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BEVEZETŐ

A közúti közlekedés napjainkban jelentős baleseti kockázati 
tényezőket hordoz magában. Felmérések szerint a balesetek 
többségét a járművezetők hibás döntése, nem megfelelő hely-
zetmegítélése vagy figyelmetlensége okozza [1]. A hibás emberi 
döntések oka a legtöbb esetben a sofőr nem megfelelő testi, 
lelki állapotában keresendő.
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1. ábra: a szív és ingerületképző szervei

csoport által prezentált elképzeléseink között, az EKG-jelek mé-
réséhez kiválasztott és a piacon jelenleg egyik legjobbnak ítélt 
mérőrendszer kipróbálása után viszont hamar rájöttünk, hogy 
az EKG-mérőrendszerek nem zajos, hanem stabil környezetekre 
vannak kialakítva, így a járművezetőre csatolt EKG-készülék 
használhatatlan jelet eredményezett.
Ebből kifolyólag egy saját EKG-készülék létrehozása mellett 
döntöttünk, mely a már említett hátrány kiküszöbölésére 
képes.

AZ EKG-JEL KELETKEZÉSE ÉLETTANILAG

Az emlősszív ingerületképzését a szív ritmusgenerátora, a 
sinuscsomó látja el, ami a jobb pitvar beszájadzásában helyez-
kedik el. A sinuscsomóban kialakult ingerület az AV-csomó, a 
his-köteg, a Tawara szárak és a Purkinje rostok segítségével jut 
el a szívizomzathoz. Normális működés mellett a szív egyetlen 
ingerületképző szerve a sinuscsomó, a többi ingerületképző 
szervből csak kóros körülmények között indulhat ki ingerület. 
A sinuscsomó ingerületképző frekvenciája 100 ütem/perc, ha 

2. ábra: EKG-jel szakaszai

Az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont (EJJT) 
konzorcium keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem (BME) Irányítástechnika és Informatika 
Tanszék (IIT) Orvosinformatikai Laboratóriuma által koordinált 
5.2 projekt a járművezetők viselkedésének tanulmányozását 
célozta meg.
Célkitűzésünk annak megfigyelése, hogy a járművezetők élet-
tani paraméterei milyen kapcsolatban állnak a vizsgált alany 
éberségi állapotával, reakcióidejével, fáradtsági szintjével. 
Mindemellett, konzorciumi partnereinkkel (BME Közlekedésau-
tomatika Tanszéke, BME Gépjármű Tanszéke) együtt az ember 
közlekedési folyamatokban való jelenlétének tanulmányozása 
is tervezett feladatunk.
A RET 5.2 „Járművezetők viselkedése irányított járműrendsze-
rekben” projekt keretében, 2006 év végén, az Orvosinformatikai 
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ez valamilyen kóros elváltozás következtében nem tudja ellátni 
a feladatát, akkor az AV-csomó veszi át az ingerületképzés 
szerepét. Az AV-csomó 55 ütem/perc sebességgel képes in-
gerületet kibocsátani magából, míg a Tawara szárak csupán 
40 ütem/perc sebességre képesek. Az ingerület hatására a 
szívizomzat összehúzódik, depolarizálódik, majd ezután eler-
nyed, repolarizálódik. A szívizomzat ingerület alatt számtalan 
dipólus összegeként fogható fel. A dipólusokat vektorok írják 
le, melyeknek irányuk és nagyságuk van (1. ábra).
Ha az egy időben depolarizálódó vagy repolarizálódó rostköteg 
által modellezett dipólusok összege kellően nagy vektort ered-
ményez, akkor az általa létrehozott potenciálkülönbség a test 
felszínéről is elvezethető. Ezt a potenciálkülönbséget a testre 
helyezett elektródák és megfelelő erősítő segítségével lehet 
regisztrálni, ez az elektrokardiográfia alapja. Az elektromos erő-
tér a testfelszínen haladva fokozatosan gyengül, a testfelszínen 
regisztrált EKG-hullámok amplitúdója a mV nagyságrendbe esik. 
A testfelszínen mért potenciálkülönbség nagyságát egy adott 
pillanatban fennálló testfelszíni töltéseloszlás határozza meg. 
A testfelszínen az úgynevezett unipoláris és bipoláris elvezetés 
elvén mérhetjük meg az elektromos erőtér nagyságát [2].
Az EKG-görbe potenciálváltozások (ún. hullámok) sorozatá-
ból áll, amelyek közül (megegyezés alapján) a pozitív irányú 
kitéréseket ábrázoljuk felfelé (2. ábra). A szívizom aktivációja 
a sinuscsomóban kezdődik, de a sinuscsomó csekély tömege 
miatt ez az aktivitás EKG-hullámban nem jelenik meg. Ezután 
következik a pitvarizomzat depolarizációja, amely a pit-
var–kamrai határ, illetve az AV-csomó irányába halad. Ennek 
mindhárom elvezetésben egy pozitív hullám (a P-hullám) felel 
meg, amely az EKG-görbe első hulláma. A P-hullám hossza azt 
az időtartamot tükrözi, amely alatt a depolarizáció a pitvaron 
keresztül terjed. A depolarizáció a pitvarokról az AV-csomón, a 
his-kötegen, a Tawara szárakon és a Purkinje rostokon keresztül 
halad a kamrák felé.
Az EKG-görbe ennek megfelelő szakasza (a PQ-szakasz) 
izoelektromos, azaz feszültségkülönbség ez idő alatt nem 
mutatkozik. Ekkor a pitvar felszínéről potenciálkülönbség 
nem vezethető el. A P-hullám kezdetétől a Q-hullám kezde-
téig terjedő idő (a PQ-intervallum) a pitvar–kamrai átvezetés 
ideje. Legfontosabb összetevője az AV-átvezetési idő, részben 
azért, mert ez a komponens a teljes átvezetési időnek jelentős 
hányadát adja, részben pedig azért, mert kóros körülmények 
között az átvezetési időnek ez az összetevője nyúlik meg. 
Az AV-csomón keresztül történő ingerületterjedés lassú és 
sérülékeny folyamat. A teljes blokk kialakulását gyakran az 

AV-átvezetési idő (PQ-intervallum) megnyúlása vezeti be. A 
PQ-intervallum ideje normális körülmények között 0,12–0,20 s,
és amennyiben az átvezetési idő 0,2 s-nál hosszabbra nyúlik, 
pacemaker beültetése indokolt.
A kamraizomzat depolarizációjának jele a QRS-komplexum, 
amelynek amplitúdója jóval nagyobb mint a többi hullám amp-
litúdója, a kamraizomzat jelentős tömege miatt. Időtartama 
(0,08 s) rövidebb, mint a pitvari depolarizáció (a P-hullám) 
időtartama, mert az ingerületvezető rendszer a kamraizom-
zatot gyorsan ingerületbe hozza. A QRS-komplexumot az 
izoelektromos ST-szakasz követi, amely időben a kamrai akciós 
potenciál platószakaszával esik egybe. Ekkor a kamra felszínét 
egyöntetűen negatív töltések borítják, tehát feszültségkülönb-
ség nem regisztrálható, így az ST-szakasz izoelektromos.
Az izoelektromos ST-szakasz a T-hullámnál ér véget, amely a 
kamra repolarizációjának a jele. A T-hullám pozitív, mert a 
repolarizáció terjedésének iránya a depolarizáció terjedésének 
irányával ellentétes, időtartama pedig aránylag hosszú, mert 
a repolarizáció hátterében nem áll egy olyan gyors és szink-
ronizáló hatású vezetési mechanizmus, mint a depolarizáció 
esetében [3].

3. ábra: az erősítő sematikus rajza

4. ábra: az erősítő blokkdiagramja

5. ábra: a mikrokontroller kapcsolási rajza

AZ EKG-ERŐSÍTŐ

Az erősítő működése
A megvalósított rendszer két fő egységből épül fel, a jel erősíté-
sét, átalakítását és vezeték nélküli átvitelét ellátó áramkörből, 
és az adatokat fogadó, feldolgozó és kiértékelő számítógépes 
egységből. A rendszer hardver részének sematikus rajza a
3. ábrán látható.

Az EKG-erősítővel szemben támasztott követelmények
A modern EKG-erősítőkben használt műszererősítőnek nagy 
közösjel-elnyomási tényezővel kell rendelkeznie, hogy a beme-
netére jutó, a hálózatból becsatolt közös módusú zavarójelet 
minél jobban elnyomja, és az ne jusson tovább az áramkör to-
vábbi fokozataira. Az alábbiakban kiszámoljuk, hogy mekkora 
közös módusú elnyomási tényezővel (CMRR) kell rendelkeznie a 
bemeneti erősítőnek, ha feltételezzük, hogy 0,1 mA nagyságú 
zavarójel áram folyik át a páciens testén, az előerősítő kimeneti 
jelen kevesebb mint 10 μV nagyságú zajt engedünk meg, és a 
páciens rezisztenciája megközelítőleg 1 kΩ [4].
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Az erősítő áramkörrel megfogalmazott saját követelmények:
–  Egyszeres tápfeszültségről való üzemelés;
–  +3,3 V-ról való működés;
–  Maximálisan 45mA-es áramfelvétel;
–  +1,65 V középszintű kimeneti EKG-jel;
–  Telemetrikus elven való működés;
–  3 m-re a vevőtől is elfogadható gyorsaságú jelátvitel;
–  Akkumulátorról, legalább 24 órán át folyamatos üzemelés;
–  A lehetőség szerint minél kisebb méret.

Az EKG-erősítő tervezése
Az erősítő négy fő részből és három segédáramkörből áll össze. 
A fő részek a következők: 
–  Előerősítő;
–  Végerősítő és felüláteresztő szűrő;
–  Mikrokontroller;
–  Bluetooth adó.
A kiegészítő áramkörök pedig az alábbiak:
–  Kis dropfeszültségű stabilizátor;
–  Tápfeszültség-felező;
–  Nagy pontosságú referencia.
Az alábbiakban a főbb elemeknek a legfontosabb fizikai, elekt-
romos tulajdonságait vesszük sorra.

Az előerősítő
A korábbiakban leírtak miatt az előerősítőnek minimum 80 
dB-es közös módusú elnyomási tényezővel kell rendelkeznie. 
Az egyszeres tápfeszültség és a +3,3 V-ról való üzemelés szüksé-
gessége azért merült fel a tervezés során, mert a Bluetooth adó 
maximálisan ekkora feszültségről képes üzemelni. Ezeket a krité-
riumokat figyelembe véve esett a választás a Texas Instruments 
cég INA118-as precíziós műszererősítőjére.

A végerősítő
A végerősítőnek is teljesítenie kell a +3,3 V-ról való üzemelés 
feltételét, emellett kis zajúnak kell lennie, további feltétel még, 
hogy legyen képes meghajtani az őt követő A/D fokozatot. A 
kiválasztott erősítő szintén a Texas Instruments cég gyártmánya, 
egy kis ofszet feszültségű (maximálisan 125 μV), egyszeres táp-
feszültségről működő, igen kis áramfogyasztású (20 μA csator-
nánként) műveleti erősítő. Ez az erősítő is képes már +2,7 V-ról 
üzemelni, tehát megfelel ennek az elvárásnak.

A mikrokontroller
A választott mikrokontroller a Microchip© cég által gyártott 
16F88-as típusú 8 bites mikrokontroller. Főbb tulajdonságai a 
következők:
–  Kis áramfogyasztás;
–  4 kbyte programmemória, 368 bájt SRAM, és 256 bájt 

EEPROM memória;
–  Belső oszcillátorról való működés;

–  Széles működési feszültségtartomány (+2 V–5,5 V-ig);
–  10 csatornás, 10 bites A/D átalakító;
–  Hardveres USART;
–  100 000-szer újraírható programmemória;
–  ICSP-programozás támogatása (In Circuit Programming: a 

mikrokontroller áramkörben való soros programozása);
–  16 I/O láb, egyenként maximálisan 25 mA-rel terhelhetőek.
Ezen tulajdonságok miatt esett a választás erre a mikrokontrol-
lerre. Kisebb lábszámú (8 db) mikrokontroller is elegendő lenne 
a feladat ellátásához, azonban a kis lábszámú típusokban nincs 
hardveres USART beépítve, ami igen fontos szerepet kap.

A Bluetooth adó
BlueGiga cég két nyákra (nyomtatott áramkörre) ültethető 
Class I-es és Class II-es adója közül azért esett a választás a Class 
II-es típusra, mert jóval kevesebbet fogyaszt, mint a Class I-es 
típusú, és a helyfoglalása is kisebb. A Bluetooth modul képes 
az általa soros protokoll szerint vett jeleket átalakítani, és a 
megfelelő kódolással 2,4 Ghz-es frekvencián kiadni. A modul 
támogatja a Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0-ás szabványt, képes 3 Mbps 
sebességgel adatot küldeni, IDLE módban pedig igen kicsi az 
áramfogyasztása, mintegy 3 mA [5].

Az erősítő áramkör működése
Az erősítő áramkör leegyszerűsített működése a következőkép-
pen magyarázható. Az áramkör a beérkező 1 mV-os EKG-jelet a 
tízszeresére felerősíti, majd a felerősített jelről a felüláteresztő 
szűrő leválasztja a DC-komponenst. Ezután a végerősítő felerő-
síti a 10 mV-os jelet 45-szörösére, azaz 450 mV-ra, az első rendű 
aluláteresztő tag pedig kiszűri a 106 Hz feletti komponenseket. 
A felerősített és megszűrt jelet a mikrokontroller fogadja, ami 
500 Hz-en mintavételezi a jelet, majd soros protokoll szerint 
továbbítja a Bluetooth adónak, végül pedig az adó továbbítja 
a jelet a vevőegységnek. Az egész erősítőláncnak tehát a frek-
venciaáteresztő tartománya: 0,05 Hz–106 Hz, erősítése pedig 
450 (4. ábra).

6. ábra: a beültetett áramkör

7. ábra: a bedobozolt áramkör

Az erősítő áramkör részletes ismertetését a következőkben írjuk 
le. Az előerősítő bemeneteire nem kellett két-két védődiódát 
tervezni, azokat már tartalmazza az erősítő IC. A már korábban 
tárgyalt igen magas közös módusú elnyomási tényező miatt a 
páciensről mindkét kézen becsatolt zavarójel igen kis hányada 
jut csak ki az erősítő kimenetére. Az erősítő adatlapjában 
szereplő képlet segítségével 45-ös erősítésre állítottuk be az 
erősítést. Így a kimenetén egy 45 mV nagyságú EKG-jel áll elő 
(ha feltételezzük, hogy a beérkező EKG-jel 1 mV amplitúdójú), 
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ami még tartalmaz DC-komponenst. Az erősítő tápfeszültsége 
mellé kerülő 100 nF-os kondenzátor szintén a zajcsökkentést 
szolgálja. Az erősítő kimenetén található egy tesztpont is, 
ami arra szolgált, hogy az áramkör élesztésénél az előerősítő 
fokozatnál is meg lehessen mérni a kimeneti jelet. A hagyomá-
nyos EKG-készülékeknél megszokott 
módszer az, hogy a közös módusú 
feszültséget leveszik a műszererősítő 
kapcsolásában található ellenállások 
közös pontjáról, és egy nagy negatív 
visszacsatolású erősítővel a páciensre 
vezetik, hogy kivonják azt az erősítő 
bemenetéről. A segédáramkör igen 
kis áramot hajt végig a páciens tes-
tén, de igen nagy (10–50 dB) jel/zaj 
viszony javulást lehet a segítségével 
elérni. Ezt a módszert hívják aktív 
jobb láb meghatásnak. A páciens 
földelése életvédelmi szempontból 
nem megengedhető olyan rendszerekben, ahol a készülék 
hálózatról üzemel, vagyis valamilyen hiba, rövidzár folytán a 
páciens kapcsolatba kerülhet a hálózati földdel.
Az erősítővel egy nem invertáló alapkapcsolást valósítottunk 
meg, amelynek erősítését 10-re állítottuk be. Az előerősítő 
és a végerősítő együtt már 450-szeresre erősítik a bemenetre 
érkező jelet, tehát egy átlagos 1 mV-os EKG-jelből 450 mV-os 
jel keletkezik, ezt a jelet már át lehet alakítani A/D átalakító 
segítségével. Ilyen mértékű erősítés mellett még a nagyobb
3 mV-os jel sem lépi túl a kimeneten a maximálisan megen-
gedett ±1,65 V-os tartományt, mivel 1,35 V-os lesz a végső jel 
amplitúdója. A műveleti erősítő negatív visszacsatoló ágába 
helyezett kondenzátor egy első rendű aluláteresztő szűrőtag-
gá alakítja a kapcsolást. A szűrőtag csak a magas frekvenciás
(f>1 kHz) zavarjeleket szűri ki, az alacsony frekvenciás zavarje-
leket (50 Hz-es hálózati eredetű zavar és felharmonikusai, izom-
remegésből adódó zaj) a kiértékelő szoftver szűri ki digitálisan. 
A végerősítő kapcsolásnál található egy újabb tesztpont, ami 
itt is az áramkör élesztésénél segít.
Az eddig említett erősítőláncból az áramkör két teljesen egy-
forma részt tartalmaz. Ez azért szükséges, hogy a pontosabb 

diagnózis érdekében a már korábban ismertetett Einthoven 
I, II-es elvezetések jeléből a III-as elvezetés jelét is ki lehessen 
számolni, majd ezek segítségével a felerősített unipoláris elve-
zetéseket is meg lehessen állapítani. A legtöbb EKG-készülék 
csak az első két Einthoven-féle elvezetést méri ténylegesen, a 
többi elvezetés jelét ezekből számolja (kivéve a V1-V6 unipoláris 
mellkasi elvezetéseket). A származtatott jelek számításának 
képletei:

[6]

A mikrokontroller felépítésének köszönhetően közvetlenül az 
A/D csatornáira lehet vezetni a két végerősítő kimeneti jelét, 
ami mindkét csatornát 500–500 Hz-en mintavételezi, majd 
továbbítja a Bluetooth adó felé, soros szabványt alkalmaz-
va. A mikrokontroller támogatja az ICSP-szabványt, ami azt 
jelenti, hogy az eszközt az áramkörbe való beépítés után is 
lehet programozni anélkül, hogy azt ki kéne venni onnan. A 
programozás 5 vezetéken keresztül történik: föld, táp, master 
clear, data, clock. A mikrokontroller tápfeszültsége és az ICSP-
csatlakozótól kapott tápfeszültség közé egy jumper került, 
annak érdekében, hogy mikor a külső programozó áramkör 
rákapcsolja a mikrokontrollerre a +5 V-os tápfeszültséget, az 
ne tegyen kárt a Bluetooth-egységben (5. ábra).
A fejlesztés során egy gombot és egy LED-et is terveztünk a 
mikrokontroller egyes kimeneteire, ezeket nem kötöttük ki a 
doboz külsejére, csak egy tüskesort, annak érdekében, hogy ha 
a fejlesztés során igény merülne fel rájuk (reset gomb, pulzus 
ütemében villogó LED stb.), akkor a nyomtatott áramkörön 
meglegyen a helye. A mikrokontroller A/D átalakítójának két 
referenciafeszültsége lehet: a táp és a föld által meghatározott 
feszültség, vagy a Vref+ láb és a föld között lévő feszültség. A 
Bluetooth-egység nagy löketekben veszi fel az áramot, ezért 
a tápfeszültség-referencia igen zajos, ingadozik, tehát nem 
ajánlatos ezt használni, mint A/D átalakító referenciafeszültsé-
get. A kapcsolásban egy precíziós külső referenciafeszültséget 
alkalmazunk, amelyet a későbbiekben ismertetünk. A mikro-
kontroller vezérlőprogramja a MikroC nevű fejlesztőkörnye-
zetben készült [7]. Ennek a szoftvercsomagnak a nagy előnye, 
hogy magas szinten lehet a segítségével fejleszteni. A program 
tartalmaz egy debugger (hibakereső funkció) részt, amiben 
minden változót, regisztert figyelemmel kísérhetünk, és ennek 
segítségével pontosan beállíthatjuk az időzítéseket, ami a mi 
esetünkben igen fontos, mert a mintavételi frekvencia közel 

8. ábra: az alkalmazott elvezetési rendszer

9. ábra: 3M egyszer haszná-
latos elektróda

10. ábra: a mérési összeállítás
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500 Hz kell hogy legyen, 
mert csak így lesz pontos 
a feldolgozó szoftverben 
megírt digitális szűrő. Elő-
nye még, hogy a program 
ingyenesen használható 
2 kbyte programkódig.

Az erősítő nyáktervének 
elkészítése
Az áramkört kézzel ül-
tettük be a BME Elekt-
ronikai Technológia Tan-
szék laboratóriumában. 
Az áramkör nyomtatott 
huzalozású lemezének 

tervezése előtt kiválasztottuk azt a dobozt, amibe tökéletesen 
illeszkedik maga az akkumulátor, és elég helyet ad a Bluetooth- 
egység behelyezésére is. A kész áramkörön láthatóak a már 
korábban megismertetett fő és kiegészítő egységek, ezeket a 
könnyebb láthatóság érdekében sárgával az aktuális alkatrész 
fölé írtuk (6. ábra, 7. ábra). A Bluetooth-egység a túloldalon 
van, ezért nem látható a képen.

AZ ADATOK RÖGZÍTÉSE

Alkalmazott elvezetési rendszer, elektródatípus
A mérések, felvételek során a 8. ábrán látható elvezetési rend-
szert alkalmaztuk. Az elektródákat a mért személy törzsén 
helyeztük el.
Az á lta lunk használt 
elektródaszínek megfe-
leltetései a következők 
(7. ábra):
–  Piros: Jobb kéz;
–  Sárga: Bal kéz;
–  Fekete: Jobb láb;
–  Zöld: Bal láb.
A két  erős ítőlánc az 
Einthoven I-es és II-es el-
vezetés jelét méri, és a már 
említett módon számolja 
ki a III-as, a VR-, a VF- és a 
VL-elvezetéseket.
Az erősítőnél alkalmazott 
elektródák 3M márká-

jú, egyszer használatos 
elektródák (9. ábra). Ezek 
az úgynevezett másod-
fajú elektródák típusába 
tartoznak, amelyek fém-
magból, és ezt körülvevő, 
nehezen oldódó fémsóból 
állnak. Ennek egy tipikus 
példája az ezüst/ezüst-
klorid elektróda. Előnyös 
tulajdonsága, hogy nem 
polarizálódó, ami azt 
jelenti, hogy áram átfo-
lyása és elektrolittal való 
érintkezés hatására sem 
alakul ki polarizált ion 
elrendezés, ami befolyá-
solná az elektród átmeneti feszültségét. Továbbá az ioncsere 
szigorúan visszafordítható folyamat során játszódik le. Emiatt 
nevezik a másodfajú elektródákat reverzibilis elektródáknak 
is. A reverzibilitás azért alakul ki, mert az ezüst elektródatest 
saját, nehezen oldódó sójába (AgCl) merül, és erre a sóoldatra 
igaz az oldódási szorzat állandóságának tétele. Az ilyen típusú 
elektróda egyenáramra és kis frekvenciákra alacsony impedan-
cia értékekkel rendelkezik. Jelentős tényező azonban a bőr át-
meneti ellenállása. Ennek 
csökkentésére különleges 
elektródapasztákat hasz-
nálnak.

A mérés összeállítása, 
menete
A mérések egy személy-
autóban készültek el, 
ahol a fent ismertetett 
BLUE-ECG készülék mér-
te a vezető EKG-jelét. A 
mérés folyamán mind 
az Einthoven I-es, mind 
pedig a II-es elvezetést 
mérte a készülék. A jelet 
a készülék egy személyi 
számítógépre továbbí-
totta, ahol az adatok feldolgozása, rögzítése történt meg. A 
mérési összeállítás sematikus rajza a 10. ábrán látható. A méré-
sek folyamán a vezető különböző szituációknak és különböző 
vezetési helyzeteknek (normál vezetés, kanyarodás és váltás, 
enyhe kanyarodás) volt kitéve. A cél az volt, hogy megállapít-
suk, hogy a készülék az ilyen helyzetekben mennyire érzékeny 
az elektróda mozgásából eredő zajokra, és hogy a rögzített 
jelekből kimutassuk a különböző szituációkban fellépő stressz 
változását.

A felvételhez használt program
A felvételekhez használt szoftver .Net keretrendszerben íródott 
C# nyelven. A program kezelőfelülete a 11. ábrán látható. A 
mérések megkezdése előtt a Settings opció segítségével lehet 
beállítani a kommunikációra használt soros port paramétereit, 
illetve ebben a menüben lehet beállítani az alkalmazott szűrő 
típusát és vágási frekvenciáját. Ezek után a Start Measurement 
segítségével indíthatjuk el magát a mérést. Ekkor két ábra 
jelenik meg: a felső a szűrt EKG-jelet mutatja, míg az alsó 
a szűretlen jelet. A program nemcsak megjeleníti és szűri a 
jeleket, hanem elmenti őket egy TXT-állományba, amit be le-
het tölteni MATLAB-programba, és ott különböző méréseket, 
kiértékeléseket lehet végrehajtani a felvett jelen. A 12. ábrán

12. ábra: a MATLAB-bal megjelenített EKG-jel

13. ábra: EKG mérés optimális vezetési körül-
mények mellett

14. ábra: EKG-mérés nagyobb mozgások 
esetén

15. ábra: EKG-mérés erős mozgások mellett

11. ábra: a felvevő program
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egy mérésből származó jelet töltöttünk be MATLAB alá és 
jelenítettünk meg.

Eredmények
A rendszer segítségével legalább 30 perces vezetési szakaszokat 
rögzítettünk, amelyekben megtalálható a már fentebb emlí-
tett három vezetési szituáció. Ezen szituációk során tapasztalt 
eredményeket ismerjük meg az alábbiakban [8].

1. típusú mérés
Ebben az esetben a mérés legoptimálisabb felvételeit emeltük 
ki. Ekkor egyenletes vezetési szakasznál kevés mozgás mellett, 
váltás és nagyobb mozdulatok nélkül történt a vezetés. A 13. 
ábra által reprezentált mérést például az MKM és a Lágymányo-
si híd közötti szakaszon vettük fel. Ebben az esetben a program 
mindig képes volt felismerni a QRS-csúcsokat.

2. típusú mérés
Ezen mérési esetben már nagyobb mozgások is megfigyelhetők 
voltak, például váltás, a tükör beállítása, de adódhatott az 
ülésben történő mocorgás is. A mozgások ellenére a program 
itt is megtalálta a QRS-csúcsokat (14. ábra).

3. típusú mérés
Ezen felvételeket például visszafordulásos manőverek során 
készítettük, amikor is erős kormánymozdulatok, váltás és több 
körülnézés volt jellemző. Látható, hogy a nagyon zajos jel 
ellenére is a program megtalálta a QRS-csúcsokat, és egyben 
szívfrekvenciát is tudott számolni.

Továbbfejlesztési lehetőségek
A járművezető vezetési állapotának élettani paraméterek alapján 

történő becslése céljából a szenzorrendszer által kinyert adatokból 
a járművezetők stresszorait kívánjuk vizsgálni és ez alapján egy osz-
tályozó algoritmust felépíteni. Ehhez jelen fázisban az osztályzást 
elősegítő on-line megjelenítő szoftver fejlesztése zajlik, illetve ezzel 
párhuzamosan az élettani paraméterekből származtatható adatok 
(pl. szívfrekvencia-variabilitás) meghatározása is folyamatban van.
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