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Resumé 
Dansk version: 

Patientsimulatorens formål er at kunne simulere et antal signaler fra en virkelig patient, 

således at disse kan vises af et monititoreringssystem. Signalerne kan påvirkes udefra af 

en infusionspumpe. 

I løsningen er der mulighed for at skifte patientsignalerne ud undervejs, således at der 

udsendes andre signaler. 

Ud over dette produktmæssige formål er det endvidere essentielt, at systemet kan 

videreudbygges med henblik på fjernkontrol på næste semester. 

Med udgangspunkt i udviklingsmetoden ROPES er der først udarbejdet en 

kravspecifikation, som har dannet grundlag for den efterfølgende analyse, designet samt 

implementationen og test. 

Den overordnede konklusion er, at systemet virker efter hensigten, idet systemet giver 

mulighed for at simulere et antal rigtige patientsignaler. Desuden er systemet forberedt til 

at kunne fjernstyres. 

 

English version: 

The purpose of the patient simulator is to simulate a number of signals from a real patient, 

so that they can be shown by a monitoring system. These signals can be regulated by an 

infusion pump. 

In the solution there is a way to change the patient signals at runtime, so that a different 

set of signals is emitted. 

Besides the purpose of the product, it is essential that the system can be extended with 

remote control in mind. 

Based on the ROPES development process, there has been developed a requirement 

specification that formes the basis for the following analysis, design, implementation and 

test. 

The overall conclusion is that the system works as supposed, as the system is able to 

simulate a number of real patient signals. Additionally, the system is prepared to be 

remote controlled. 
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Forord 
Dette dokument omhandler udførslen af projektet PSIMU2 i kurset ”Indlejrede 

Realtidssystemer” på kandidatuddannelsen ”Teknisk Informationsteknologi” på 

Ingeniørhøjskolen i Århus. 

 

De overordnede krav til projektet findes i projektbeskrivelsen for PSIMU-projektet, 

der er udleveret af vejleder Finn Overgaard Hansen (”Project description for Patient 

Simulator System (PSIMU)”) 

 



Patient Simulator System: Projektrapport 
 

PSIMU2 Side 4 af 14 

 

1 Indledning 

1.1 Projektet 
Baggrunden for projektet er ønsket om et system til at simulere virkelige 

patientsignaler, som skal kunne vises på et monitoreringssystem. 

Patientsignalerne hentes fra en database med rigtige patientdata (PhysioBank). 

Patientsimulatoren skal være i stand til at generere tre forskellige typer af signaler: 

1. ECG 

ECG-signalet er et kontinuert analogt hjerterytme-signal 

2. EDR 

EDR-signalet er også et kontinuert analogt signal. EDR-data kan udledes ud 

fra ECG-signalet. 

3. Puls 

Puls-signalet er et digitalt signal, der angiver patientens aktuelle puls (måles 

i hjerteslag pr. minut). 

 

Systemet leveres med fem forudinstallerede datafiler. Det betyder, at der kan 

vælges mellem fem forskellige patient-simulationer. 

 

Ud over disse produktkrav er det endvidere meningen, at der skal arbejdes videre 

på projektet i kurset ”Distribuerede Realtidssystemer” på næste semester. Af den 

grund skal systemet forberedes på fjernadministration. 

 

Projektet gennemføres ved brug af ROPES-udviklingsmetoden, som er velegnet til 

indlejrede systemer. Denne metode går bl.a. ud på at analysere og designe 

systemet ud fra en objektorienteret synsvinkel. 

Systemet implementeres i C++ til at køre på en SBC-platform med operativ-

systemet RT-Kernel. 

1.2 Projektgruppen 
Projektgruppen består af følgende fire studerende på ”Teknisk Informations-

teknologi”: 

1. Henrik Jensen 

2. Almir Mesanovic 

3. Jan Lauritzen 

4. Mads Pedersen 

 

Både Henrik og Almir er uddannet diplomingeniører fra Ingeniørhøjskolen i Århus i 

sommeren 2002. Jan og Mads kommer begge fra Vitus Bering CVU i Horsens, hvor 

de i januar 2004 blev færdige som IT-ingeniører. 
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1.3 Læsevejledning 
Dette dokument kan læses fra start til slut, eller enkelte punkter kan læses for sig 

selv. Hvor det er fundet relevant, er der lavet henvisninger primært til projekt-

dokumentationen. Det anbefales at følge henvisningen, hvis der ønskes yderligere 

detaljer. 
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2 Projektbeskrivelse 

2.1 Projektafgrænsning 

2.1.1 Projektmæssigt 

Der er foretaget en række projektmæssige afgrænsninger. Modsat mange tidligere 

udførte projekter valgte vi ikke at bruge mange ressourcer på forhånd til at 

specificere metodevalg, templates, kvalitetshåndtering etc. Grunden til dette valg 

skal ses i, at alle medlemmerne har en vis erfaring med lignende projekter, hvorfor 

det ansås for værende tilstrækkeligt at tære på erfaringen i disse henseender. 

2.1.2 Produktmæssigt 

Der vil ikke blive lavet vurderinger omkring systemets oppetid o.lign. 

2.2 Projektgennemførelsen 

2.2.1 Tidsplan 

Inden projektets start blev der udarbejdet en vejledende tidsplan med angivelse af 

de forventede arbejdsopgaver samt deres tidsforbrug. Tidsplanen kan ses på 

vedlagte CD-ROM. 

2.2.2 Arbejdsfordeling 

I et projekt som dette har vi vurderet, at vi ikke vil udnævne én person som 

projektleder. Projektlederrollen er derfor blevet varetaget af hele projektgruppen. 

Alle gruppens medlemmer har været ligeligt indvolveret i alle projektes faser. 

2.2.3 Arbejdsform 

Som udgangspunkt er der blevet arbejdet på projektet om tirsdagen efter 

undervisning i kurset ”Indlejrede Realtidssystemer”. Dog har der op til aflevering af 

både iteration 1 og 2 været taget et betragteligt antal timer i brug! ☺ 

Efter hver arbejdsdag er der afholdt et kort statusmøde, hvor det er blevet 

opsummeret, hvad vi har nået, samt de forestående arbejdsopgaver. Disse er 

blevet diskuteret og i mange tilfælde er de blevet uddelegeret til de enkelte 

gruppemedlemmer. Formålet med denne uddelegering har været at effektivisere 

processen. I de fleste tilfælde har uddelegeringen bestået i at danne sig et overblik 

over en bestemt arbejdsopgave. 

Resultatet af disse statusmøder er af Henrik Jensen noteret i en statusrapport. 

Denne statusrapport er lagt i CVS (jf. næste punkt), så alle i projektgruppen har 

haft adgang hertil. Statusrapporteringen kan ses på vedlagte CD-ROM. 

2.2.4 Versionsstyring 

Ved projektinitieringen blev der opsat en CVS-server med det formål at have 

versionsstyring af både dokumentation, diagrammer (i Rhapsody) samt kilde-
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tekster. Desuden har det herved været muligt at lave backup på flere computere, 

idet alt både har ligget på CVS-serveren samt på alle gruppemedlemmernes 

computere. 

2.2.5 Iterationer 

Projektet er blevet udarbejdet i to iterationer, der er delt således, at første iteration 

bestod af implementering af et antal repræsentative use cases fra start til slutning. 

Formålet hermed er så at sige at komme hele møllen igennem to gange. Efter 

første iteration fik vi tilbagemelding, hvor vi så kunne indarbejde kommentarerne i 

nærværende iteration 2. 

2.3 Metoder 

2.3.1 Udviklingsmodel 

Som overordnet udviklingsmodel benyttes ROPES. ROPES går ud på at arbejde 

igennem systemudviklingen i iterationer, der hver består af en række 

arbejdsopgaver. 

 

ROPES-udviklingsmodellen er skitseret i Figur 1. 

 

Figur 1 ROPES-udviklingsmodellen 

 

Vi har arbejdet på den måde, at vi har gennemført nogle faser ud fra ROPES-

modellen: 

1. Kravspecifikation bygget på use case-teknikken 
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2. 1. iteration: 

a. Udvalg af et antal use cases til 1. iteration. 

b. Analyse, design, implementering og test af de udvalgte use cases. 

c. Aflevering af iteration 1. 

3. 2. iteration 

a. Resten af systemets use cases. 

b. Analyse, design, implementering og test af de resterende use cases. 

c. Aflevering af iteration 2. 

 

Analyse-, design-, implementations- og test-faserne er foretaget således: 

• Analyse: 

o Systemanalyse 

 Her kigges på systemets deployment og komponenter i hhv. 

deployment- og component-diagrammer. 

o Objektanalyse: 

 Der arbejdes med hhv. statisk objektanalyse og dynamisk 

objektanalyse: 

 Statisk objektanalyse 

• Det primære her er pakke- og klassediagrammer, som 

bl.a. findes ud fra de use cases, som blev specificeret i 

kravspecifikationen. 

 Dynamisk objektanalyse 

• Sekvensdiagrammer bruges her til at vise objekternes 

dynamiske opførsel. 

• Design: 

o Arkitekturdesign 

 Her arbejdes primært med arkitektur-stategier for hhv. 

deployment, komponenter, tasks og logik. 

o Mekanisktisk design 

 Der arbejdes her med detaljer omkring forbindelser mellem 

objekterne. 

o Detaljeret design 

 Hvis der er specielt komplekse sammenhænge, kan der her 

ses på effektivisering. Her lavede vi f.eks. vores tre output-

tasks til ét task, der genererede signalerne én efter én. 

• Implementation 

o Da vi benytter ROPES’ ”Elaborate strategy” og altså ikke ”Translation 

strategy”, oversætter vi selv fra analyse/design til konkret kode i 

C++. Til slut laves en komponenttest, der verificerer, at de enkelte 

komponenter virker efter hensigten. 

• Test 

o Der foretages hhv. integrations- og verifikationstest for at sikre, at 

hhv. integrationen mellem flere komponenter er i orden samt at hele 

systemet er korrekt i forhold til kravspecifikationen. 
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Bemærk at der i projektdokumentationen kun angives det samlede resultat af 

faserne, altså ikke de enkelte delresultater fra f.eks. de forskellige designfaser. 

2.3.2 Test 

Da test er udeladt af kursets undervisning har vi valgt ikke at udføre automatiseret 

komponenttest, idet vi ikke har erfaring herfor på den valgte platform. 

Af den grund har vi udført, hvad man kan kalde runtime-tests ved at teste en given 

funktionalitet, mens systemet kører. Disse tests er opdelt i: 

• Komponenttest 

Her testes en enkelt komponents funktionalitet uden hensyntagen til andre 

komponenter. Der blev oprettet et antal projekter, der hver især testede én 

specifik funktionitet, f.eks. output af digitale signaler. Eksempelvis blev der 

udviklet en pumpe-simulator, som kunne simulere IPUMP-systemet mht. 

medicin-signaler til PSIMU-systemet. 

• Integrationstest 

Formålet med denne test er at sikre, at integrationen mellem to eller flere 

komponenter kører som planmæssigt, f.eks. at man når man trykker på en 

knap på brugergrænsefladen, at der så skiftes patientsignaler. 

• Systemtest/accepttest 

Systemtesten går ud på at teste alt funktionalitet set fra systemet, altså at 

alle krav i kravspecifikationen er opfyldt. Systemtesten kaldes også for 

accepttest, idet den i et virkeligt projekt skal godkendes/accepteres af 

kunden. Testen er lavet ud fra punktet ”Accepttest”, som blev specificeret 

lige efter kravspecifikationen. 

 

Se mere i projektdokumentationens punkt 4. 

2.4 Realtidsaspekter 
Et grundlæggende aspekt i designet af systemet har at gøre med 

realtidshåndteringen. Dette er i store træk overladt til det underliggende RTKernel 

operativsystem vha. dettes API.  

Systemet kan kategoriseres som Time-based [Ref. 1, kap. 11.2.1], da den 

gældende faktor omhandler gengivelsen af data inden for en bestemt tidsperiode. 

Da der ikke er nogen smalle krav i forbindelse med reaktionstiden på eksterne 

stimulanser, som f.eks. brugergrænseflade eller pumpekommunikation, kan 

systemet ikke betragtes som reaktivt. 

Vi har valgt at bruge en kerne med preemtion aktiveret, da systemet består af 

nogle tråde, som skal have mere tid til beregninger end andre. Dette har været 

mest tydeligt under adaptationen af EDR-signalkoden fra wfdb-bibliotekerne, da 

udsultning af den respektive proces medførte, at EDR-beregningerne ikke kunne 
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udføres i en enkelt cyklus af SignalGeneratorens1 scheduler. Problemet blev delvist 

løst ved at give SignalGeneratoren top-prioritet og nedprioritere de resterende 

processer. Dette medførte dermed en udsultning af processen for det grafiske miljø 

(hovedprocessen). Den endelige løsning blev at give hovedprocessen og 

SignalGeneratoren den samme prioritet, værdien 5, og den resterende proces, 

PDUProcessor en prioritet på 4. Værdierne er relative i forhold til hinanden (højeste 

værdi er højeste prioritet) og er valgt således, at der er plads til yderlige 

lavprioritetsprocesser. Se mere i projektdokumentationens afsnit 2.6. 

Med hensyn til beskyttelse af data under proceskommunikation opstod der et 

pointer-problem. Der blev sendt en pointer videre vha. af IPC, som pegede på en 

datastruktur, som blev nedlagt i sit eget scope, før modtageren kunne aflæse den. 

Dette blev løst vha. pass-by-value i stedet for.  

Systemets centrale singleton-klasser, WFRecord, ConfigRepository og 

PresentationOut nedarver alle fra Monitor-klassen og implementerer dermed 

semaforbeskyttelse af deres egne data. 

2.5 Designprocessen 
Efter iteration 1 blev designet revurderet med henblik på at indentificere egnede 

designmønstre. Resultatet af dette blev, at der skulle implementeres hhv. 

Singleton-, Command- og Observer-mønstrene. Se mere i projektdokumentationen, 

f.eks. afsnit 3 omhandlende konkret implementation af mønstrene. 

 

Med henblik på at forberede designet til næste semesters ”Distribuerede 

Realtidssystemer” er der lavet et mellemlag bestående af klassen ConfigRepository. 

Dette mellemlags opgave er at kunne snakke sammen med hhv. model og view. 

Det er derfor den klasse, man kan udvide i næste projekt, så den kan styres 

remote. Se mere i punkt 2.11. 

2.6 Udviklingsværktøjer 
Til modellering er brugt værktøjet Rhapsody fra ILogix til primært at lave UML-

diagrammer. Ud fra første udkast til klassediagrammet i Rhapsody blev kode-

skelettet genereret. Dog viste det sig ikke at være voldsomt anvendeligt, da 

Rhapsody overplastrede koden med ganske meget uhensigtsmæssigt kode. Det 

endte derfor med, at der faktisk blev startet fra bunden af rent kodemæssigt. 

 

Til udvikling af kode i C++ blev de forskellige projektmedlemmers favorit-editorer 

benyttet, dvs. hhv. Visual Studio og emacs. Dette har virket uden problemer. 

I Visual Studio er der dog den fordel, at man kan integrere en stor del af RT-

bibliotekerne, så man kan kompilere fra Visual Studio og få kodeopslag mv. 

 

                                          
1 SignalGeneratoren er en proces, som implementerer en scheduler, der læser et sample fra en fil, og derefter 

løber samtlige output-objekter igennem for at aflevere samplet til dem. 
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Den endelige kompilering, linking og overførsel til SBC blev gjort gennem 

Microsofts nmake-teknologi. Det er et kommandobaseret kommandosystem, 

hvorfra man kan benytte Microsofts C++-kompiler mv. 

 

Til at lave skelettet til den grafiske brugergrænseflade er ”Peg Window Builder” 

benyttet. Når man begynder at indsætte rigtig kode, kan Builder’en ødelægge det, 

så den er kun benyttet til at lave skelettet med. 

 

Endelig er den officielle dokumentation fra ”On Time RTOS-32” benyttet i vid 

udstrækning til afklaring af konkrete spørgsmål. 

2.7 Resultater 
Følgende tabel viser projektets resultater i forhold til kravspecifikationen: 

Krav (use cases) Resultat 

Generate Patient Signals OK 

Generate ECG Signal OK, dog manglende meddelelse ved fejl 

Select Patient OK 

Handle Pump Data OK 

Display Patient Signals OK 

Generate EDR Signal OK, dog manglende meddelelse ved fejl 

Regulate Patient Signals OK 

Generate Pulse Signal Ikke ud fra data, manglende meddelelse ved fejl 

Display Pump Data OK 

 

Se mere i afsnit 4 i projektdokumentationen. 

2.8 Diskussion af opnående resultater 
Som det ses af ovenstående tabel, er projektets krav (udspecificeret i kravspeci-

fikationen) opfyldt i de fleste tilfælde. 

Der er set bort fra runtime-fejlhåndtering, så f.eks. fejl ved læsning af data ikke 

bliver håndteret struktureret. Endvidere er puls-signalet genereret af systemet i 

stedet for ud fra datafilerne. Dette skyldes, at algoritmen til beregning af puls ud 

fra datafilerne ikke var triviel, så dette blev der set bort fra. 

 

I kravspecifikationens punkt 1.6 opstilledes følgende kvalitetsfaktorer: 

Quality Factor Estimation 

1 = not critical, 

5 = very critical 

Stability 4 

Reliability 3 

Usability 3 

Extensibility 5 
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Reusable 4 

  

De to første faktorer går på stabiliteten af systemet og dataenes pålidelighed. Da 

systemet er tiltænkt instruktionsformål og ikke som et kalibreringsværktøj til en 

monitor, er pålideligheden af dataene ikke så stort. 

Konklusionen på dette er, at hvis data ellers er korrekt installeret på SBC’en, vil 

systemet generere de rigtige signaler. 

 

Usability går på brugergrænsefladens venlighed. Den er vurderet til middel, idet 

brugere af systemet må anses at kende systemets funktionalitet. 

 

Extensibility og reusability er vurderet højt, da det er meningen, at systemet skal 

videreudbygges på næste semester (som nævnt tidligere). Begge vurderes som 

opnået, idet der er gjort forberedelser til næste iteration af systemet. Desuden er 

det nemt at udbygge systemet med nye signaler og medicintyper. 

2.9 Opnåede erfaringer 
Henrik Jensen og Almir Mesanovic har i kraft af tidligere studium på 

Ingeniørhøjskolen i Århus haft erfaring med SBC-platformen og operativsystemet 

RT-Kernel. Desuden har de begge brugt C++ i flere projekter tidligere. 

I modsætning hertil har hverken Jan Lauritzen eller Mads Pedersen på forhånd 

stiftet bekendskab med SBC-platformen eller RT-Kernel. Det har derfor været en 

ganske betydelig udfordring. Når vi her ser tilbage, har det dog været meget 

lærerigt. En kommentar hertil er, at der i Horsens også er blevet arbejdet med 

indlejrede systemer og realtidssystemer. Dog har disse platforme været ret nye og 

man har derfor ikke på forhånd haft stor erfaring med disse. Derfor har det været 

betryggende at arbejde med en platform, som har været i brug i flere år, så man 

har sikkerhed for, at tingene virker! 

C++ har heller ikke været ret brugt på IT-ingeniøruddannelsen i Horsens, så dette 

har også været en spændende og lærerig udfordring. Ikke mindst implemen-

teringen af designmønstre i C++ har været lærerig. 

 

Det har virket vældig godt at opdele projektet i to iterationer. Dog virkede det 

overvælgende i starten. Sagen var, at vi både skulle foretage projektinitiering (få 

dokumentation, CVS-server o.lign. på plads) samt i gang med selve projektarbejdet 

med kravspecifikationen, arkitektur mv. Set i bakspejlet har det helt sikkert været 

en fordel at have været alle udviklingensfaser igennem allerede tidligt i forløbet. 

Analyse- og designfasen blev først påbegyndt ret sent i forløbet, idet der blev brugt 

meget tid på specifikationen i starten (primært omkring systemets use cases). 

Dette var et udslag i manglende domæneviden om patientsimulatorer. Det tog 

derfor noget tid at specificere de præcise krav til systemet. 

 

Det har endvidere været en udfordring at arbejde i en firemandsgruppe. Fire mand 

er mange, så der er mange samtidige arbejder i gang på samme tid. Alle har derfor 
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ikke haft lige stor andel i alt, simpelthen fordi man ikke kan overskue fire mands 

arbejde. Alt i alt har det dog været lærerigt. 

2.10 Projektets fortræffeligheder 
En af projektets ”spidskompetencer” er håndtering af patientsignalernes output 

hhv. analogt eller digitalt. Det er lavet det således, at én tråd sørger for at outputte 

alle de relevante signaler. 

Den specifikke generering af signaler er uddelegeret til nogle subklasser af 

SignalOutput-klassen. SignalGenerator-klassen sørger for at outputte alle disse 

subklassers genererede signaler. Hvis man ønsker at tilføje et nyt signal, skal man 

lave en ny subklasse og tilføje den til listen af output-signaler i SignalGenerator-

klassen. Det gør, at tilføjelsen af nye signaler er meget let og fleksibel. 

2.11 Forslag til forbedringer af projektet eller produktet 
Som før nævnt skal systemet forberedes til næste semesters projekt i en 

distribueret sammenhæng. 

Konkrete udvidelsesmuligheder kan være: 

• Remote control af systemet 

o Skifte patientsignaler, starte og stoppe simulatoren etc. 

• Data 

o Data kan streames fra et andet system eller hele datafiler kan down-

loades til PSIMU-systemet.  

 

Håndtering af fejl udføres i denne udgave kun ved systeminitialisering. F.eks. 

tjekkes det, at PV2019-kort og datafiler er tilstede. 

Runtime-fejl håndteres p.t. ikke. Hvis der sker en fejl i udtræk fra en datafil (hvis 

den f.eks. er beskadiget), vil denne fejl ikke blive struktureret håndteret. Dette 

punkt er derfor kandidat til en forbedring i næste iteration! 

3 Konklusion 
Overordnet kan konkluderes, at systemet fungerer ud fra de krav, der blev opstillet 

i projektbeskrivelsen for PSIMU-projekterne (”Project description for Patient 

Simulator System (PSIMU)”). Det vil sige at systemet sender ECG-, EDR- og puls-

signaler i realtid, samtidig med at dette vises på en tilsluttet skærm. Der er lavet et 

interface, således at et pumpesystem kan påvirke signalerne. 

Systemet er ikke testet med LMON- eller IPUMP-systemer, men kun lokalt med en 

pumpe-simulator, samt oscilloskop og dioder til at verificere, at de korrekte værdier 

outputtes. 

Projektet er udført med baggrund i objektorienteret systemudvikling gennem alle 

faser af projektet. Der er brugt et antal mønstre og teknikker, som har hjulpet til at 

opnå, at systemet er blevet nemt at genbruge og udvide senere. 
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Projeket er forberedt på udvidelse ved at være opdelt med klare skillelinjer, således 

at processen med at skifte forskellige pakker ud er mulig. F.eks. vil det være nemt 

at tilføje netværkskontrol eller skifte hardware-platform. 
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