
Resumo 

Na indústria de mobiliário existe uma operação que actualmente se efectua de forma insatisfatória: a 

medição do volume de madeira, ou seja da quantidade de matéria-prima a processar. Nesta 

dissertação são apresentadas e estudadas várias técnicas visando implementar um protótipo 

industrial para medir o comprimento, espessura e volume de pranchas de madeira. 

Começa-se por pesquisar os diversos sensores actualmente existentes. Com base nestes, estudam-

se técnicas de medida possíveis, algumas das quais são actualmente objecto de investigação. 

Seleccionam-se três métodos baseados em sistemas sensoriais que se apresentam mais 

promissores para o objectivo proposto: infravermelhos para medida da posição, sensor de 

triangulação óptica, e análise de iluminação estruturada. 

Faz-se o estudo teórico detalhado destas técnicas, elaborando hipóteses de são avaliadas através de 

um conjunto de experiências. Na primeira série ensaios foi testado um sistema baseado num 

barramento de sensores infravermelho analógico Na segunda, e devido às limitações e dificuldades 

encontradas realizado um conjunto de experiências utilizando sensores laser. Finalmente, 

desenvolveu-se um protótipo laboratorial técnicas de processamento de imagem com iluminação 

estruturada, com vista ao cumprimento dos objectivos inicialmente propostos. 

A análise de imagem baseia-se no uso de um plano laser como sistema de perfis sucessivos das 

pranchas. Esta metodologia recorre a uma de calibração e aferição de parâmetros do meio de 

trabalho. Com base nos resultados obtidos, valida-se a possibilidade de implementar um protótipo 

industrial fundamentado nesta técnica, descrevendo-se as suas características e ligação ao plano 

fabril. 

Abstract 

In the furniture industry there is an operation nowadays still performed in a non way: measuring the 

volume of wood planks, i.e. the raw material to be processed. This thesis focus on the analysis of 

several techniques aiming construction of an industrial prototype for measuring the volume, length and 

wood planks. 

In the first part of the work, the various sensors available in the market are analysed. Several 

measuring techniques are then described, some of them being art in today's research. Three 

possibilities were selected: analogue infra-red sensing for position measurement, optical triangulation 

by laser, and image analysis structured light. 

The detailed theoretical study of these techniques is done, supporting some hypothesis later checked 

by practical experiments. The first set of tests use infra-red sensors, grouped on a bus arrangement. 

Due to the difficulties and found with this technique, experiments with optical triangulation were then. 



Finally, a laboratory prototype is developed, based on image processing using structured light, which 

proved to meet the proposed goals. 

Image analysis is supported by a laser plane based lighting system for obtaining sections of wood 

planks. The required calibration phase and parameter is described in detail. The results validate the 

possibility of implementing an industrial prototype, whose characteristics are described as well as its 

integration in environment of a model furniture manufacturing plant. 


