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Sammanfattning 
I dagens flygplan finns det mycket information som på ett snabbt och pålitligt sätt behöver 
förmedlas till piloten via instrument på flera skärmar i cockpit. Att verifiera att skärmarna visar 
korrekt data för olika indata är ett tidskrävande och monotont arbete. Därför undersöker Saab 
möjligheten att automatisera delar av arbetet. Examensarbetet undersöker genom praktiskt 
implementation ifall det är möjligt att automatisera bildanalysen med hjälp av programmen 
OpenCV och Tesseract. Resultatet visade att det går att enkelt konstruera tester för att 
automatiskt identifiera oönskade förändringar i den implementerade instrumentingen. 

 

 

 

Abstract 
In modern aircrafts there is a lot of information that must be displayed on several screens in the 
cockpit. To test and verify that the screens show correctly different kinds of input data is a very 
monotonous and time-consuming task. Saab wishes to automate part of this work in order to save 
time and money. This thesis project investigates if it’s possible to automate this kind of work by 
developing a test program which automates the image analysis. The program uses OpenCV and 
Tesseract for the analysis. The results show that it’s possible to construct several small tests in 
order to quickly and automatically identify bugs in the system.  
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1 Inledning 
Det här kapitlet ger läsaren en kort överblick över ämnet och syftet med examensarbetet. 

1.1 Motivering 
I dagens flygplan finns det mycket information som på ett snabbt och pålitligt sätt behöver 
förmedlas till piloten via instrument på flera skärmar i cockpit. Det finns därför ett starkt 
incitament att kontrollera att all data från flygplanet presenteras på ett korrekt sätt på 
skärmarna då felaktigheter kan få katastrofala följder som att planet kraschar. För att 
säkerställa att skärmarna fungerar korrekt genomförs extremt rigorösa tester av all mjukvara 
som används i flygplanet. Dessa tester sker i slutet av produktutvecklingen innan mjukvaran 
får användas i skarp miljö. Eftersom dessa tester är så rigorösa så är de dels väldigt 
kostsamma och väldigt tidskrävande att genomföra. Ifall att ett fel skulle påträffas så måste 
testerna göras om helt från början vilket kostar ytterligare tid och pengar. Därför finns det ett 
behov av att utveckla enkla automatiserade tester för att kunna hitta och eliminera så många 
mindre fel som möjligt i ett tidigt skede av utvecklingen. 

1.2 Syfte 
Saab har en testmiljö som innefattar en testrigg som består av en flygplansdator som tar emot 
indata från en indatagenerator och som kan spara skärmbilder av vad som visas på skärmarna. 
Denna testrigg gör det möjligt att konstruera tester där man skickar specifik indata till datorn 
och sedan sparar bilder på det som visas på skärmarna. Denna testning där man skickar indata 
och studerar bilderna sker i dagsläget manuellt och är ett tidskrävande och kostsamt arbete. 
Saab önskar att automatisera denna del så långt det är möjligt för att spara tid och pengar. 
 
Detta hoppas de kunna göra genom att utveckla ett program som kontrollerar indata till 
flygplansdatorn och tar skärmbilder vid givna tidpunkter. Programmet kan sedan automatiskt 
genomföra denna visuella inspektion av bilderna enligt ett testfacit och sedan presentera 
resultatet på ett lämpligt sätt. Om denna process automatiseras helt så kan den användas som 
en del av regressionstestningen av mjukvaran. 
 
Syftet med detta examensarbete är att automatisera hela processen så långt det är möjligt och 
utföra den visuella inspektionen med open-source verktyget OpenCV (Open Source Computer 
Vision Library) samt OCR programmet Tesseract. 
 
Då detta system inte avser ersätta den slutgiltiga formella verifieringen av mjukvaran så 
behöver det inte följa de krav som ställs på den riktiga testningen vilket resulterar i mycket 
billigare och snabbare testning under utvecklingsfasen. 
 
Frågeställning 

• Går det att med hjälp av OpenCV och Tesseract att verifiera korrektheten i det data 
enskilda instrument på en skärm visar?  
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2 Bakgrund 
Saab driver ett utvecklingsprogram som heter AVAS (Advanced Vision & Awareness 
Systems). Syftet med detta program är att utveckla nya teknologier från Saabs produktportfölj 
och externa samarbetspartners när det gäller olika användningsområden inom civilflyg. En del 
av AVAS är att utveckla ett AMS (Avionics Management System). 
 
Detta system sköter presentationen av all flyginformation på planets olika skärmar. Exempel 
på olika skärmar i flygplanet är Synoptics, PFD (Primary flight display) och MFD (Multi 
function display). 
 

 
Figur 2.1: Bild på hur en primary flight display (Vänster) och en bild på synoptics (Höger) 
kan se ut. 
 
Varje skärm sköts av en flygplansdator som tar emot information från flygplanet och ritar 
olika definierade symboler på skärmarna som kan ändra utseende och beteende beroende på 
informationen från flygdatorn. Ett exempel på en symbol är altitudmätaren på huvudskärmen 
(PFD) som ändrar utseende beroende på den beräknade barometriska höjden. 
 
Ifall att en skärm skulle visa felaktig information under en flygning så kan det leda till 
katastrofala följder för alla ombord om piloten gör ett fel som kraschar planet. Det är därför 
väldigt viktigt att man testar att alla skärmar och deras symboler visas korrekt innan de kan 
användas i en skarp miljö. 
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3 Teori 
Det finns många olika typer av algoritmer som kan användas till bildjämförelser och vilken 
som är bäst lämpad beror helt på i vilken kontext den kommer att användas i. För att kunna 
avgränsa vilka typer av metoder som är relevanta behöver det först identifieras vilka 
karaktäristiska drag som finns i bilderna som ska jämföras samt vilka olika symboler som är 
intressanta.  
 

3.1 Skärmbilders egenskaper 
Skärmbilder tagna på synoptics och PFD har generellt följande egenskaper (se figur 2.1 för ett 
exempel): 

• Alla symboler har tydliga konturer. 

• Starka och tydliga kontraster. 

• Få antal färger samt inga färgskiftningar (Gradients) på symbolerna. 

• Innehåller text och siffror i tydlig font. 

• Alla bokstäver är statiska och endast siffrorna ändras. 

• Bilderna är skärmdumpar vilket gör att reflektioner och skuggor slipper hanteras. 

• Är tvådimensionella (det vill säga är inte en tvådimensionell representation av ett 
tredimensionellt motiv). 

 
Utifrån synoptics bilden i figur 2.1 kan man se att det som är intressant att avläsa är: 

• Alla vinklar på de olika mätarna. 
• Värdena på de siffror som syns i bilden. 
• Vilken färg texterna har (Grön, Gul, Röd). 
• Vilket läge landningsställena har (Uppfälld, Nerfälld, Mittemellan). 

 
Utifrån PFD bilden i figur 2.1 kan man se att intressanta saker att avläsa är: 

• Texten som skrollar i höjdled på altitud och höjdremsan. 
 

 

3.2 Läsa text från en bild 
Det finns många olika program som kan läsa text från bilder, en av dessa är Tesseract som är 
en OCR motor (Optical Character Recognition). Den började utvecklas redan 1984 hos 
Hewlett-Packard och sent 2005 släpptes mjukvaran som öppen källkod och än idag är 
mjukvaran gratis att ladda ner och använda under Apache Licens 2.0. Den ansågs 2007 vara 
strax efter de kommersiella alternativen när det gäller träffsäkerhet med mindre än 5 % 
felmarginal på enskilda ord och ungefär 2 % felmarginal på enskilda bokstäver (Smith, 2007). 
I ett annat examensarbete från 2010 jämförde de 12 st olika OCR program för att avläsa 
maskinskriven text. Deras resultat visade att Tesseract presterade bäst i avseende att läsa 
korrekta ord men att det inte var snabbast (Nilsson, 2010). Resultatet är bra i detta fall då det 
är viktigare med träffsäkerhet än snabbhet när man testar skärmsymbolerna. Värt att nämna är 
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dock att de heller aldrig uppnådde 100 % korrekt träffsäkerhet i sina tester. Detta är något som 
man får ta hänsyn till när texter ska läsas. 
Enligt Suitter (2015) så presterar Tessseract dåligt med för små fonter (Mindre än 10) samt 
vid större fonter (Större än 14) samt beroende på vilken kvalité bilden har. Med denna vetskap 
så kommer det att behövas testa vilken storlek som lämpar sig bäst för texten genom att 
användning av OpenCV för att skala om textbilderna samt experimentera med tjockleken. 
Suitter skriver även att bildmanipulation som rotation och liknande kan ha en negativ effekt 
på dess prestanda men detta är inte aktuellt i de bilder som kommer att analyseras i våra 
testfall då inga skärmar visar snedvriden text. 
 

3.3 Hantering av dynamiska bilder 
När man analyserar en rörlig bild för att verifiera något så är det inte alltid som det intressanta 
objektet befinner sig på en statisk plats. Objektet kan röra på sig, ändra storlek eller helt enkelt 
saknas mellan olika bildtagningar. Därför kan man inte hårdkoda pixelkoordinater i 
testprogrammet utan måste på ett dynamiskt sätt kunna identifiera vart objektet befinner sig 
(eller om det inte finns). För detta kan man använda template matching som använder en 
bildmall av det intressanta objektet och använder den för att söka igenom bilden och hitta 
matchande regioner. 
 

3.4 Hitta symboler med template matching 
För att hitta symboler med en viss form från en bild så kan template matching användas (Ge, 
F, Liu, T, Wang, S, & Stahl, J 2008). Template matching använder sig av en bildmall för att 
hitta områden i en bild som matchar bildmallen. Det är därför möjligt att använda en eftersökt 
symbol som en bildmall för att hitta matchande figurer i bilden. 
En matching består av massa små punkter som oftast ligger nära varandra så för att hitta det 
intressanta området bildar man en minimal rektangel som rymmer alla intressanta punkter. 
Den rektangeln kan sedan klippas ut ur bilden för vidare analys. Template matching är en 
relativt långsam algoritm men eftersom att bilderna som ska analyseras inte är video så är inte 
detta ett problem. 
 

3.5 Identifiera textregioner i bilder 
För att läsa text ur bilder kan man använda ett OCR program som Tesseract. Problemet med 
det är att Tesseract tar hela bilder som indata och skärmbilderna kan bestå av flera stycken 
textregioner. Så för att endast läsa den texten som är intressant för det testet samt slippa 
onödigt “noise” så måste den intressanta textregionen klippas ut, För att sedan sparas som en 
ny bild och sedan skickas in till Tesseract. 
 
Detta kan lösas genom att hårdkoda visa pixelkoordinater i våra tester. Men det är inte säkert 
att detta är en lämplig lösning i samtliga fall då texterna eventuellt inte är statiska. Så för att 
lösa detta behöver en metod hittas som automatiskt kan identifiera regioner som innehåller 
text. För att identifiera textregioner så hänvisar många artiklar på internet till en metod som 
kallas Stroke Width Transform(Epshtein, B, Ofek, E, & Wexler, Y 2010). 
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Värt att notera är att template matching ej kan användas på dynamisk text eftersom den 
metoden är för “strikt” och det är svårt att skapa en template som fungerar för alla möjliga 
bokstäver och siffror. Enda sättet som template matching kan användas är om texten är statisk 
till exempel om texten består av “Airspeed: 50” så går det att använda templates för 
“Airspeed: “ eftersom den delen är statisk. Efter det går det att addera pixel offsets för att få 
med den dynamiska delen “50” av texten. 

3.6 Avläsa vilken färg en text består av 
OpenCV sparar inlästa bilder som en Mat datatyp som sparar färgdatan i RGB 
(Red,blue,green) format. Detta gör att det är väldigt lätt att se vilken färgkombination en pixel 
har.  
 
För att avgöra vilken färg en text har så går det att klippa ut texten och sedan smeta ut den 
över hela bilden med OpenCVs inbyggda dilute funktion. När texten sedan täcker hela bilden 
kollas vilken färg pixeln i mitten av bilden har, vilket borde överensstämma med färgen på 
texten eftersom bildtexterna som analyseras endast består av en färg. 
 

3.7 Avläsa en mätares vinkel från bild 
För att avläsa en mätare som syns i figur 3.1 så måste man första identifiera mittpunkten i 
cirkeln. Antingen genom att man låter användaren välja mittpunkt eller så använder man en 
funktion som heter HoughCircles vilket kan identifiera alla cirkelsymboler i en bild. 
 
När man har mittpunkten så får man bestämma en radie runt mittpunkten där man ska leta 
efter visaren. Sedan loopar man ett varv 0 till 360 grader och kollar färgen på pixeln 
För att avläsa en mätare så kan man först identifiera visaren och bilda en rektangel runt den. 
Sedan kan man avläsa rektangelns lutning från planet vilket ger en vinkel. Vinkeln kan sedan 
användas i en formel för den mätaren för att få fram visat värde. 
För att avläsa en mätare så kan man först identifiera visaren och bilda en rektangel runt den. 
Sedan kan man avläsa rektangelns lutning från planet vilket ger en vinkel. Vinkeln kan sedan 
användas i en formel för den mätaren för att få fram visat värde. 
 

 
Figur 3.1: Exempel på mätare som visar motorkraften i procent. 
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3.8 Biblioteket OpenCV 
OpenCV skriver på sin hemsida opencv.org: 
 
“OpenCV (Open Source Computer Vision Library) is released under a BSD license and hence 
it’s free for both academic and commercial use. It has C++, Python and Java interfaces and 
supports Windows, Linux, Mac OS, iOS and Android. OpenCV was designed for 
computational efficiency and with a strong focus on real-time applications. Written in 
optimized C/C++, the library can take advantage of multi-core processing. Enabled with 
OpenCL, it can take advantage of the hardware acceleration of the underlying heterogeneous 
compute platform.” 
 
De skriver även på hemsidan att de har ett community som består av över 47 000 användare 
samt att de används av stora väletablerade företag som Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, 
Sony, Honda och Toyota. Detta gör att det finns väldigt mycket dokumentation på nätet samt 
att biblioteket är väl testat. 
OpenCV har stöd för 2500 stycken optimerade algoritmer för bild/videoanalys. Men 
testprogrammet kommer endast behöva analysera 2D bilder och inte video. Dessutom står det 
att OpenCV använder sig av C++ samt har stöd för både Windows och Linux vilket är de 
möjliga miljöer som programmet kommer att köras. OpenCV kan även utnyttja flerkärniga 
processorer samt hårdvaruacceleration vilket gör att biblioteket skalar bra med modern 
hårdvara. 
 
 

3.9 Biblioteket Tesseract 
Tesseract är ett OCR program som kan läsa text från bilder. På deras wikipedia skriver de: 
 
”Tesseract is an open source text recognizer (OCR) Engine, available under the Apache 2.0 
license. It can be used directly, or (for programmers) using an API to extract printed text from 
images. It supports a wide variety of languages.” 
 
Tesseract är alltså egentligen ett fristående program som anropas från kommandotolken med 
en sökväg till en bild som argument. Tesseract har dock ett C och C++ API kallat libtesseract 
som kan användas så man slipper anropa programmet via kommandotolken. Fördelen med 
libtesseract är att det går mycket snabbare att anropa C++ funktioner istället för att ladda 
programmet via kommandotolken varje gång. En annan fördel med att bygga in Tesseract i 
programmet är att man slipper ha det installerat på datorn som ska köra testningen. Det finns 
även mycket dokumentation samt bra exempel på internet om hur man använder Tesseract. 
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3.10 Spela in flygningar för repetition 
För att kunna skapa repeterbara tester så är det viktigt att flyga likadant varje gång som 
testerna utförs. Därför har Saab ett program som kan spela in den data som genereras vid 
flygningen för att sedan kunna spela upp den igen. Fördelen är att man får identiska 
flygningar samt att man slipper ha igång en flygsimulator. 
 

3.11 Ta skärmbild av flygningen vid given tidpunkt 
För att ta bilder på skärmarna vid givna tidpunkter så kan man starta en inspelad flygning för 
att sedan låta testprogrammet vänta med hjälp av sleep funktionen. Problemet med det är att 
det blir sämre precision för att det kan ske olika fördröjningar vid start av flygprogrammet 
samt att olika snabba hårdvarukonfigurationer kommer att ge olika förskjutningar av 
bildtagningarna. Detta löses genom att lägga till funktionalitet i Saabs uppspelningsprogram 
för att kunna snabbspola och pausa en flygning för bildtagning vid en viss tidpunkt. Detta gör 
att bilderna blir mer konsekventa samt att man slipper vänta på att ta alla bilder då det istället 
går att snabbspola till de intressanta tidpunkterna. 
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4 Implementation 
Som beskrevs i teoridelen så finns det många olika metoder och algoritmer för att analysera 
bilder. För att kunna begränsa och bestämma vilka typer av metoder som är lämpliga att 
använda behöver man först titta på vilka karaktäristiska drag som finns i de bilder som ska 
avläsas samt vilka olika symboler som är intressanta.  
 

4.1 Bildens egenskaper 
 

 
Figur 4.1: Bilden visar en skärmbild tagen från en skärm som visar informationen om 
motorkraft, Bränsle, Olja osv. 
 
Examensarbetet valde att fokusera på den vänstra halvan av bilden i figur 4.1 som består av 
mätare eller så kallade ”klockor” med tillhörande visare som pekar i olika riktningar. I bilden 
finns även text där de texterna som inte är statiska endast består av siffror. Dessutom visas 
landningshjulens status med en symbol som ändras beroende på läget hjulet befinner sig i. 
Texterna och visarna kan ändra färg mellan Grön, Gul och Röd. Färgen skiftar baserat på 
vilka värden som visas. 
 
Alla symboler har också: 

• Tydliga kanter och konturer. 

• Starka och tydliga kontraster. 

• Få antal färger samt inga färgskiftningar. 

• Innehåller text och siffror i tydlig font. 
 En till stor fördel skärmbilder är att man slipper problem som reflektioner, skuggor, 
snedvridna bilder samt varierande bildkvalité. 
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Utifrån dessa observationer så bestämdes det att börja implementera 4 st. olika testfunktioner. 
1. En funktion som kan läsa siffror från en bild. 
2. En funktion som kan avläsa vinkeln på ”klockorna”. 
3. En funktion som kan avgöra vilken färg en text har. 
4. En funktion som avläser ifall ett landningshjul är uppe, nere eller mittemellan. 

 

4.2 Funktion för att läsa siffror från bild 
Från tidigare efterforskningar syns att Tesseract är ett bra program för att läsa text från bilder 
samt att det har ett C++ bibliotek som heter libtesseract. För examensarbetet användes den 
senaste stabila version 3.5.1. 
 
För att läsa text med Tesseract så skapades en funktion som omvandlar bilddatatypen från 
OpenCV till ett giltigt format för Tesseract. 
För att höja Tesseracts precision så skalades bilderna upp med 300 % samt konverterades till 
binärt format (Vit/Svart) för få så hög kontrast som möjligt mellan text och bakgrund (Figur 
4.2). Fonten som användes är ganska ”Tjock” och via egna tester upptäcktes att Tesseract gav 
bättre resultat med tunnare text. Därför förtunnades texten med OpenCVs erode funktion. 
Sista steget var att sätta Parametrar till Tesseract för att ange att bilden endast består av en rad 
text och inte flera rader samt att Tesseract endast ska identifiera siffror och inte bokstäver. 
Figur 4.3 visar en bild på koden som användes för att läsa siffror från en bild.  
 
 

 
Figur 4.2: Bilderna visar hur texten ser ut efter att den förbehandlats genom skalning, 
erodering samt omgjord till binärtformat. 
 
 
 

 
Figur 4.3: Bilden visar koden som användes för att läsa siffror från bilderna. 
 
Figur 4.4 visar en korrekt avläsning av skärmen, Testprogrammet har skrivit den avlästa 
texten i röd färg på bilden vilket överenstämmer med det som syns. 
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Figur 4.4: Bilden visar en utskrift från testprogrammet där röd text är avlästa värden från 
bilden. Ovanstående bild visar att programmet läste korrekta värden från bilden. 
 

4.3 Funktion för att avläsa vinkeln från klockor 
Det skapades en funktion med två parametrar, klockans mittpunkt samt vilken radie som ska 
använda för att leta efter visaren. 
 
Från figur 4.5 syns hur programmet har ritat ett rosa strek som är den linje där visaren 
befinner sig samt en röd text med avlästa vinkeln. Den vita cirkeln är den radie som användes 
för att leta efter visaren från mittpunkten. 
 

 
Figur 4.5: Bilden visar en utskrift från testprogrammet.  
 
 
Först konverterades bilden till ett binärt format(Svart/Vit) detta för att göra att allt som inte är 
bakgrunden(svart) blir till vitt. Detta gör att visaren kan vara vilken färg som helst (utom 
svart) och funktionen behöver endast leta efter vit färg. 
 
 



15 
 

För att hitta vinkeln så gjordes en for-loop som körde mellan 0 och 360 grader. Loopen 
kollade sedan pixeln med x-koordinaten: mittpunkt X + radien * cos(vinkeln) samt y-
koordinaten: mittpunkt Y + radien * sin(vinkeln). 
 
Ifall pixeln var vit så noterades att pilen finns där. Efteråt så beräknades ett medelvärde på alla 
de vita punkterna för att hitta mitten på pilen. Med hjälp av dessa två punkter gick det att 
beräkna vinkeln med hjälp av Tan. Figur 4.6 visar den kod som användes för att hitta vinkeln 
från en mätare. 
 
En titt på figuren ovan visar att resultatet blev väldigt bra då mätarna visar 0 - 100 genom att 
röra visaren mellan 0 - 270 grader. Vilket innebär att ett värde på 100 borde ge 270 grader 
samt ett värde på 40 borde ge 108 grader, programmet läste 270 samt 108,43 grader. 
 
 
 

Figur 4.6: Bilden visar koden som användes för att avläsa en vinkel.  
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4.4 Funktion för att avgöra landningshjulens position 
Skärmbilden bestod av tre stycken landningshjul där varje hjul illustrerades med en symbol. 
Symbolerna byter utseende beroende på vilket läge hjulet befinner sig i. Figur 4.7 visar de 
olika möjliga symbolerna. 
 

    
Figur 4.7: Bilderna visar hur landningshjulen kan se ut. 
 
Till en början gjordes försök att använda template matchning för att avgöra vilken symbol 
som visades men den metoden ger endast vart på bilden som den bästa matchningen för given 
symbol finns, och resultatet går inte att jämföra mellan olika symboler för att se vilken som 
hade bäst matchning. 
 
Istället gjordes bilderna om till gråskala och sedan till svart/vit. Efter det användes OpenCVs 
funktion findContours. Denna funktion hämtar alla konturer (Ytterlinjer) som hittas i bilden 
och sparar i en array (Se figur 4.8 för kodexempel). Genom egna försök noterades att de olika 
symbolerna gav olika antal konturer och att det därför gick att jämföra antalet konturer för att 
avgöra vilken symbol som visades just då. Ett problem med denna metod var att pilarna för 
när hjulen är på väg upp eller ner ger samma antal konturer då det är samma bild fast 
uppochner. Det bedömdes dock att det fick räcka att endast testa om hjulet är uppe, nere eller 
mittemellan. En grej som noterades var att bilden för ”Nere” ibland skiftade mellan 4 och 5 
antal konturer men detta kan ha att göra med att det är en rund symbol. Detta eftersom att en 
cirkel hela tiden kröker sig så är det svårt att avgöra ytterlinjer. 
 

 
Figur 4.8: Bilden visar den kod som användes för att räkna konturer. 
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4.5 Funktion för att avgöra textfärg 
Det skapades en funktion som tog en bild på en text som parameter. Funktionen spädde sedan 
ut texten med hjälp av OpenCVs Dilute funktion så att den täckte hela bilden (Se figur 4.9). 
Sedan läste den av vilken färg pixeln i mitten på bilden har, den pixeln ska då ha samma färg 
som texten. Funktionen är ganska långsam då det tar tid att förstora texten samt att det valdes 
att förstora den väldigt mycket så det var helt säkert att hela bilden blir täckt. Fördelen blev att 
funktionen gav 100 % träffsäkerhet på testet. 
 

  
Figur 4.9: Bilden visar resultaten av att spä ut texten på bilden. 

4.6 Skapa en testflygningsrutt 
Eftersom syftet är att automatiskt testa skärmarna regelbundet så behövdes en statisk flygrutt 
så att samma indata sker varje gång som testerna körs. Detta löstes enkelt genom att använda 
ett inspelningsprogram som Saab utvecklat. Programmet loggar all flygdata som genereras 
från simulatorn och har möjlighet att spara det i en fil som sedan kan spelas upp igen. Detta 
gör att man kan flyga en identisk rutt hela tiden samt att det inte behövdes ha igång en 
tungdriven flygsimulator på testdatorn när skärmarna skulle testas. 
 
För rapporten skapades en kort flygning på 2 minuter som består av en flygning som startar 
från stillastående tills planet är en bit upp i luften. Testprogrammet tog bilder vid bestämda 
tidpunkter av flygningen vilket var efter 3, 10, 50 och 80 sekunder. Anledningen till att första 
bildtagningen valdes till 3 sekunder och inte 0 var för att uppspelningen måste köras i minst 2 
sekunder kontinuerligt för att garantera att alla variabler är initierade. 
 

4.7 Automatisk uppspelning och bildtagning av flygningen 
För att automatisera hela processen så är det nödvändigt att testprogrammet kan starta 
inspelningsprogrammet som sedan kan spela upp flygningen. Dessutom för att få konsekventa 
bilder så behöver man kunna pausa flygningen samt snabbspola till de intressanta 
tidpunkterna för att ta bilder. Detta löstes genom att lägga till funktionalitet till Saabs 
uppspelningsprogram för att via kommandoraden skicka in vart i flygningen som den ska 
pausa för bildtagning. 
 
För att starta uppspelningsprogrammet så användes Windows API som har en funktion för att 
starta nya processer (CreateProcess). Funktionen kan även ta emot kommandorads argument 
så man kan skicka in att flygningen ska pausas samt vid vilken tidpunkt. När uppspelningen är 
pausad så användesWindows API för att ta en bild på skärmen. Detta upprepades för alla 
bestämda tidpunkter i flygningen. 
 
En problematisk del med att pausa flygningen var att eftersom datan strömmas till skärmarna 
så går det inte att hoppa direkt till den tidpunkt man vill. Anledningen är att det då kommer 
saknas data från saker som skett tidigare i flygningen. Detta löstes dock genom att hoppa till 2 
sekunder innan den tidpunkt som är intressant eftersom att alla variabler på skärmarna är 
garanterade att bli uppdaterade varje 2 sekunds intervall. Denna lösning gör dock att man 
måste vänta minst 2 sekunder per bildtagning utöver den tid som krävs för att ta bilden. Med 
nuvarande lösning så tar det ungefär 5 sekunder totalt per bild. 
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4.8 Användning av XML 
För att programmet ska vara praktiskt användbart så går det inte att hårdkoda tester och 
parametrar eftersom att man då måste kompilera om varje gång man vill ändra eller lägga till 
ett nytt test. Därför måste programmet läsa in alla parametrar och tester via XML så att det 
enkelt kan ändras i framtiden. För att implementera XML stöd  så användes biblioteket 
Pugixml som är väldigt lätt använt och enkelt att installera då det endast består av en header 
fil. 

4.8.1 Definiera bildtagning med XML 
När testprogrammet startar så kommer det att börja med att starta en uppspelning av 
flygningen och ta bilder på skärmarna såvida man inte anger flaggan –noplayer. För att 
programmet ska veta vid vilka tidpunkter i flygningen som bildtagningarna ska ske så 
används en XML fil där alla bildtagningar är definierade. Figur 4.10 visar hur de 4 
bildtagningarna är definierade i XML filen. 
 
 

 
Figur 4.10: Bild på XML filen som anger när alla skärmbilder ska tas samt vilken testfil som 
ska användas för varje bild. 
 
Varje rad har följande attribut: 
WhenInMilliseconds – Anger vart i flygningen som bilden ska tas. Exempel är 50000 som 
motsvarar 50 sekunder in i flygningen. 
SaveImageTo – Anger vart skärmbilden ska sparas. 
TestFile – Anger vilken testfil som ska användas för att testa bilden. 

4.8.2 Definiera intressanta regioner på bilderna 
Det visades vara mest praktiskt att låta användaren själv ange vilka delar av bilden som ska 
analyseras eftersom att det ger ett mer konsekvent resultat när man kör upprepade tester samt 
medför ett mindre avancerat program. Anledningen är att om man försöker att till exempel 
automatiskt detektera vart alla 6 ”klockor” för motorn befinner sig så får man en array med 
alla klockor men de hamnar inte alltid i samma ordning i arrayen så då måste programmet 
använda en massa logik för att veta vilken av klockorna som är högst upp till vänster osv. Vad 
gäller automatisk detektering av mätarna så kan mittpunkterna variera med enstaka pixlar 
vilket kommer ge icke konsekventa resultat. 
 
För att inte hårdkoda alla intressanta delar av bilden så användes en XML fil som är separat 
från testfilerna så att koordinaterna slipper upprepas i varje testfil. På det sättet behövs det 
bara ändras i en fil om man vill flytta en text eller mätare då testfilerna använder referenser till 
varje definierad region. Bild 4.11 visar hur alla regioner (Rect) är definierade i XML filen. 
Figur 4.12 visar de blåa rektanglar som motsvarar de regioner som lästs från XML filen. 
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Figur 4.11: Bild på XML filen som definierar alla intressanta regioner. 
 
Varje rad har följande attribut: 
RectName – Definierar ett namn för rektangeln som används av testfilerna för att referera till 
när denna rad ska användas. 
X – Anger X koordinat för rektangeln. 
Y – Anger Y koordinat för rektangeln. 
Width – Anger rektangelns bred. 
Height – Anger rektangelns höjd. 
 
 

 
Figur 4.12: Alla regioner ritas som blå rektanglar för att man lätt ska se vart dem hamnar i 
bilden.  
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Bild 4.13 visar hur alla mätare är definierade. En mätare består av en mittpunkt samt en radie. 
 
 
 

 
Figur 4.13: Bild på XML filen som definierar var alla mätare finns på bilden. 
 
Varje rad har följande attribut: 
MeterName – Definierar ett namn för mätaren som används av testfilerna för att referera till 
när denna rad ska användas. 
X – Anger X koordinaten för mätarens mittpunkt. 
Y – Anger Y koordinaten för mätarens mittpunkt. 
Radius – Anger radien som ska användas för att leta efter visaren. 
AngleAdjustment – Som standard är mätaren 0 grader när visaren pekar rakt upp så här kan 
man ange en offset för att förskjuta vinkeln. 
 
 

4.8.3 Definiera testfall med XML  
När testprogrammet är färdigt med spela upp flygningen och ta bilder så kommer programmet 
att läsa en XML fil för varje bild som är tagen. I den XML filen så är alla tester som ska 
utföras för den bilden definierade (Figur 4.14). Detta gör att det är väldigt lätt att ändra det 
man vill testa och ifall man inte vill testa allting för varje bild så kan man enkelt ta bort de 
oönskade testerna. 
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Figur 4.14: Bild på en XML fil som definierar tester. 
 
Varje rad har följande attribut: 
TestName – Definierar ett namn för testet som används vid konsolutskrifter för att skilja 
testerna åt. 
Rect/Meter – Beroende på vilken typ av test det är så anges ett namn för den 
bildregionen/mätaren som ska användas i testet. 
TestType – Anger vilken typ av test det är, möjliga värden är ”ReadText”, ”ReadAngle”, 
”ReadTextColor” samt ”ReadLandingGearStatus”. 
ErrorTolerance – Anger vilken tolerans som ska användas när avläst värde jämförs med 
korrekt värde. Så länge avläst värde är inom intervallet TargetValue +- ErrorTolerance så 
kommer testet att rapporteras som korrekt. 
TargetValue – Anger det värde som är korrekt för testet. 
 
För ReadTextColor tester så anges istället för TargetValue, 3 stycken andra attribut: Red, 
Green, Blue som är textens färg i RGB format. 
 
Red – Anger färgen röd med en siffra mellan 0 - 255. 
Green – Anger färgen grön med en siffra mellan 0 - 255. 
Blue – Anger färgen blå med en siffra mellan 0 - 255. 
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4.9 Presentation av resultatet 
Resultatet av varje test presenteras i konsolen enligt följande syntax: 
Namnet på testet som utförts, avläst värde, korrekt värde samt om testet har gått igenom eller 
blivit underkänt. En bild på konsolen syns i figur 4.15. 
 

 
Figur 4.15: Bild på terminalen som visar när programmet startar och utför tester. 
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Efter att alla bilder har analyserats så presenteras en slutlig sammanfattning på hur många fel 
som hittats (Figur 4.16). För att sedan veta vilka test det var så kan man skrolla upp i konsolen 
för att se enskilda test och deras resultat. 
 

 
Figur 4.16: Bild på terminalen när den är klar med att testa alla bilder. 
  



24 
 

5 Resultat 
För att kunna svara på om det är möjligt att testa skärmar med OpenCV och Tesseract så krävs 
det att man kontrollerar hur lång tid varje test tar för att veta om det är rimligt att testa i större 
skala (Fler bilder och tester) samt om precision är godkänd. 

5.1 Körtider 
Tabell 5.1 visar hur lång tid det tog att testa varje bild på en Intel i5-6200U 2.30 GHz 
processor. Denna dator körde skärmgrafiken, testprogrammet samt uppspelningen av 
flygrutten. 
 
Test Körtid (Sec) 
Screenshot1.xml 2,272 
Screenshot2.xml 2,363 
Screenshot3.xml 2,235 
Screenshot4.xml 2,210 
Medelvärde 2,27 
Tabell 5.1: Tabellen visar hur lång tid det tog att testa varje bild. 
 
Varje test bestod av 51 delar som kontrollerades, Mer specifikt så genomfördes 19 stycken 
textläsningar, 10 stycken vinkelavläsningar, 19 stycken kontroller av textfärg samt 3 stycken 
avläsningar av landningshjulensposition. 
Tabell 5.2 redovisar hur lång tid varje enskilt test körde för Screenshot4. 
 
Typ Läsa Text Läsa Vinkel Läsa textfärg Läsa landningshjul 
Körtider (Sec) 0,012  

0,012 
0,012 
0,009 
0,012 
0,010 
0,017 
0,011 
0,010 
0,007 
0,013 
0,012 
0,018 
0,015 
0,014 
0,013 
0,013 
0,008 
0,006 

0,008 
0,004 
0,009 
0,009 
0,005 
0,009 
0,008 
0,005 
0,006 
0,009 

0,097 
0,100 
0,099 
0,098 
0,103 
0,100 
0,087 
0,094 
0,088 
0,087 
0,098 
0,095 
0,093 
0,088 
0,092 
0,089 
0,094 
0,093 
0,083 

0,003 
0,003 
0,004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt (Sec) 0,224 0,072 1,778 0,010 
Medelvärde (sec) ~0,012 ~0,007 ~0,094 ~0,003 
Tabell 5.2: Tabellen visar hur lång tid det tog att testa varje del i Screenshot4.
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Figur 5.1 visar en grafisk illustrering av skillnaden i körtid mellan de olika testerna.

 
Figur 5.1: Diagramet visar skillnaden i körtid mellan de olika funktionerna. 
 

5.2 Precision 
Från figur 5.2 så beräknades de korrekta vinklarna baserat på indatan som är det värdet som 
de gröna texterna visar. Sedan jämfördes de korrekta vinklarna med de avlästa vinklarna och 
resultatet sparades i tabell 5.3. 
Formeln för att beräkna korrekt vinkel är: 
Indata/Maxvärdet * 270 = korrekt vinkel. 
Exempel för PWR vänster blir då 100/100 * 270 = 270 grader. 
 
PWR och NG mätarna har maxvärdet 100 medan ITT varierar beroende på flygplansmodell 
men i detta fall är maxvärdet 680. 
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Figur 5.2: Bilden som användes för att skapa datan i tabell 5.3. 
 
Mätare Avläst vinkel (°) Korrekt vinkel (°) Avvikelse (°) 
PWR Vänster 270,00 270 0 
PWR Höger 108,43 108 0,43 
ITT Vänster 186,84 184,63 2,21 
ITT Höger 1,15 0 1,15 
NG Vänster 181,30 181,71 0,41 
NG Höger 127,78 126,9 0,88 
Tabell 5.3: Tabellen visar den avlästa vinkeln samt den korrekta vinkeln beräknad från indata. 
 
Från Tabell 5.3 får vi en beräknad snittavvikelse på 0,86 grader. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultat 
Att avläsningen av vinklar gav en snitt avvikelse på 0,86 grader är bra eftersom att en 
människa med gradskiva skulle haft svårt att nå samma precision. 
Resultatet går även att förbättra då mittpunkterna av cirklarna är definierade baserat på 
ögonmåttning av var mittpunkten är placerad i bilden. Ifall att man skulle kontrollera i 
skärmens källkod vilka faktiska koordinater som används så är det möjligt att man får en 
förflyttning med enstaka pixel åt något håll, vilket borde ge bättre precision. Detta eftersom 
att vinklen beräknas för den linje som går från mittpunkten till punkten på radien där visaren 
hittades. 
 
För att testa precisionen på textavläsningen så skulle man vilja generera massa siffror på 
skärmarna och försöka läsa dem och kontrollera hur ofta programmet läser fel. Det har dock 
inte lyckats lösa hur man ska generera massa testdata för att kunna utföra ett sådant test. 
Anledningen är att man skulle behöva gå in och pilla i skärmenskod för att få den att visa 
massa olika siffror samt skapa ett system för att generera massa testbilder med facit. Med det 
sagt så  har det under utvecklingen av testprogrammet inte kunnat identifieras några fel 
förutom att ensamma ”0” ibland kan tolkas som ”1”, detta händer dock inte om ”0” sitter ihop 
i ett tal, till exempel 100 eller 501. Som tur är kan man undvika att programmet rapporterar fel 
i det fallet genom att sätta felmarginal till 1 när man definierar testet. Från tidigare förstudier 
är det känt att Tesseract presterar mycket bra med en felmarginal på mindre än 5 %. 
Testprogrammet har dessutom ställts in så att Tesseract endast ska tolka siffror samt ”.” 
symboler vilket eliminerar risken för felavläsningar. 
 
Vad gäller precisionen för att avgöra en textfärg så är det inget som har kunnats mäta då all 
text som analyseras endast består av en färg och algoritmen expanderar bildtexten till att täcka 
hela bilden så den kommer alltid att ge korrekt värde. Men eftersom att texten förstoras så 
mycket så blir körtiden för det testet lidande vilket kan ses i tabellen där testet tar längst tid 
samt att det sker 19 gånger per bild. Här går det att snabba upp programmet genom att hitta en 
bättre balans mellan hur stort man behöver skala för att täcka hela bilden. Men eftersom 
endast bildtagningen är tidskritisk så är 2 sekunder per bild godkänt såvida man inte börjar 
definiera riktigt många bildtagningar per flygning. 
 

6.2 Metod 
Metoden som användes, att faktiskt konstruera ett system för att automatisera testningen är 
bra eftersom att det krävs praktiska erfarenheter för att kunna besvara frågeställningen. Det 
som går att kritisera är att den bilden som testades är förhållandevis simpel jämfört med andra 
skärmar som kan visa mycket mer komplexa symboler. Samtidigt är det just att mäta vinklar 
som Saab tycker är det mest tidskrävande och monotona arbetet för en människa att utföra 
samt också det arbetet som är lättast att automatisera. 
 
Vad gäller bildtagningen så blev den med använd metod väldigt konsekvent då bilden togs på 
samma tidpunkt vid upprepade körningar samt att det tog cirka 5 sekunder per bild. Detta kan 
bli ett problem på sikt ifall man vill ta väldigt många bilder under en flygning. 
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7 Slutsatser 
Genom att konstruera ett testprogram har det kunnat visas att det är möjligt att utföra 
mätningar och kontroller av skärmgrafik. Detta eftersom att det går att få en hög noggrannhet 
och konsekventa resultat i testerna. För Saabs del så skulle detta program kunna användas för 
att kontinuerligt testa skärmarna vid nya uppdateringar av mjukvaran för att identifiera enkla 
fel som kan ha uppstått som vinkelförskjutningar eller felaktig indata till skärmarna. Med mer 
tid än 6 veckor så är det möjligt att bygga ut testprogrammet till att utföra fler tester för att 
testa mer avancerade symboler på PFD skärmen. Dessutom med mer tid så hade programmet 
även kunnat implementeras i Saabs buildsystem samt presentera resultatet på ett snyggare sätt 
och rapportera tillbaka olika returkoder beroende på vilka fel som hittats. 
Med examensarbetet har det försökts att visa att bildanalys med OpenCV och Tesseract inte 
behöver vara alltför komplicerat och att fler företag vågar försöka att automatisera sina tester. 
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