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Kivonat — Az évek folyamán az emberi 
bioelektromos jelek gyűjtése és analízise egyre 
elengedhetetlenebb lett az orvostudomány 
fejlődésében Minden élő szervezetben 
milliószámra vannak jelen elektrofiziologiai jelek. 
Ezek közül egy jel kiválasztása igen nagy mérnöki 
kihívást jelent. E cikk egy zajos környezetbe 
ágyazott alacsony szintű szinuszos jelek vizsgálata 
céljából készült berendezést mutat be. A 
berendezés lock-in erősítőket és hangolt szűrőket 
használ a spektrális- és impedancia mérésekhez. 
A rendszer gyakorlati elkészítéséhez: 
nagysebességű, többcsatornás, párhuzamos 
algoritmusokra volt szükség, melyeket FPGA 
technológia alkalmazásával lehetett 
megvalósítani. A berendezést elsősorban 
különböző egészségügyi kutatási területen lehet 
felhasználni, úgy mint: az orvosi elektródok élő 
szövetre gyakorolt befolyásának meghatározása; 
az impedancia különbözőségek mérése az 
egészséges és a kóros szövetek között; vírus 
észrevétele a vérmintákban. 
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I. BEVEZETŐ 
A bioelektromos jelek vizsgálata az évek során a 

betegségek diagnosztizálásának fontos 
információforrásává váltak. Az emberi test 
bioelektromos jelei kommunikációs és 
folyamatirányítási célt is szolgálnak. Ennél fogva, 
eme jelek megfigyelésével lehetségesé válik a 
változások észrevétele: betegség, sérülés vagy 
idegen sejtek (mint pl. rákos sejt) jelenléte esetén. A 
gyakorlatban nagyon nehéz a számunkra fontos 
bioelektromos jeleket elválasztani a zajoktól. Ezen 
felül, a megfigyelt jel gyakran sokkal gyengébb, 
mint az őt körülvevő zaj. Ezért az elektrofiziologiai 
jelek vizsgálata nagy kihívásokkal bíró tudományág, 
a gyakorlati megoldásokhoz mindig a 
multidiszciplináris megközelítés vezet. Ez azt jelenti, 

hogy orvosi, elektronikai, és informatikai szakértők 
bevonására van szükség [1]. 

Az általunk fejlesztett berendezésnek alkalmasnak 
kell lennie változó amplitúdójú és frekvenciájú, 
szinuszos jeleket generálni, amelyet bevezetnek a 
szövetekbe. Ugyanakkor alkalmasnak kell lennie a 
tőbb ponton visszaérkező jelek amplitúdójának és 
fázisának a mérésére. Mivel a környezet 
szélsőségesen zajos, a jelek pontos érzékelése 
céljából a lock-in erősítési technika lett alkalmazva 
[2]. 

Ez a cikk a kifejlesztett a műszert mutatja be, mely 
az orvosbiológia területen kívül alkalmazható, pl: 
geofizikai, környezetvédelmi mérésekhez is. 

II. A BERENDEZÉS LEÍRÁSA 

A rendszer három részből épül fel: 
• az analóg lapból, 
• a digitális lapból, 
• a PC kliens szoftverből. 

Az analóg lap végzi a D/A, A/D jelátalakításokat 
valamint biztosítja a fizikai kapcsolatot az érzékelő 
szondákkal. Az analóg lap bemeneti multiplexert, 
kiszajú bemeneti erősítőket, valamint precíziós áram 
és feszültséggenerátort is tartalmaz. A digitális lap 
jelfeldolgozást végez, amely magában foglalja 
spektum- és impedancia számítást is. A digitális 
lapon helyet foglaló FPGA áramkörök az időkritikus 
műveleteket végzik, míg egy ARM processzor a 
lassabb algoritmusok futtatására és a PC klienssel 
való kommunikációra szolgál. Az FPGA technológia 
felhasználása lehetővé teszi a többcsatornás egyidejű 
mérést A digitális lap egyszerre 4 szinusz és 
koszinusz jelet generál, valamint 8 bemenő jelet tud 
fogadni; multiplexálással összesen 64 csatornát tud 
lekezelni. A digitális lap egy SD kártyára is tudja 
gyüjteni az adatokat így lehetséges a berendezés 
önnáló működtetése, vagyis nincs szükség a PC-hez 
való csatlakozásra. A PC kliens-szoftver fogadja az 
adatokat és az eredményeket grafikus alakban 
ábrázolja. 

 



Az 1. ábra bemutatja a rendszer csatlakozását a 
mérendő objektumhoz. A négy különböző 
frekvenciájú és amplitúdójú szinusz jelet össze kell 
keverni és az így generált áramot keresztül kell 
folyatni a mérendő objektumon. A 2. ábrán egy 
2Hz-es jel spektrumának a mérése látható. A jelet a 

digitális lap generálta majd az analóg lapot 
megkerülve a digitális lap érzékeli. Ez az ábra 
egyértelműen bemutatja, hogy a digitális 
jelfeldolgozás dinamika tartománya 20- 30dB-el 
nagyobb mint az alkalmazott A/D átalakítóé. 

 

 

1. ábra - Egy 8 csatornás párhuzamos mérő elrendezés 

2. ábra – 2Hz-es jel spektrumának a mérése. A jelet a digitális lap generálta majd 
az analóg lapot megkerülve a digitális lap érzékelte. 



A berendezés jellemzői: 
 

• az alapegység 4 független generátort és 8 
feszültség mérő csatornát tartalmaz, melyet  
64 csatornásra lehet multiplexálni, 

• lock-in alapú mérés, 
• a 8/64 csatornás alapegységek párhuzamosan 

bővíthetők N*8/64-es rendszerbe. A 
jelenlegi kiépítésben N=32, de elvileg 
tetszőlegesen bővíthető akár több ezer 
csatornáig is, 

• mérési tartomány: 1 Ω  – 100 MΩ és 0°-90°,  
• az impedancia kimeneti sávszélessége: max. 

100 Hz (10-90 kHz esetén), 
• mintavételezési frekvencia: 187.5 kHz, az 

A/D átalakító adatszélessége 24 bit 
• a rendszer pontossága: 0.01% és +/- 0.01°, 
• a mérés frekvenciatartománya: 0.01 Hz - 

90 kHz. 
 

III.  A MEGVALÓSÍTÁS 
A feladat egy digitális, 7 dekádos jel spektrumának a 
mérése a következő feltételek mellett:  

• a mérés frekvencia, céltartománya: 0.01 Hz-
től, 90 kHz-ig, 

• dekádonként p=100 frekvenciapont mérése, 
és m=50 frekvenciaérték megkülönböztetése, 

• a mérési amplitúdó 0 dB-től, -160 dB-ig, 
• a digitális jel int24 típusú és Q23 alakú. 

A mintavételezési frekvencia Fs=187 500 Hz, 
ahhoz hogy ezen a frekvencián Fp=0.01 Hz 
frekvenciapontot lehessen mérni, minimum n=Fs/Fp 
= 18 750 000 rendű FFT algoritmust kellene 
alkalmazni. Ehhez minimálisan 300 Mbyte 
memóriára és óriási számítási kapacitásra lenne 
szükség. Ezt gyakorlatilag lehetetlen megvalósítani 
[3]. 

A számítási kapacitás csökkentése érdekében a 
mintavételezési frekvencia három tartományra lett 
osztva. Ekkor időben egymást követve három mérés 
történik. Mind a három tartomány két-két dekádot 
fed le a teljes frekvenciatartományból, 
megközelítőleg 100 méréspont/dekád felbontással. A 
harmadik mérés lefedi a legalsó dekádot is, 10 
mérésponttal. Az 1. táblázat a felső két dekádra 
számított értékeket mutatja. 

Ahhoz hogy az alsó dekádban 100 
frekvenciapontot kapjunk az FFT-nek összesen 
legalább 1000 pontot kell adnia. Ehhez az FFT 
rendjének minimálisan 2000 kell, hogy legyen. Ezért 
n = 2048-ad rendű FFT lett kiválasztva. A felső 
dekádra 1024-102=922 pont jut. A felesleges pontok 
miatt kilencszeres decimációra volt szükség. 
Az első lépésben a berendezés 2048 mintát gyűjt. 
Ezekre az FFT algoritmus kiszámítja a felső két 
dekád frekvenciapontjait. Második lépésként a jel 
100-szoros decimációja után Fs=1875 Hz lesz. Ebből 
szintén 2048-ad rendű FFT kiszámítja a következő 
két dekád frekvenciapontjait. A harmadik lépésben a 
decimáció 100 * 100 –szoros és ebből – az 
előzőekhez hasonlóan – számíthatóak az alsó három 
dekád frekvenciapontjai. 
 

dekád 
kezdő 

frekvencia 
FSTART 

vég 
frekvencia 

FEND 

a mért pontok 
száma decimáció a végleges pontok 

száma 

1. alsó Fs/2/100 Fs/2/10 102-10 = 92 1 92 
2. felső Fs/2/10 Fs/2 1024-102 = 922 9 102 

 
1. táblázat – A felső két méréstartomány,  felbontásának számított értékei 

3. ábra –Két közeli frekvencia (40 Hz és 42 Hz) spektruma 



IV. AZ ABLAKTERVEZÉSE 
Ahhoz hogy -160 dB-ig lehessen spektrum 

értékeket kimutatni, egy olyan n=2048-ad rendű 
ablakra volt szükség, amely képes elnyomni az FFT 
csurgás (en. leakage) jelenséget -160 dB-re. 

Olyan ablak az ideális, amely mellett 
szétválasztható két közeli frekvenciaérték, és az 
elnyomása a várható -160 dB-es zaj szintje alatt 
marad, amint ez a 3. ábrán látható. 

Két féle digitális szűrő lett tervezve: 
• decimációs szűrő – a spektrum méréséhez; 

csak fix frekvencián működik, 
• sáváteresztő szűrő – feszültség méréshez, a 

felhasználó beállításai szerint, dinamikusan 
kell hangolni. 

Ezek a szűrők TAS3108-as fixpontos 
processzorokkal [3], 28 bites pontossággal, 5Q23 
alakban, SOS (Second Order Section) struktúrában 
lettek megvalósítva. A nagyobb zajelnyomás 
érdekében, 20-ad rendű (10 biquad) IIR szűrők lettek 
alkalmazva. 
Hat különböző kerekítési eljárás közül lehet 
választani. Szélsőséges értékek esetén a választott 
kerekítési eljárás nagyban befolyásolja a szűrő 
pontosságát (4. ábra). 
 

 
Az 5. ábrán látható a GUI (Graphical User 

Interface)alkalmazása, amely logaritmikus 
grafikont és a szűrőtervezéshez szükséges 
paramétereket tartalmazza. Az applikáció a 
paramétereket átadja a C#-ben írt IIR szűrőtervező 
egységnek. A sávszűrő szélességét is lehet állítani. 
Ehhez két frekvenciaparamétert kell megadni: 
vágási frekvenciát (cutoff frequency, Fcotoff) és a 
sávszélességet (bandpass width, WBP). A két 
paraméter az 5. ábrán be van jelölve. Ezek a 
következőképpen vannak felhasználva: 
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 4. ábra –  Kerekítési pontosság alakulása a kerekítési eljárástól függően 

5. ábra – az IIR sáváteresztő szűrő tervezése 



V. A PC KLIENS 
Az ebben a részben bemutatásra kerülő PC 

applikáció az ESIM nevet viseli és fejlesztési 
eszközként is szolgál Az ESIM MS Windows 
platformra készült, C++ programnyelven lett írva és 
szinte kizárólag keresztplatform könyvtárakat 
használ Ennek köszönhetően, ha szükségesnek 
bizonyul egyszerűen és gyorsan megoldható az 
alkalmazás más platformra történő átültetése. Az 
alkalmazás szerkezete úgy lett megtervezve, hogy 
rugalmasan lehessen változtatni a kommunikációt a 
PC és a mérőberendezés között. Amint az 
bebizonyosodott, az USB-n keresztüli 
kommunikáció a legmegfelelőbb. Az igazság szerint 
az egyedüli platformfüggő szoftvermodul az USB- 
kommunikáció. 

Amint az a 6. ábrán látható, ez az alkalmazás: 
menüsorból, eszköztárból, dokkolható 
segédablakokból, státusz sorból és egy központi 
területből áll, ahol a méréseredmények megjelennek. 
A menüsor tartalmazza az alkalmazás által 
támogatott műveleteket, a leggyakrabban 
használatosak az eszköztáron is megtalálhatóak. Az 
ESIM futtatása közben az egyik segédablakban fel 
vannak sorolva a PC-hez csatlakoztatott 
mérőeszközök. Ezen a segédablakon keresztül a 
kezelő ki tudja választani azt az eszközt, amelyre az 
alkalmazással hatni akar. A pillanatnyi aktív 
eszközzel való kapcsolatról visszajelzést a státuszsor 
ad. A fennmaradó két dokkolható segédablakok 
további információkat szolgáltatnak a folyamatban 
levő mérésről. Úgy, mint a mérés paraméterei és a 
mérőeszköz által küldött szöveges üzenetek. Minden 
mérőeszköznek egyedi azonosítója van a 
rendszerben. Az eszközök mester és szolga módban 
is képesek működni. Az azonosítók és a működési 
módok beállításán kívül; az alkalmazás lehetővé 
teszi a céleszközök analóg- és digitális lapjainak 
minden állítható paraméterének változtatását. 

A felhasználói felületről minden – a mérőrendszer 
által támogatott – mérés elindítható. Az indítás lehet 
azonnali, vagy egy előre meghatározott időpontban. 
Ez utóbbihoz egy ún. „mérő-konfigurációs” 
állomány létrehozására van szükség. A „mérés 
konfigurálása” nevű ablakban a kezelő felállíthat egy 
pontosan időzített mérés sorozatot. Ez a mérés 

sorozat lementhető vagy a PC re vagy közvetlenül a 
mérő eszközbe. 

Egy új mérés elindítása előtt a kezelőnek 
konfigurálnia kell a mérési eljárást. A rendelkezésre 
álló eljárási típusokra megfelelő konfigurációs ablak 
fog megjelenni. 

A spektrum-mérésesetén. a kezelő tizenkét opció 
közül választhat, ebből nyolc a berendezés 
bemenetének kiválasztására vonatkozik, míg a 
maradék a mérőberendezés által generált szinusz és 
koszinusz jelekre. 

 
A méréshez négy jelgenerátor használható, ezek 

közül legalább egyet engedélyezni kell ahhoz, hogy a 
mérés indítható legyen. A generátorok frekvenciája a 
0.02 Hz-től, 90000 Hz-ig állítható be 0.02 Hz-es 
lépésekben. A mérés eredménye elmenthető a 
mérőeszköz háttértárában, a kezelő által választott 
adattár-név alatt. A spektrum-mérés eredményei 
három részletben kerülnek a PC alkalmazáshoz, 
amely a mérés befejeztével azokat megjelenteti a 
központi ablakban. 

Az impedancia mérésnek két változata van: 
• A „4U-4I”-nek nevezett változatban négy-

négy bemenet van hozzárendelve a feszültség- és 
áram méréshez. Az eredmények négy Descartes-féle 
koordináta-rendszerben, vektorokként vannak 
ábrázolva.  

• A „7U-1I”-nek nevezett változatban hét 
bemenet van hozzárendelve a feszültségméréshez, a 
maradék egy pedig az áramméréshez. Az 
eredmények ebben az esetben nyolc koordináta 
rendszerben vannak ábrázolva. 

A spektrumméréshez hasonlóan négy jelgenerátor 
használható fel az impedancia méréshez is; és a 
mérés szintén lementhető egy választható nevű 
adattárba. Az egyes impedancia mérések időtartama 
és az egyes mérések közötti várakozás állítható. Egy 
ablakban lehetőség van egy digitális szűrő 
megtervezésére, mellyel a bemenő jelet lehet szűrni. 
Az A, B, C és D paraméterekből számítható az 
impedancia és a fázisszög, valamint az ellenállás és 
kapacitás értékei, melyek a koordináta rendszerek 
alatt láthatóak 

6. ábra – wobbler impedancia spektrum analízis 



Az impedancia wobbler mérés alatt valójában a 
„7U-1I” impedancia mérési konfiguráció van 
használva. Az egyedüli különbség, hogy hét 
bemeneti csatorna helyett, csak egy csatorna 
használható feszültségmérésre. Az impedancia 
wobbler mérést beállító ablakban, be kell írni a 
feszültség- és áram-mérő csatornák azonosítóját, 
valamint a mérési frekvencia tartományt. A mérés 
eredményei két, egymás alatti Descartes-féle 
koordináta-rendszerben kerülnek bemutatásra. Az 
abszcisszákon a frekvencia logaritmikus skálán van 
jelölve. A felső ordinátán az eredmények 
imaginárius, az alsó ordinátán az eredmények valós 
része látható. 

VI.   KÖVETKEZTETÉS 
Ez a cikk, egy bioelektromos jelek pontos 

mérésére szolgáló műszert írt le. Az ajánlott 
megoldás fő előnye a rendszer rendkívüli 
zajelnyomási képessége. Ez lehetővé teszi a 
berendezés, orvos-diagnosztikai célokra való 

használatát Ez a kutatás kimutatta azt is, hogy 
azokban az esetekben, amikor gyors, párhuzamos 
adatfeldolgozásra van szükség, az FPGA technológia 
alkalmazása a legjobb megoldás. 
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