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ABSZTRAKT 

Ma már kevesen vitatják a légkörkörnyezet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak a 
létezését és fontosságát. Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt-nél több mint egy évtizede 
folynak humánmeteorológiai® és orvosmeteorológiai kutatások és fejlesztések. Ebben fontos 
helyet foglalnak el az objektív műszeres mérések. A műszerfejlesztés lehetővé teszi, hogy a 
többéves tapasztalatok alapján egyre pontosabb és megalapozottabb méréseket végezzünk 
az időjárási hatások hatásmechanizmusának tisztázására. Előadásomban tárgyalom a emberi 
szervezetet rendszertechnikai értelemben, ami szerves részét alkotja annak a 
tárgyalásmódnak, ami méréstechnikai oldalról kellőképpen megközelíthetővé teszi a 
problémát, illetve összefoglalom a szívműködés-monitoring műszerfejlesztési projekt 
tapasztalatait, a felmerülő problémákat és azok megoldását. A téma szervesen kapcsolódik a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett PhD kutatásomhoz. 
 
1. RENDSZERTECHNIKAI ÉRTELMEZÉS 
1.1. Bevezetés 
Mind az orvostudományok, mind a meteorológia területén alapvető fontossága van a 
különböző méréseknek, azok kiértékelésének, illetve a különböző modellalkotási 
folyamatoknak. Általában ezek útján jutunk olyan rendszerezhető vagy már meglévő 
rendszerbe illeszthető információhoz, amire szükségünk van ahhoz, hogy előrejelzést adjunk 
az időjárás alakulásáról vagy felmérjük egy páciens egészségi állapotát. A két mérési típus 
első ránézésre meglehetősen különbözik, azonban méréstechnikai oldalról ez már koránt 
sem annyira igaz. Főleg akkor érdemes a két gondolatvilágot ilyet szempontból közelebb 
vinnünk egymáshoz, ha egy olyan tudományterületen szeretnénk előre lépni, ami éppen a 
kettő kapcsolatát tárgyalja. 
 
1.2. Rendszerek közötti kapcsolat 
Rendszertechnikai értelemben valós fizikai rendszernek nevezünk egy olyan fizikai 
objektumot, amely mérhető külső kényszer hatására mérhető módon megváltozik (Korondi 
2012). Ez első hallásra orvostudományi területen idegen megfogalmazásnak tűnhet, azonban 
a műszaki és méréstechnikai megközelíthetőség megköveteli ezt a szemléletet. Ennek 
elfogadásával nem csak a két rendszer (az élő szervezet és a légköri-fizikai környezet) együtt 
tárgyalása válik kézenfekvőbbé, hanem lehetőséget ad arra is, hogy kapcsolatuk 
matematikailag leírhatóvá váljon, abból adott esetben egy modell készülhessen, ami a 
mérések spektrumának bővítésével finomítható. 
 
Esetünkben e gondolatmenet közvetlen felhasználása azért nehéz, mert a legtöbb fizikai 
rendszertípussal (például: mechanikai, villamos, termikus) szemben a biológiai rendszerek 
leírására egyenlőre kevés egzakt, matematikailag deklarálható belső összefüggés áll 


