Programmable Interface), amivel az adott programozható blokk 

működését befolyásoló függvényeket lehet a C kódból meghívni. 

A PSoC 4200-as családjának a tulajdonságai a következőek: ARM Cortex-M0, 

32-bites mikroprocesszor, 48MHz-

es órajellel, 32KB flash és 4KB 

sram memóriával. A következő 

programozható analóg blokkokat 

tartalmazza: 2 db műveleti erősítő 

(felprogramozható PGA-nak 

[Programmable-gain Amplifier], 

szűrőnek, komparátornak…stb), 2 

db komparátor, 1 db 12-bites SAR 

(Successive Approximation 

Register) ADC és kettő IDAC (áram 

kimenetű DAC – 7 és 8-bites). A 

következő programozható digitális 

blokkokat tartalmazza: 4 db UDB 

(Universal Digital Block – testre szabható periféria), 4 db programozható 16-bites 

TCPWM blokk (Timer/Counter/PWM), 1 db szegmenses LCD-t meghajtó blokk és 2 

db SCB (soros kommunikációs blokk), ami tetszőlegesen felprogramozható I2C 

(master & slave), SPI (master & slave) vagy UART kommunikációnak. 

A prototípus megalkot-

ásához egy, a Cypress 

Semiconductors által gyártott 

alábbi fejlesztői eszközt 

választottam: CY8CKIT-049-4200 

 

Figure 4 PSoC 4200-as sorozat blokkvázlata 

Figure 5 Prototípus fejlesztő készlet 
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6) Tervezés 

Célom a tervezés folyamán, hogy az eszköz a helyes működés szimulálása alatt 

a 3) pontban megvizsgált bemeneti jelekre kielégítő időkorláton belül válaszjelet 

indítson, a kimeneti jeleket pontosan előállítsa, soros kommunikáción kapott 

utasításokat feldolgozza, válaszoljon rá és amennyiben a rendszer működését 

befolyásolni kell, azt megtegye. Hiba esetek tervezése és azok megvalósítása, ahol a 

SW által elfogadott tűréseket pozitív és negatív irányban is egységnyivel túllépem. A 

helyes és helytelen működés szimulálásának esetén is a SW komponenseket 

tesztelem, így elsődleges szempontom a kialakítás folyamán ezt figyelembe venni az 

eszköz létrehozása során. Az eszközt modulonként tervezem meg, minden modul 

egy vagy több, de jelképzés szempontjából összetartozó jeleket tartalmaz. Munkámat 

mérésekkel támasztom alá.  

Prototípus megépítésekor a tesztkód beolvasására egy prell-mentesített 

nyomógombot (hall-cellás nyomógomb) és egy 8-bites kapcsolót (UGN-3220K) fogok 

alkalmazni, a kapcsoló állását egy hexadecimális logikai kijelzőre (TIL-311) írom ki. A 

teszteset futását egy LED felgyújtásával jelzem majd. 

7) Felügyeleti oldali időzítő jel 

Első modulomban a Felügyeleti oldali időzítő jelet valósítom meg. Ez az egyik 

legkomplexebb jelalakkal rendelkező kimenet és időzíteni kell benne a kimeneten 

található leghosszabb periódusidőt és a legnagyobb frekvenciát egyaránt. A modul 

alapkapcsolását a Figure 6 képen látható módon oldottam meg. A jelet abból a 

három részből építettem fel amiket adott tűréssel a SW komponens vizsgál. Ezek a 

következőek: A teljes 500us periódusidőt biztosító időzítés, 15us hosszú magas 

jelszintű jel, a 4us hosszú, 2MHz-es négyszögjel. A maradék időt alacsony jelszintű 

jel tölti ki.  A ’TimeStart’ elnevezésű számláló 2MHz-es órajel mellett számol el [0-

998]-ig, azaz 500us-onként a TC (Terminal Count) kimenetén megjelenik egy 

impulzus, ami egy S-R flip-flop kimenetét ’Set’-be állítja. Ez biztosítja, hogy a teljes jel 

periódusideje 500us legyen.  
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A flip-flop kimenete egy kapuzott D-tároló bemenetére fut, a tároló kimenete a 

’TCPWM’ elnevezésű számláló bemenetére és egy másik D-tároló bemenetére 

érkezik. Mind három elem 4MHz-es órajelet kap, de az S-R flop utáni D-tároló órajele 

fél periódussal el van tolva, hazárdmentesítés céljából. A másik D-tároló két feladatot 

is ellát. ’Reset’-eli az S-R flip-floppot, hogy a következő TC impulzus a TimeStart 

kimenetét újra ’Set’-be állíthassa és egy S-R flip-floppot ’Set’-be állít. Ez az S-R flip-

flop fog felelni majd, hogy az első 15us-ban magas jelszint legyen a ’LedPin’ 

kimeneten. 

A ’TCPWM’ olyan számlálónak lett konfigurálva, ami felfelé számol, felfutó élre 

történő indítás után csak egyszer fut le (one-shot), ha a számláló megegyezik a 

megadott CC komparálási értékkel, ad egy impulzust a CC (Compare/Capture) 

kimeneten és akkor is ad egy impulzust az OV (Overflow) kimeneten is, ha a 

számláló túlcsordul, azaz ha az előre megadott periódusidőt leszámolta. 4MHz-es 

Figure 6 Időzítő jel kapcsolása 

Figure 6 Időzítő kapcsolás 
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órajel mellett CC értéknek 59 órajel hosszúságot (15us), periódus időnek 75 órajel 

hosszúságot (19us) állítottam be. A CC kimeneten megjelenő impulzus ’Reset’-be 

állítja azt az S-R flip-floppot, amely a kimenetet magas jelszintre állította, így 

biztosítjuk a jel első részét, mely 15us hosszú. Ugyanez a CC kimenet ’Set’-be állít 

egy másik S-R flip-floppot aminek a kimenete egy AND és egy NAND kapuba vezet. 

A NAND kapu másik bemenete egy 4MHz-el kapuzott D-tárolóból érkezik és a 

kimenet az előbb említett D-tároló bemenetébe vezet. Erre azért van szükség, mert 

így tudunk a rendszerrel szinkronban működő 2MHz-es négyszögjelet a 

legkönnyebben előállítani, ami pontosan akkor kerül a kimenetre, amikor 

„bebillentjük” a flip-floppot és akkor vesszük le a kimenetről, amikor „kireset-eljük” a 

flip-floppot. Az AND kapuval ennek a D-tárolónak a negált kimenetét és az S-R flip-

flop kimenetét szorozzuk össze, tehát amíg az S-R flip-flop ’Set’-ben van, 2MHz-el 

adunk a kimenetre magas és alacsony jelszinteket. Az S-R flip-floppot 4us-mal a 

„bebillentése” után, az OV impulzussal ’Reset’-be állítjuk. Evvel biztosítjuk, hogy az 

500ns-os periódusidővel, pontosan 8 db impulzus kerül ez alatt az idő alatt a 

kimenetre, ahogy azt a specifikáció megkívánja. Miután mindkét flip-flop ’Reset’-ben 

áll, a kimeneten alacsony szintbe lesz állítva, egészen addig, míg a ’TimeStart’ 

periódus idejének végére érve ad egy TC impulzust, amivel a folyamat elölről 

kezdődik. 

A firmware tartalmazza a PLD komponensek inicializálását és elindítását a 

végtelen ciklus előtt. A végtelen ciklusban pillanatnyilag egy switch-case szerkezet 

található, ahol a tesztkódnak megfelelő case-ek futnak. A case-eket jelenleg a 

fejlesztői panelen található nyomógombbal váltogatom, ahol is egy gombnyomás, egy 

interrupt rutin alatt megváltoztatja a tesztkód értékét. A case-ek egy-egy tesztesetnek 

felelnek meg, ahol a számlálók kimeneti értékeit API függvényekkel módosítom. A 

’TimeStart’ kimenetének változtatásával változtatom a teljes jel periódusának 

hosszát, a jel tűrésének határértékeit 500ns-os pontossággal tudom vizsgálni. A 

’TCPWM’ CC kimenete a kezdeti magas jelszint hosszát, az OV kimenete a 

kimenetre kerülő 2MHz-es négyszögjel hosszát és ezáltal az impulzusok 

darabszámát határozhatják meg. Ez esetben a jel tűrésének határértékeit 250ns-os 

pontossággal tudom tesztelni. 
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Oszcilloszkópos mérésem eredménye, hogy az eszköz által előállított jel kielégíti 

a specifikációban megkövetelteket. 

  

14. Figure Helyes működés (1) 13. Figure Helyes működés (2) 

12. Figure Alsó határérték teszt; 
impulzusszám 

11. Figure Alsó határérték teszt; 
periódushossz 

10. Figure Helyes impulzusszám 9. Figure Helyes periódushossz 

8. Figure Felső határérték teszt; 
impulzusszám 

7. Figure Felső határérték teszt; 
periódushossz 
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8) Összefoglalás 

Feladatom során sikeresen megismerkedtem a vizsgált szenzor környezetével és 

működésével. Specifikáltam a teszteszközt és HW környezetet választottam. A 

mérések alapján a választott HW környezet jó döntésnek bizonyult, az eszköz 

alkalmas a SW komponensek tesztelésére! A rendszer megvalósítása és kivitelezése 

még a jövőbe mutat, de terveim szerint ezek az elkövetkező félév alatt befejezésre 

kerülhetnek. A későbbiekben tervezem a hiányzó, de szimulálandó kimeneteket 

megtervezni és implementálni a rendszerbe, SPI soros kommunikációt kiépíteni a 

Vezérlő SW komponenssel, ill. esetlegesen UART kommunikációs csatornát 

létrehozni PC-s kapcsolódáshoz és vezérléshez. 

Készült: Budapest, 2015. Május 

17. Figure Helyes periódusidő 16. Figure Alacsony periódsidő 

15. Figure Magas periódusidő 


