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Resumo 

Cada vez mais os consumidores estão mais exigentes e as indústrias inseridas num 

mercado global mais competitivo. Exige-se, assim, ao mundo empresarial uma especial 

atenção à garantia da qualidade dos seus serviços e/ou produtos. Assim, a qualidade é 

cada vez mais um factor determinante na selecção de produtos e/ou serviços, assumindo 

um papel fundamental nas estratégias competitivas de muitas empresas. Sendo a quali-

dade encarada como conformidade com as especificações, então, o primeiro objectivo 

do sistema de gestão da qualidade será o de garantir que os produtos entregues aos 

clientes não contêm defeitos.  

Neste trabalho, foi construído e desenvolvido um sistema rápido e de baixo custo, 

para detecção de defeitos na colocação dos rótulos em garrafas de cerveja, recorrendo à 

análise da imagem obtida por duas câmaras. A sua grande vantagem numa linha de pro-

dução consiste em detectar, de forma autónoma, os eventuais defeitos tão cedo quanto 

possível, aumentando assim a eficiência do processo de rotulagem das garrafas. 

As principais funcionalidades são a identificação do código de barras da garrafa de 

cerveja, a extracção da posição do rótulo e a identificação dos caracteres corresponden-

tes à validade e lote de produção gravados a laser no rótulo. Sendo todas estas funciona-

lidades fornecidas em tempo-real com uma taxa de amostragem de 16 ⁄

 (velocidade nominal da máquina rotuladora). 

Foi também desenvolvida uma interface com utilizador onde todos os tipos de alar-

mes podem ser configurados, onde é visualizado um sinóptico e onde se pode aceder a 

uma base dados (Firebird) para armazenamento da informação relativa a utilizadores e 

aos rótulos das diversas cervejas produzidas na linha.  

Foi criado um protótipo para validação experimental, pretendendo-se com este simular a 

linha de montagem da Unicer onde se pretendia que o sistema desenvolvido fosse imple-

mentado. Após esta validação foram realizados testes nas instalações da Unicer. 
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Abstract 

Consumer's standards are getting higher, and the global market is more competitive 
than ever, demanding much more from the industry. To succeed in the business world, 
one must pay special attention to ensure the quality of their services and products. 
Therefore, quality is a critical point on the choice of a product or service from the cus-
tomers side and, it has becoming a key role in the competitive strategies of many com-
panies. Quality can be identified as the degree to which a product fulfills its require-
ments and, the main goal of the quality management system should be to ensure that the 
products delivered to consumers contain no defects.  

The purpose of this work was to develop and implement a low-cost system intended 
to detect defects on the placement of labels from the bottles of beer. This system relies 
on a pair of cameras, and uses both digital image analyze and computer vision tech-
niques. Its great advantage is the detection, in a completely autonomous way and as 
soon as possible, of this type of errors. When implemented in a production line, it in-
creases both the efficience and effectiveness of the process of labeling bottles. 

The main features of the system are the barcode identification from beer bottles, the 
localization of the position of the label, and the identification of the best before date and 
batch number characters, which are all recorded on the label. All these information is 
captured and then supplied to the operator in real-time and, with a 16 bottles per second 
sampling rate which matches the speed of the labeling machine.  

A user interface where all types of alarms can be set, and an interactive graphic syn-
optic representing the system is displayed, was developed with the purpose of monitor-
ing the labeling process. This application allows the access to a database system named 
Firebird where information on users, and data about the labels of all beer branchs pro-
duced, are stored. 

It was created a prototype able to simulate the assembly line of the Unicer factory 
where the system developed was intended to be implemented. This prototype was used 
for experimental validation, and later some other tests were also conducted, but this 
time on the Unicer permises. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 Descrição do Problema 

Este trabalho foi proposto pela empresa Unicer ao professor coordenador do projec-

to, Prof. Dr. António Paulo Moreira, para ser realizado no laboratório de Controlo e 

Robótica (I204) do Departamento de Engenharia Electrotécnica e Computadores da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto no âmbito da disciplina Dissertação, 

do Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores. 

Pretende desenvolver-se um sistema, rápido e de baixo custo, para detecção de defei-

tos na colocação dos rótulos em garrafas de cerveja. 

 

Figura 1.1: Máquina Rotuladora 

1 

 

http://www.unicer.pt/
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O sistema deveria ser capaz de em tempo real (menos de 60 ms): 

• Identificar o código de barras do rótulo; 

• Verificar do correcto posicionamento do rótulo, detectando desvios horizontais e 

verticais; 

• Verificar a impressão da data de validade e do lote de produção; 

A máquina rotuladora pode produzir 60000 garrafas/hora o que irá representar uma 

restrição ao tipo de algoritmos a implementar, uma vez que querendo analisar todas as 

garrafas em tempo real é necessário desenvolver algoritmos com um tempo de proces-

samento rápido. 

Adicionalmente, foi pedido a implementação de uma base de dados com a informa-

ção relativa a todos os produtos produzidos na linha de fabrico para poder ser integrada 

na aplicação de controlo. 

A própria empresa que produz a máquina, Krones AG, tem um sis-

tema – Checkmat label inspector – que usando uma câmara CCD, veri-

fica os rótulos detectando pequenas irregularidades. Este permite utili-

zar uma variedade de opções de processamento de imagem e de detec-

ção de diferentes códigos de barras (por exemplo, EAN, UPC) e tam-

bém permite a identificação de texto. Os rótulos são identificados com-

parando com uma amostra global e são controlados relativamente à 

posição, o alinhamento e qualidade, sendo a tolerância de erro ajustável. A unidade de 

análise de imagem na câmara está ligada à unidade principal da máquina rotuladora via 

TCP/IP. A grande desvantagem da opção proposta pelo fabricante da máquina baseia-se 

no seu elevado custo. 

 

http://www.krones.com/
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1.2 Estado da Arte 

Na última década, a qualidade do produto final tem cada vez mais um papel primor-

dial devido à competição feroz existente nos mercados. O carácter rotineiro, e moroso 

da inspecção visual, torna a tarefa cansativa originando frequentemente falha e erros, 

surge assim necessidade de as automatizar por processos computadorizados.  

Assim, a inspecção óptica automática conquistou um papel de extrema importância, 

especialmente no controlo de processos automáticos industriais. 

Par determinar a posição do rótulo é necessário proceder à calibração da câmara. A 

calibração da câmara é um processo de determinação da sua geometria interna e das 

suas características ópticas (parâmetros intrínsecos) (Lenz & Tsai, 1988) e/ou a posição 

3D e orientação do sistema de coordenadas da câmara relativamente a um sistemas de 

coordenadas do mundo (parâmetros extrínsecos).  

O objectivo da calibração é estabelecer a relação entre coordenadas 3D do mundo e 

as suas correspondentes coordenadas 2D na imagem adquirida pelo 

computador (Borkowski, 2007). Uma vez estabelecida essa relação, a informação 3D 

pode ser inferida através da informação 2D e vice-versa.  

Existem diversas técnicas de calibração de câmaras descritas na literatura. Tsai 

(1986) propôs a utilização de um conjunto de pontos não coplanares, projecção perspec-

tiva e um modelamento teórico para a câmara no qual é considerada a distorção radial 

da lente (modelada por um único termo) e um factor de incerteza horizontal (devido ao 

varrimento da câmara TV ou a erros de sincronismo na aquisição). A Figura 1.2 repre-

senta a geometria básica do modelo da câmara. 
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Figura 1.2: Ilustração da restrição do alinhamento radial. A distorção radial não afecta a 
direcção do vector OiPd, o que origina: OiPu // OiPd // PozP. 

Assim, na Figura 1.2: 

• Pw(xw , yw , zw) representa as coordenadas 3D do ponto P no sistema mundo; 

• (x , y , z) representa o sistema de coordenadas câmara, o qual é centrado no 

ponto O (o centro óptico) e com o eixo z coincidente com o eixo óptico; 

• (X , Y) representa o sistema de coordenadas imagem centrado em Oi, intersec-

ção do eixo óptico z e o plano imagem anterior ao plano câmara, e com os 

eixos X e Y paralelos, respectivamente, aos eixos x e y do sistema câmara; 

• Pu (Xu , Yu) representa as coordenadas 2D imagem do ponto P. 

Utilizando este modelo para a câmara, um ponto P num sistema de coordenadas 3D 

mundo, é transformado num ponto no sistema 2D da imagem, por uma dada transfor-

mação geométrica. Esta transformação geométrica corresponde à seguinte composição 

de transformações: 

a) Rotação 3D do sistema de coordenadas mundo para o sistema câmara; 

b) Translação 3D do sistema de coordenadas mundo para o sistema câmara; 

c) Projecção perspectiva do sistema de coordenadas câmara para o sistema ima-

gem; 

d) Escalonamento do sistema de coordenadas imagem para o sistema de coorde-

nadas da câmara. 
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Tendo como base este método, foram sendo apresentadas modificações, tais como no 

próprio Tsai (1987), que sugere utilização de um conjunto de pontos coplanares, ou no 

método proposto em Wu (1988) no qual são considerados dois termos na modelação da 

distorção radial da lente. 

Batista (1993) sugere a utilização de um conjunto de pontos de calibração coplanares 

e que, no modelamento teórico para a câmara, se considera: a distorção radial da lente 

(modelada por um único termo), dois factores de escala de imagem, um factor de incer-

teza horizontal (tal como no segundo e no quarto método), e a possibilidade de o siste-

ma de coordenadas da câmara não ser paralelo ao sistema no plano imagem.  

Outra área em destaque neste trabalho, é a de processamento de imagem, na qual se 

identifica o código de barras e se faz reconhecimento de caracteres.  

Uma introdução sobre códigos de barras e os princípios da descodificação podem ser 

encontradas em Pavlidis et al. (1990). Existe uma série de algoritmos já implementados 

para a descodificação visual de códigos de barra. A maioria destes, são baseados na 

transformação da informação da imagem original num domínio de descodificação que 

simplifique a identificação do código de barras, como as abordagens baseadas na trans-

formada Fourier ou na transformada Hough como proposto por Muniz et al. (1999) ou 

em Jeffrey (2006). Um simples algoritmo para encontrar linhas rectas usando a trans-

formada de Hough utiliza uma matriz 2-D com θ e ρ como suas linhas e colunas, res-

pectivamente, chamada A-matriz. Para obter uma imagem binária, temos de processar 

todos os pixeis um por um. Para cada pixel diferente de zero (xi,yi), obtém-se um núme-

ro finito de (θi, ρi) valores, determinadados pelas dimensões da A-matriz. Para cada 

ponto (θi,ρi) no plano Hough, a correspondente célula da A-matrix é incrementada de 

uma unidade. Quando todos os pixeis são processados, a A-matrix contém o número de 

pixeis colineares para todas as linhas encontradas na imagem. 
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Figura 1.3: Plano Original e Plano de Hough 

Estas abordagens são frequentemente utilizadas no software profissional de reconhe-

cimento de imagem devido à boa taxa de reconhecimento que apresentam. No entanto, 

as suas necessidades relativamente a recursos do sistema, ou ao tempo de processamen-

to podem ser demasiado exigentes. Outros trabalhos, como Ohbuchi et al. (2004) e Chai 

& Hock (2005) apresentam algoritmos destinados a dispositivos móveis mas que até 

agora não foram implementados ou testados em telemóveis com câmara. 

Como alternativa para os dispendiosos algoritmos baseados no domínio das trans-

formadas, uma abordagem muito mais simples é baseado nas chamadas scanlines como 

proposto em Adelmann et al. (2006), que tentam detectar o código de barras ao longo de 

uma linha da imagem ou em múltiplas linhas. Como tal, estes algoritmos necessitam de 

muito menos recursos computacionais. As suas desvantagens residem, na maioria das 

vezes, por ter fracas taxas de reconhecimento quando se trata de superfícies sujas, refle-

xões ou sombras, ou ligeiros desalinhamentos.  

A abordagem seguida neste trabalho irá seguir este método fazendo algumas altera-

ções para conseguir aumentar a robustez do algoritmo. 

Relativamente à identificação de caracteres (OCR) uma vasta variedade de aborda-

gens têm sido propostas para tentar capturar as características dos caracteres manuscri-

tos (Suen, 1982a). Estas geralmente dividem-se em duas categorias: análise global e 

análise estrutural. 

Na primeira categoria, encontram-se técnicas como template-matching, distribuição 

dos pontos (momentos, características loci, n-tuple, …) e transformadas matemáticas 

(Fourier, Walsh, Haar, Hadamard, Karhunen-Loeve, Hought), muitas vezes utilizadas 

em conjunto com métodos de classificação estatística (Suen, 1982b; Shridhar, 1986). 
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Na análise estrutural, os esforços são orientados para descrever as características da 

físicas dos caracteres, geralmente a partir dos seus contornos ou esqueletos. Essas carac-

terísticas incluem loops, junções, arcos, concavidades e convexidades, e strokes. Nestes 

casos para classificação é normalmente usada uma abordagem sintáctica (Ali & Pavli-

dis, 1977; Batista & Kulkarni, 1988; Huang & Chuang, 1986). 

Por um lado, os pesquisadores esforçam-se para incorporar novos conhecimentos nos 

seus algoritmos, nomeadamente nas fases de pré-processamento, extracção característi-

cas e classificação, entre os quais se destaca o uso de redes neurais. Por outro lado, uma 

vez que cada método tem os seus pontos fortes e fracos, verificou-se que o desempenho 

pode ser melhorado significativamente combinando vários métodos (Kwan et al., 1979). 

1.3 Estrutura do Documento 

Este documento descreve o trabalho realizado e encontra-se dividido em sete capítu-

los, incluindo introdução e conclusões. 

O capítulo 1, divide-se em três secções, onde inicialmente é realizada uma descrição 

do problema (na secção 1.1), seguido de um enquadramento no estado da arte, na secção 

1.2, e terminando, nesta mesma secção que apresenta a estrutura do documento. 

O capítulo 2 realiza uma primeira abordagem ao problema, começando por definir a 

sua arquitectura na secção 2.1 e descrevendo, posteriormente, o estudo e construção do 

set-up do protótipo do sistema (secção 2.2). 

De seguida é apresentado o capítulo relativo à visão (capítulo 3) que trata de todo o 

processo de calibração da câmara para estabelecer a relação entre coordenadas 3D do 

mundo e as suas correspondentes coordenadas 2D na imagem adquirida. 

O capítulo 4 trata do algoritmo desenvolvido para a identificação do código de barras 

e seu posicionamento. Será feita uma breve apresentação dos tipos de códigos de barras 

utilizados. 
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É ainda descrito de forma sequencial os passos implementados no algoritmo desen-

volvido, portanto, é constituído pelas secções de processamento de imagem (secção 

4.2), localização do código de barras (secção 4.3) descodificação do código barras (sec-

ção 4.4) e pela fusão da informação proveniente das diversas scanlines (secção 4.5).  

Resultados e a análise de desempenho do algoritmo proposto são apresentados no 

final do Capítulo. 

O capítulo 5 trata do algoritmo de reconhecimento de caracteres (OCR). São apresen-

tados os blocos principais deste método o tratamento de imagem (secção 5.1), localiza-

ção e a extracção do lote de produção e validade (secção 5.2), segmentação dos caracte-

res (secção 5.3), e o reconhecimento (secção 5.4). 

Resultados e a análise de desempenho do algoritmo proposto são apresentados no 

final do Capítulo. 

O capítulo 6 descreve a aplicação de controlo do sistema bem como todas as funcio-

nalidades que esta disponibiliza. 

Por fim, e para além das referência bibliográficas citadas e dos anexos, o relatório 

termina com um pequeno capítulo de conclusões (7) onde são realizados comentários 

acerca do projecto e de possíveis melhoramentos no futuro. 



 

Capítulo 2  

Projecto do Sistema 

Tendo como base a descrição do problema realizada na secção 1.1 e após uma visita 

às instalações da Unicer projectamos a construção de um protótipo para suporte de todo 

o trabalho a realizar no laboratório. O hardware a utilizar foi escolhido tendo em conta a 

necessidade de se encontrar uma solução de baixo custo. 

Analisando as áreas de interesse do rótulo, área de impressão da validade e lote de 

produção e a área do código de barras, verificou-se que seria impossível apenas com 

uma câmara cumprir todos os requisitos impostos uma vez não ser possível apanhar na 

imagem as duas áreas. Assim optou-se por uma solução com duas câmaras como se 

ilustra na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Layout da Máquina rotuladora 
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2.1 Arquitectura do Sistema 

Para adequado enquadramento optou-se pela seguinte arquitectura:  

 

Figura 2.2: Arquitectura do Sistema 

O Controlo do Sistema baseia-se numa aplicação que gere os diversos módulos e que 

serve de interface com o utilizador. É também aqui que se implementou o servidor de 

base dados. 
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Para dotar o sistema de alguma modularidade, cada módulo é visto como um sensor 

que fornece a informação pretendida. Neste esquema, as diversas aplicações foram con-

sideradas a correr em unidades de processamento diferentes mas na realidade podem 

estar todas a correr sobre a mesma.  

Os dois módulos criados são idênticos e têm o mesmo princípio de funcionamento. A 

única coisa que os distingue é a função de processamento de imagem e os dados que 

fornecem. 

2.1.1 Visão 

A visão engloba o dispositivo óptico (a câmara), para a obtenção de imagens, e todo 

o processamento de imagem necessário para extrair toda a informação pretendida. 

É necessário ter em conta a colocação da câmara para se perceber o modelo do mun-

do relativamente ao modelo da câmara e, posteriormente, inferir acerca da posição do 

rótulo.  

A escolha da câmara será realizada a partir de uma gama de câmaras firewire que já 

têm vindo a ser utilizadas pelo grupo de robótica e cuja introdução à forma de funcio-

namento será apresentada na secção 2.2.3.1.  

2.1.2 Mecanismo de Iluminação 

A iluminação tem grande influência na fiabilidade do sistema global. Numa fase ini-

cial do trabalho serviu apenas para garantir que as questões da iluminação fossem sem-

pre constantes e não afectassem o processamento da imagem. Com o desenrolar do tra-

balho verificou-se que teria de ter outra função importante que seria a de fazer com que 

as garrafas de cerveja, apesar da sua elevada velocidade de rotação, parecessem paradas 

e assim a sua imagem não aparecesse distorcida. Para isso usou-se uma técnica seme-

lhante ao uso do flash nas máquinas fotográficas. 

A escolha inicialmente recaiu sobre o uso de leds mas posteriormente usou-se uma 

lâmpada de Xénon. Os motivos da escolha e a forma de funcionamento serão apresenta-

dos na secção 2.2.3.2. 
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2.1.3 Sensor Detecção de Garrafa 

Este sensor tem como função detectar a presença de uma garrafa de cerveja e fazer o 

sincronismo entre a obtenção de uma imagem da câmara e o disparo do mecanismo de 

iluminação. 

A escolha recaiu sobre um sensor fotoeléctrico da Omron E3F2 uma vez que fornece 

uma elevada fiabilidade para a detecção de objectos, é rápido e tem ganho ajustável. 

 

Figura 2.3: Sensor Fotoeléctrico da Omron E3F2  

2.1.4 Funcionamento do Sistema 

Todo o sistema é controlado pela aplicação principal. Aqui é dada a ordem de produ-

ção que é enviada para os dois módulos activando-os. Estes ficam a espera do sinal pro-

veniente do sensor de detecção de garrafa para obter uma imagem e processa-la. No 

final enviam a informação extraída para aplicação de controlo que se encarrega de fazer 

a actualização do sinóptico e verificar as condições de alarme. Este ciclo repete-se até 

que seja dada a ordem de paragem. 

2.2 SetUp do Sistema 

O Set-Up engloba um conjunto de aspectos resumidos pelos seguintes pontos: 

• Definição do ambiente de programação da aplicação, na secção 2.2.1; 

• Descrição do protótipo implementado para simulação laboratorial, na secção 

2.2.2; 

• Estrutura electrónica do sistema, que inclui o sensor óptico (câmara) utilizado e 

o mecanismo de iluminação e de sincronismo, é referida para a secção 2.2.3; 
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2.2.1 Plataforma de Desenvolvimento das Aplicações 

A aplicação que deverá ser executada no computador será desenvolvida em Linux, 

mais propriamente, será utilizada a ferramenta de programação Kylix3 sobre a distribui-

ção de Mandriva. Esta é uma ferramenta de programação orientada a eventos, sendo a 

linguagem de programação o Pascal. A programação visual da aplicação pode, com esta 

ferramenta, ser realizada de uma forma muito simples e pouco morosa. Num curto espa-

ço de tempo, é possível criar uma agradável interface gráfica, que se revela importante 

para facilitar a interface homem máquina da aplicação desenvolvida. 

Uma vez que o Kylix tem vindo a ser a plataforma de programação para todos os 

anteriores projectos realizados pelo grupo de robótica, o tempo requerido para a instala-

ção e iniciação da utilização do Kylix pode ser bastante reduzido pelo elevado know-

how de diversos membros do grupo. Para além disso, a vasta utilização desta plataforma 

permitiu a criação de um conjunto de componentes que, de entre outros, incluem a 

capacidade de adicionar uma câmara à aplicação, apenas pela colocação do seu compo-

nente na form (local onde se constrói a interface gráfica). 

Esta ferramenta tem-se demonstrado muito potente e tem sido utilizada tanto no con-

trolo dos robots de futebol robótico, como no desenvolvimento de software a ser aplica-

do em empresas (tanto na área de robótica como na de visão). Actualmente esta ferra-

menta está a ser substituída por outra muito semelhante (Lazarus), só que com a vanta-

gem de ser OpenSource. Para tal ser possível já se desenvolveram na FEUP os compo-

nentes necessários. 

Implementou-se um servidor de base de dados FireBird. A escolha deste servidor 

deve-se ao facto de se tratar dum servidor grátis, em OpenSource, sendo compatível 

com os sistemas operativos Windows e Unix. Na vertente do cliente, o Firebird não é 

“pesado”, corre relativamente rápido e suporta banco de dados de elevado tamanho 

(superiores a 2 Gigabytes). Para proceder à criação da base de dados utilizamos o pro-

grama IbAcess, que é freeware. 
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2.2.2 Estrutura Mecânica 

De acordo com a visita à Unicer, o factor mais importante que quisemos tentar 

reproduzir em laboratório foi a velocidade de movimentação das garrafas. Para isso 

usamos um motor para pôr uma plataforma a girar com três garrafas. 

 

 

Figura 2.4: Protótipo Desenvolvido 

Relativamente à construção da estrutura capaz de suportar a câmara, o sensor fotoe-

léctrico e a iluminação, usamos uns suportes standards uma vez que a solução final fica-

rá ao cuidado da Unicer. Devido ao ambiente industrial ser sujeito a muitas sujidades 

será preciso construir protecções para o hardware, nomeadamente para a câmara. Outro 

factor de realce é o pouco espaço disponível na máquina rotuladora para instalação de 

todo hardware necessário.  

2.2.3 Estrutura Electrónica 

2.2.3.1 Câmaras FireWire 

A câmara de firewire utilizada é da marca ImagingSource e visto ser uma marca já 

utilizada pelo laboratório para projectos anteriores. Pertence a uma gama de câmaras de 
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relativa qualidade, mas não sendo das mais dispendiosas, oferecem uma boa relação 

preço/qualidade. A alimentação da câmara fica a cargo do computador, pela utilização 

de um cabo firewire com alimentação. 

Uma opção necessária no modelo a escolher seria a possibilidade de a câmara a usar 

ter trigger externo uma vez que é preciso sincronizar a câmara com a passagem das gar-

rafas. Outro factor tem a ver com o número de imagens que a câmara realiza por segun-

do, uma vez que teremos de processar 16 garrafas/segundo. 

Inicialmente pensou recorrer-se a uma câmara a cores mas depois optou-se por usar 

modelo DMK31BF03, a preto e branco com sinal de trigger. 

Tipicamente, por razões económicas, as câmaras a cores, em vez de possuírem três 

sensores CCD para cada pixel (referentes ao Vermelho, Verde e Azul) apresentam um 

sensor CCD por cada pixel. Assim sendo, cada pixel detecta a intensidade de uma das 

três cores. Para um dado pixel, a intensidade das outras cores, é calculada a partir da 

informação das componentes de cor dos pixeis vizinhos. 

A distribuição dos sensores CCD é portanto realizada segundo um determinado 

padrão, chamado de padrão de Bayer, ver Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Padrão de Bayer 

De facto, para estas câmaras pode-se definir o tipo de formato que se pretende esco-

lher. O formato Bayer enviará para o computador a informação não tratada dos valores 

de intensidade apresentados por cada sensor CCD, ou seja, um valor por pixel. Enquan-

to que no formato RGB, a câmara calcula primeiro os três valores das componentes de 
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cor de cada pixel, enviando de seguida essa informação, ou seja, três valores por pixel. 

É preferível, portanto, utilizar a informação primitiva em formato Bayer, uma vez que, 

para além da câmara ter que enviar apenas um terço da informação, o processamento 

para transformar em formato RGB passa a ser feito pelo processador do computador que 

é certamente mais poderoso que o existente na câmara. Esta escolha apresenta ainda a 

vantagem, de se poder utilizar qualquer método que se pretenda para calcular o formato 

RGB a partir de Bayer. 

O cálculo das componentes de cor para um dado pixel pode ser realizado através de 

vários tipos de interpolação, sendo o mais comum descrito na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Interpolação das Componentes de Cor pelo Valor Médio dos Pixeis Vizi-
nhos 

A interpolação pelo valor médio dos pixeis vizinhos é, de facto, a solução de conversão, 

para o formato RGB, mais comum uma vez que apresenta a melhor relação qualida-

de/tempo de processamento. No entanto, quando o objectivo final das imagens é a 

obtenção de medições, as imagens interpoladas não apresentam uma boa solução uma 

vez que funcionam como um filtro passa baixo. Atenuando, portanto, eventuais descon-

tinuidades de cor presentes na imagem, e acrescentando-lhe ruído. 

Por esta razão, e tendo em conta que para o nosso sistema apenas temos que detectar 

formas e transições, todo o problema poderá ser resolvido com a câmara a preto e bran-

co com sinal trigger. Neste caso, cada pixel corresponde à luminosidade obtida por cada 

sensor, não sendo necessário interpolar informação de pixeis vizinhos. Por este motivo, 

estas imagens, apesar de se apresentarem a preto e branco, mostram-se mais nítidas do 

que aquelas devolvidas a cores. 
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O modelo escolhido - DMK31BF03 - possui dois modos de funcionamento: 

Free running: Em que pode gerar 30, 15, 7.5 ou 3.75 imagens por segundos, e o 

tempo de exposição pode ser ajustado, por software, dentro de uma gama 100 μs to 30 s. 

Trigger: O momento de exposição é determinado pela entrada de trigger. A exposi-

ção começa 4.8μs depois de ocorrer um pulso de trigger. Uma vez mais o tempo de 

exposição pode ser ajustado, por software, dentro de uma gama 100μs to 30s. O tempo 

de leitura da imagem é recíproco ao frame rate da câmara (ver Figura 2.8). 

2.2.3.2 Mecanismo de Iluminação e de sincronismo 

Existem diversas soluções de iluminação disponíveis no mercado mas a preços bas-

tante elevados. Uma vez que um dos requisitos do sistema é ter um baixo custo, optou-

se por construir um mecanismo de iluminação e assim também obter uma iluminação 

que mais se adapte ao problema. A solução mais comum para iluminação é o uso de 

leds devido a seu tempo de vida e ao baixo consumo. Actualmente existem diversos 

tipos de leds sendo que a escolha recaiu sobre leds brancos de alto rendimento. Cons-

truímos um suporte para os leds como se ilustra na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Mecanismo de iluminação com leds 

Com este mecanismo obtivemos o resultado pretendido que era o de garantir que o 

ambiente não afectava o processamento de imagem. O problema surgiu quando tínha-

mos de analisar as garrafas em movimento em que estas começaram a aparecer distorci-

das na imagem. Para tentar minimizar este efeito começou-se por baixar o tempo de 

exposição da câmara para o mínimo possível, mas mesmo assim não foi o suficiente. 
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Então surgiu a ideia de apenas ter a iluminação ligada não o tempo todo de exposição da 

câmara mas apenas um bocado desse tempo. Assim tivemos a necessidade de ter um 

circuito adicional que controlasse o tempo de disparo dos leds. Para tal usamos uma 

placa com um microcontrolador que recebia o sinal proveniente do sensor detecção de 

garrafa e mandava disparar a câmara e posteriormente ligava os leds durante um inter-

valo de tempo configurável. Controlando o tempo em que se disparava (tin) os leds e o 

intervalo de tempo em que os leds estavam ligados (ton) conseguimos obter um resultado 

próximo do esperado. Mas ainda não foi a solução óptima uma vez que ligar os leds 

apenas durante um intervalo de tempo muito curto (na ordem 50μs) a intensidade lumi-

nosa dos leds já não era o suficiente. Então optou-se por manter os leds ligados e desli-

gar passado um intervalo de tempo (toff) após ter sido recebido o sinal de detecção de 

garrafa, como se ilustra no seguinte diagrama. 

 

Figura 2.8: Diagrama de tempos sincronismo 

 

Mesmo assim os resultados não foram os esperados e ainda surgiu um problema adi-

cional que tinha a ver com o atraso introduzido pelo pelo microcontrolador, que origi-

nava que a baixas velocidades o código de barras aparecesse centrado na imagem mas 

com o aumentar da velocidade não se mantivesse no mesmo sitio.  

Surgiu então a ideia de usar uma lâmpada de xénon fazendo um estroboscópio. 

Devido à facilidade de ter um estroboscópio feito e que disponibilizava um sinal de 
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trigger para controlo, testamos esta solução. A grande vantagem desta solução é que, 

apesar do intervalo de tempo em que a lâmpada de xénon está ligada não ser totalmente 

controlável, é gerada uma grande intensidade luminosa. Por outro lado, tem a desvanta-

gem do circuito de disparo de uma lâmpada de xénon usar alta voltagem.   

 

Figura 2.9: Esquema do circuito de controlo da lâmpada de xénon 

Neste caso toda a electrónica de sincronismo foi realizada apenas com acopladores 

ópticos, o que eliminou o atraso que estava a ser introduzido pelo microcontrolador. 

No Anexo A pode ver-se o esquema da placa de circuito impresso elaborada. Com esta 

solução obtivemos os resultados pretendidos.   
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Capítulo 3  

 

Visão 

A visão controla o fluxo do programa das aplicações de identificação do código de 

barras e de identificação dos caracteres. 

De cada vez que é detectada uma garrafa e é dado o sinal de trigger à câmara, esta 

capta uma imagem e envia-a para o computador, o sistema operativo lança o evento 

respectivo que lhe está associado e chama a função VideoStream.  

Nesta função é recolhida a informação da imagem e guardada numa estrutura de 

dados adequada, é processada a imagem para obtenção das características pretendidas, 

sendo estas enviadas por UDP para a aplicação de controlo, e no fim, caso seja preten-

dido é mostrada a imagem no ecrã para permitir aos utilizadores se aperceberem que 

dados estão a ser analisados. 

Como já definido anteriormente, a câmara firewire escolhida foi a de escala de cin-

zentos que toma valores entre 0 (preto) e 255 (branco), com uma resolução de 1024x768 

pixeis. Ao contrário da câmara a cores as preocupações com os formatos de Bayer são 

passadas ao lado, uma vez que neste caso, a informação de cada pixel corresponde à 

luminosidade detectada por cada CCD, não sendo necessário recorrer a funções de 

interpolação. 

Uma vez que se pretende colocar de forma organizada a informação de cada pixel 

numa estrutura de dados indicada para a aplicação a utilizar, optou-se por utilizar a 
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solução mais comum de construir uma matriz de 1024x768 entradas, cujos índices indi-

carão a informação referente a um dado pixel , . O índice u representa a direcção 

horizontal da esquerda para a direita, enquanto que o índice v indica a direcção vertical, 

de cima para baixo. 

A única diferença nas aplicações implementadas é a função de processamento de 

imagem – ProcessFrame – que será referida mais adiante quando se descrever os algo-

ritmos implementados. De salientar que para ser possível analisar 60000 garrafas/hora, 

o processamento de imagem deve ser realizado num tempo inferior 60 ms e que tenha 

de ser definido para a câmara um tempo de leitura da imagem também inferior a esse 

tempo configurando o frame rate da câmara em 30 fps (ver modo trigger na secção 

2.2.3.1).   

3.1 Calibração da Câmara 

3.1.1 Transformação das Coordenadas de  Imagem em Coordena

das de Mundo 

Para um vasto conjunto de aplicações, a obtenção de dados de interesse na imagem, 

por si só, não é suficiente para o resultado que se pretende. Os dados que se tiram de 

uma imagem vêm todos relacionados com o sistema de coordenadas 2D que o represen-

ta , . Contudo, se pretendermos contextualizar esses dados no mundo, é necessário 

estabelecer um conjunto de funções que permite a transformação do sistema de coorde-

nadas da imagem  , ,  para um sistema de coordenadas de mundo , ,  e 

vice-versa. 
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Figura 3.1: Sistemas Coordenados do Mundo e da Câmara 

A Figura 3.1 mostra os dois sistemas de coordenadas. O ponto 0,0,0  no mundo foi 

definido como sendo aquele cuja orientação da câmara intersecta o plano que contém o 

rótulo, ou seja, aquele que numa imagem é o seu ponto central. De notar que o plano 

que seria definido como plano da imagem, tem a mesma orientação da câmara, e portan-

to, a menos do ponto de origem, todos os outros pontos necessitam de sofrer as devidas 

rotações para passar de um plano para o outro. 

A passagem de coordenadas na imagem para coordenadas no mundo foi implemen-

tada com a função uvz2xy. Para poder calcular esta função é preciso conhecer os parâ-

metros das rotações necessárias, aplicar a um sistema de coordenadas para obter a orien-

tação do destino , , . Para além disso, é necessário ainda conhecer a 

distância focal equivalente da câmara. A calibração destes parâmetros é descrita na sec-

ção 3.1.2. 

O seguimento dos passos descritos na Figura 3.2 leva-nos à obtenção dos pontos no 

sistema de coordenadas do mundo. 

 

Figura 3.2: Passos para a Transformação de Coordenadas na Imagem em Coordenadas 
no Mundo, e Vice-Versa 
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Os valores de u, v são aqueles vistos numa imagem, enquanto que  é indicado 

como a altura, conhecida, do ponto no mundo. Desta forma, os pontos iniciais, do ponto 

de vista da câmara serão dad s oo  p r: 

2⁄
2⁄

          (3.1) 

Onde  é a distância focal equivalente da câmara, isto é, na Figura 3.1 a dis-

tância da câmara à origem do mundo. Tendo em conta que o sistema de coordenadas 

,  da imagem não se encontra centrado na câmara, os valores de y e z no sistema de 

coordenadas da câmara, vão na realidade sofrer uma translação para o centro da ima-

gem. É necessário portanto, fazer a rotação do ponto no plano, para que seja visto 

segundo a orientação do sistema de coordenadas do mundo: 

           (3.2) 

 

1 0 0
0 cos sin
0 sin cos

 ,
cos 0 sin

0 1 0
sin 0 cos

 ,
cos sin 0
sin cos 0

0 0 1
 

  

Por fim, é impreterível ter em conta o efeito da perspectiva de projecção, vejamos 

a Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Efeito da Perspectiva de Projecção 
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A visão da câmara sobre um ponto P com uma dada cota, é projectada no ponto P' 

segundo a linha que passa na câmara, no ponto e intersecta no plano do mundo. Este 

efeito pode ser compensado p la ae s equ ções: 

′

′

          (3.3) 

Estas equações calculam o ponto real ", "  através da adição de um factor de esca-

la 
′

 ao vector ,  que indica a projecção do ponto com cota não nula no plano, 

desta forma, a norma do vector fica reduzida, apontando para o ponto final pretendido. 

Este factor de escala pode ser facilmente calculado por semelhança de triângulos. 

Por seu turno, a função complementar xyz2uv pode ser implementada. A sua funcio-

nalidade serve a função de calibração que será descrita na secção 3.1.2. 

Neste caso, os pontos começam por sofrer uma translação para a origem da câmara, 

onde sofrem a rotação inversa, à aplicada anteriormente: 

.

.

.
     (3.4) 

Por fim, e tal como no caso anterior, é necessário compensar o fenómeno da perspec-

tiva de projecção que se tradu guintes equ ões: z nas se aç

          (3.5) 

De notar que os eixos y e z do sistema coordenadas da câmara têm sentido contrário 

aos eixos u e v, e ainda, apresentam uma deslocação em relação a u e v uma vez que 

estes últimos não têm origem no centro da imagem mas sim no seu topo superior 

esquerdo. 
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3.1.2 Calibração dos Parâmetros de Transformação  

Para que a função definida na secção 3.1.1 possa funcionar, é necessário encontrar os 

parâmetros de calibração da câmara. Estes são, a rotação da câmara em relação ao sis-

tema de coordenadas do mundo, e a distância focal equivalente. 

Para tal, basta utilizar os valores dados da posição da câmara , ,  e os dados 

de dois pontos de calibração. O ponto de calibração C fica colocado no centro da ima-

gem e, portanto, encontra-se também na origem do sistema de coordenadas do mundo. 

Enquanto que o ponto de calibração A, é um ponto qualquer definido na imagem ao 

qual, para um dado ,  é definido o valor real em termos de coordenadas no mundo 

, . Primeiro, temos que definir um conjunto de rotações que transformem o sistema 

de coordenadas do mundo no sistema de coordenadas da câmara. 

A Figura 3.4 mostra uma possível rotação segundo o eixo z, seguida de uma rotação 

segundo o eixo y que alinha o eixo x” com o eixo . Estas duas rotações podem ser 

calculadas apenas com os parâmetros de posição da câmara. Os ângulos de rotação z e y 

foram então calculados pelas seguintes equações, restando contudo encontrar a rotação 

em x. 

2 ,            
2 ,

                      (3.6) 

 

Figura 3.4: Rotação do Sistema de Coordenadas do Mundo Segundo o Eixo Z, Seguido 
do Eixo Y 
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Para a rotação em x, a função de calibração precisa de encontrar o valor do ângulo 

que finalmente irá orientar da mesma forma o sistema de coordenadas do mundo e o da 

câmara, como mostrado na Figura 3.5. 

Este valor pode ser calculado a partir da diferença de ângulos entre um ponto no 

mundo transformado em ponto na imagem, e o seu valor real. De facto, e utilizada a 

função xyz2uv para o ponto de calibração A, esta função irá retornar os pontos coorde-

nados ,  cujo valor vai ser comparado com ,  real. Tendo já sido ajustados os 

parâmetros de rotação y e z, o erro existente na rotação em x é exactamente a diferença 

que irá existir entre os ângulos desses dois pontos no plano ,   , . O valor 

atribuído a  será, portanto, a diferença entre estes dois ângulos. 

Por fim, é necessário determinar o valor da distância focal equivalente. O facto deste 

valor se encontrar desajustado, faz com que os pontos , , apesar de manterem a 

mesma direcção, apresentem uma norma diferente. Assim o valor de  funciona 

de facto como um factor de escala, que faz com que a distância destes pontos à origem, 

aumente ou diminua (atentar na descrição da função xyz2uv). Se for utilizado um ponto 

de calibração (A), com os valores exactos ,  e , , 0 , e se se utilizar estes 

últimos para calcular os valores ,   pode-se inferir acerca do valor de 

, através da aplicação de um factor de escala: ,
,

. De facto, quando o 

ponto real se apresenta mais distante da origem do que o ponto calculado, o valor de 

 deverá aumentar de forma proporcional. 

Os parâmetros de calibração da câmara ficam, desta forma, determinados, possibili-

tando a transformação das coordenadas da imagem em coordenadas do mundo. De 

salientar que esta calibração necessitou apenas da posição (xw,yw,zw) da câmara e da 

definição de um ponto no plano do mundo, com os valores (ua,va) e (xa,ya), para além do 

ponto de origem do plano do mundo. 
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Figura 3.5: Rotação do Sistema de Coordenadas do Mundo Segundo o Eixo X e Obten-
ção da Orientação da Câmara 



 

Capítulo 4  

 

Algoritmo de Identificação do Código 

de Barras e seu Posicionamento 

O algoritmo de reconhecimento implementado é baseado nos algoritmos 

scanline (Adelmann et al., 2006). 

Com intuito de melhorar a robustez deste algoritmo, não é usado apenas uma única 

linha de pesquisa mas várias linhas igualmente espaçadas, e no caso de haver um código 

identificado são adicionadas mais duas linhas de pesquisa em torno da linha que origi-

nou essa identificação como se verifica na Figura 4.1. Se várias linhas de pesquisa atra-

vessam o código de barras, cada uma com diferentes parâmetros de reconhecimento, 

aumenta-se as hipóteses de que pelo menos uma delas resulte num código devidamente 

identificado. Além disso, combinando a informação resultante de cada linha, as impreci-

sões devido a distorções sobre uma linha podem ser compensadas por duas ou mais cor-

rectas identificações em outras linhas.  
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Figura 4.1: Exemplo de uma pesquisa usando apenas 3 linhas (H1, H2 e H3) 

Uma vez que o algoritmo é baseado nos algoritmos scanline, pode não lidar bem com 

distorções na imagem como os algoritmos baseados no domínio das transformadas. No 

entanto, como a análise abaixo vai mostrar, o algoritmo implementado é suficientemen-

te robusto. Além disso, é muito rápido, tem muito poucos requisitos de memória, e pode 

ser implementado com relativa facilidade. 

4.1 Tipos de códigos de Barras Identificados 

Os códigos de barras usados nos rótulos das garrafas de cerveja são do tipo EAN13 e 

EAN8.  

4.1.1 EAN13 

EAN-13, baseado no standard UPC-A, foi implementado na Europa pela Internatio-

nal Article Numbering Association (EAN). Este standard foi implementado principal-

mente porque o standard UPC-A não foi concebido para uso internacional. 
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Este código de barras contém 13 dígitos. Os primeiros 2 dígitos (em alguns casos 3 

dígitos) são System Code e identificam o país (ou região económica). É seguido por 10 

caracteres (ou 9 no caso do System Code ser de 3 dígitos) que representam Manufacter 

Code, código único atribuído a cada fabricante, e o Product Code, código único atribuí-

do a cada produto. O 13º dígito é o Checksum Digit, que é usado para verificar se o 

código de barras foi correctamente identificado. Um exemplo de um código de barras 

EAN-13 é ilustrado pela Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Exemplo de um código de barras EAN-13 

Pode considerar-se que se trata de um padrão construído por barras pretas e espaços 

brancos de larguras variáveis intercalados entre si. A sua largura corresponde ao número 

de bits (1, 2, 3 ou 4) que ela representa. Barras pretas representam o bit 1 e espaços em 

branco representam o bit 0 (ver Figura 4.5).  

A Tabela 4.1 indica como codificar cada dígito de um código de barras EAN-13, 

dependendo se o dígito se encontra na Right-Hand ou na Left-Hand.  
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Tabela 4.1: Codificação dos dígitos segundo EAN-13 

No caso da Left-Hand, a codificação da paridade (par ou impar) é baseada no valor 

do primeiro dígito do System Code (ver Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2: Codificação da paridade dos dígitos da Left-Hand 
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Relativamente ao Checksum Digit ele pode ser calculado pela seguinte equação: 

∑ 3 ∑
10   10

                                              (4.1) 

Onde  representa os dígitos do códigos de barras com índice par e  represen-

ta os de índices impar, e C é o valor para Checksum Digit.  

Analisando a Tabela 4.1 podemos observar alguns aspectos que puderam ser relevan-

tes na implementação do algoritmo: 

• Os dígitos são representados por 7 elementos constituídos por 2 barras e 2 

espaços. Nenhuma barra ou espaço pode ser maior que 4 elementos. As úni-

cas excepções a esta regra são a Left Guard e a Right Guard (3 elementos 

cada)  e a Center Guard (5 elementos). 

• Todos os dígitos da Left-Hand começam com um 0 (espaço branco) enquanto 

que os da Righ-Hand começam sempre com 1 (barra preta). 

• A codificação da Right-Hand é exactamente igual à codificação da paridade 

impar (A) da Left-Hand, mas trocando os 1 por 0 e vice-versa. 

• A codificação da paridade par da Left-Hand é baseada na codificação da pari-

dade ímpar. Para obter a codificação da paridade par podemos partir da codi-

ficação da paridade impar trocando uma vez mais os 1 por 0 e vice-versa, mas 

neste caso lendo o resultado na ordem inversa. 

Dando especial atenção à primeira observação, podemos concluir que todos os códi-

gos de barras EAN-13 têm sempre o mesmo número de transições e bits. 
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Left_Guard_bits + 
Nº_Elementos_Left_Hand*Nº_bits_de_cada_Elementos + 

Center_Guard_bits + 
Nº_Elementos_Right_Hand*Nº_bits_de_cada_Elementos + 

Right_Guard_bits 
NºBits_EN13 = 3 + 6*7 + 5 + 6*7+ 3 = 95; 
 
(Nº_Elementos_Left_Hand + Nº_Elementos_Right_Hand)*Nº_transições_de_cada_Elemento + 

Right_Guard_transições + 
Left_Guard_transições + 

Center_Guard_transições + 
Transições_entre_os_diversos_elementos + 

Inicio_Fim_BC 
NºTransições_EN13 = (6+6)*3 + 2 + 2 + 4 + ((6+6+1+1+1)-1) + 2 = 60; 

 

4.1.2 EAN8 

O código de barras do tipo EAN8 foi desenvolvido a partir do EAN13. Na verdade, 

ele é uma versão compacta do EAN13 visando embalagens pequenas, como cigarros, 

caixa de fósforos, lápis, canetas, etc. A diferença para o EAN13 está no método de codi-

ficação e no menor número de caracteres de dados. 

 

 

Figura 4.3: Exemplo de um código de barras EAN-8 

EAN-8 incluíu 2 ou 3 dígitos System Code, 4 ou 5 Data Digit (dependendo do  tama-

nho do System Code), e o Checksum Digit.  
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A codificação do EAN-8 é baseada na codificação do EAN-13. Assim, pode dizer-se 

que para a codificação da Left-Hand do EAN-8 é igual à codificação da paridade impar 

(A) da Left-Hand do EAN-13 e que a codificação da Right-Hand do EAN-8 é igual à 

codificação da Right-Hand do EAN-13. 

Assim também podemos concluir que todos os códigos de barras EAN-8 têm sempre 

o mesmo número de transições e bits. 

 

Left_Guard_bits + 

Nº_Elementos_Left_Hand*Nº_bits_de_cada_Elementos + 

Center_Guard_bits + 

Nº_Elementos_Right_Hand*Nº_bits_de_cada_Elementos + 

Right_Guard_bits 

NºBits_EN8 = 3 + 4*7 + 5 + 4*7+ 3 = 67; 

 

(Nº_Elementos_Left_Hand + Nº_Elementos_Right_Hand)*Nº_transições_de_cada_Elemento + 

Right_Guard_transições + 

Left_Guard_transições + 

Center_Guard_transições + 

Transições_entre_os_diversos_elementos + 

Inicio_Fim_BC 

NºTransições_EN8 = (4+4)*3 + 2 + 2 + 4 + ((4+4+1+1+1)-1) + 2 = 44; 

4.2 Processamento de Imagem 

Como já referido, a imagem não é toda processada, apenas são processadas as linhas 

de pesquisa. A classificação dos pontos de interesse ao longo da linha consiste em per-

correr todos os pixeis e classifican  s ção: do-os em três níveis segundo a eguinte fun

.
1   
0   
1   

        (4.2) 
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Existem assim dois parâmetros que podem ser configurados: o Threshold e o min-

Delta. 

O parâmetro minDelta permite decidir se queremos fazer uma classificação em dois 

ou três níveis. De acordo com os resultados experimentais, não se obteve melhores 

resultados usando três níveis, pelo que se optou por apenas usar dois níveis configuran-

do o parâmetro minDelta como zero. 

. 1   0
1   0              (4.3) 

Relativamente ao valor do Threshold, para se aumentar a robustez do algorítmo, 

usou-se um valor diferente de linha para linha e ao longo de cada linha.   

Para determinar o valor óptimo para o Threshold utilizou-se a técnica de achar a 

envolvente que contém os valores da luminosidade da linha (ver gráfico da esquerda 

da Figura 4.4).  

Um envelope possível seria para o topo usar sempre o valor do máximo e para a base 

o valor do mínimo, mas como ao longo da linha a intensidade pode variar, fez-se com 

que o topo e a base sigam a tendência da luminosidade da linha. Isto é conseguido atra-

vés do parâmetro de calibração deltaEnv. Se este valor for igual a zero, temos a situação 

do máximo e do mínimo. Aumentando este valor, a linha de topo e a de base asseme-

lham-se cada vez mais à linha até coincidirem.  

 Assim, o valor

 .   .  

 de Threshold fica definido de acordo com a seguinte equação: 

         (4.4) 

A linha processada fica apenas a duas intensidades, preto (-1) quando a sua lumino-

sidade estiver abaixo do valor de Threshold definido, e branco (1) quando estiver acima. 
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Figura 4.4: Exemplo de uma linha de pesquisa processada  

4.3 Localização do Código de Barras  

Após termos a linhas processadas, estamos na fase de localizar o código de barras. 

Pela observação da imagem de um código de barras vemos que este se encontra numa 

área com fundo branco e que no início e no fim do código de barras temos sempre uma 

área em branco (ver na Figura 4.1). 

Assim, na análise da linha estamos sempre à procura do preâmbulo, que consiste 

num número de pixeis brancos consecutivos. Encontrado esse preâmbulo é invocada a 

função de procura de código de barras CheckHorizontalBarCode. Esta função determina 

o número de transições até se encontrar novamente o preâmbulo. Como já referido ante-

riormente, quer EAN-13 como o EAN-8 têm sempre o mesmo número de transições, 

logo é feita uma comparação entre o número de transições detectadas e as esperadas. 

Caso haja uma igualdade é considerado que se localizou um código de barras e é preciso 

agora descodificá-lo.   
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4.4 Descodificação do Código Barras 

A descodificação do código de barras é feita em duas etapas. Numa primeira etapa é 

necessário identificar o número de bits a que cada barra preta ou espaço branco repre-

sentam. Após realizada esta etapa, recorrendo às tabelas de codificação, são determina-

dos os dígitos que correspondem ao código de barras e é verificado o Checksum Digit. 

A primeira etapa é aquele que é mais afectada pelas imperfeições da imagem e é aqui 

que surgem os maiores problemas. Em primeiro lugar, é necessário identificar a largura 

unitária para servir de base de comparação. Para tentar minimizar os erros devido à dis-

torção na imagem, é feita uma média ponderada entre o tamanho unitário definido pela 

largura das 2 barras pretas e do espaço branco, quer da Left Guard (101) como o Right 

Guard (101) e pelo tamanho máximo do código de barras, sabendo que corresponde a 

um número de fixo de bits, consoante se trate do EAN-13 ou EAN-8. 

Após definida a largura unitária é necessário atribuir a cada barra preta ou espaço 

branco o número de bits que representam. Nesta etapa é feita um novo controlo verifi-

cando se o número total de bits originados é o esperado. 

 

Figura 4.5: Binarização do código de barras 

Consultando as tabelas de codificação são identificados os dígitos que compõem o 

código de barras. Caso todos os dígitos sejam identificados e a estrutura do código de 
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barra esteja correcta, é calculado o Checksum Digit e verificado se o calculado é igual 

ao identificado. 

Caso seja gerada uma identificação positiva é guardada numa estrutura de dados a 

seguinte informação relativa à linha:  

 

Figura 4.6: Informação guardada sobre uma linha que identificou um código de barras 

Para além dos dados acima descritos é também guardada a informação sobre o tama-

nho do código de barras, o respectivo número identificado e a informação sobre o posi-

cionamento da linha (dxw,dyw,dzw) relativamente ao ponto (xi,y). 

Para obtenção do posicionamento da linha é assumido que o código de barras se 

encontra na vertical e é usada a relação entre o tamanho real do código de barras e o 

tamanho do código de barras na imagem. 

 

// find distance based on Horizontal size 
      uv2TetaRo(tetaTop,RoTop,xi,y); 
      uv2TetaRo(tetaBot,RoBot,xf,y); 
 
      if (abs(RoTop) < pi/2-0.1) and (abs(RoBot)<pi/2-0.1) then begin 
        dif := tan(RoTop) - tan(RoBot); 
      end else dif := 0; 
 
      if abs(dif)>1e-9 then begin 
        dro := 1e-3*size/dif; 
      end else begin 
        dro := 0; 
      end; 
    

dxw := dro * cos(tetaTop); 
      dyw := dro * sin(tetaTop); 
      dzw := dro * tan(RoTop); 
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4.5 Fusão  da  informação  proveniente  das  diversas 

Scanlines 

Após efectuada toda a pesquisa é necessário reunir a informação proveniente das 

diversas linhas e obter o código de barras e o seu posicionamento. 

Em primeiro lugar são agrupadas as linhas que identificaram o mesmo código de bar-

ras. Para cada grupo é identificada a linha de topo e a linha de base do código de barras 

(y_Up e y_Down). Para se obter a orientação do código de barras são usadas duas linhas 

extras que ficam no centro do código de barras. A escolha destas linhas deve-se ao facto 

de se querer minimizar os erros introduzidos pelo facto de o código de barras não se 

encontrar num plano vertical mas sim, numa superfície cilíndrica (garrafa de cerveja).  

 

 

Figura 4.7: Informação guardada sobre o código de barras identificado 
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4.5.1 Extracção do Posicionamento do Código de Barras  

Para se obter um posicionamento mais correcto são criadas duas linhas de pesquisa 

vertical (V1 e V2 ver Figura 4.1). O objectivo destas duas linhas é identificar com mais 

precisão a linha de topo e a linha de base do código de barras (y_Down_white e 

y_Up_Black) e assim poder retirar uma informação mais estável e correcta sobre o posi-

cionamento do código de barras. 

O posicionamento (x,y,z) do código de barras é dado pelo posicionamento da linha 

de topo e é relativo ao canto superior esquerdo. Outras informações relevantes são a 

inclinação do código de barras, dadas pelas 2 linhas centrais, e o ângulo com que a 

câmara vê o código de barras, que deverá ser 0º devido à colocação da câmara relativa-

mente à garrafa de cerveja (ver Figura 2.4). Os ângulos que dão a informação sobre a 

orientação do código de barras são calculados achando a projecção no plano yz do plano 

que contém a origem e as linhas centrais.  

 

// Find the plane containing the origin and the med line 1 

uv2vect3d(Vmed1i, med1_xUp, yUp); 

      uv2vect3d(Vmed1f, med1_xDown, yDown); 

      angle_med1 := atan2( (Vmed1f.y-Vmed1i.y), (Vmed1f.z-Vmed1i.z) ); 

      angle_med1 := angle_med1 + pi/2; 

 

// Find the plane containing the origin and the med line 2 

      uv2vect3d(Vmed2i, med2_xUp, yUp); 

      uv2vect3d(Vmed2f, med2_xDown, yDown); 

      angle_med2 := atan2( (Vmed2f.y-Vmed2i.y), (Vmed2f.z-Vmed2i.z) ); 

angle_med2 := angle_med2 + pi/2; 

O outro ângulo visão é calculado achando a projecção no plano xy da intersecção do 

plano que contém a linha de topo e a origem e o plano que contém a linha de base e a 

origem.  
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// Find the plane containing the origin and the top line 

        uv2vect3d(Vtopi, min_xUp, yUp); 

        uv2vect3d(Vtopf, min_xDown, yDown); 

        CrossProduct(Vtop, Vtopf, Vtopi); 

 

// Find the plane containing the origin and the bottom line 

        uv2vect3d(Vboti, max_xUp, yUp); 

        uv2vect3d(Vbotf, max_xDown, yDown); 

        CrossProduct(Vbot, Vbotf, Vboti); 

 

// Find the intersection of the two planes 

        CrossProduct(Vint, Vtop, Vbot); 

         

        // in the world frame 

        rotateX(Vint,CamPars.rotX); 

        rotateY(Vint,CamPars.rotY); 

        rotateZ(Vint,CamPars.rotZ); 

 

  angle := atan2(Vint.y, Vint.x); 

Após obtida toda a informação esta é enviada por UDP para a aplicação de controlo. 

O grau de confiança nas medidas obtidas é dado pelo número de linhas válidas que 

identificaram o código de barras.  

4.6 Resultados 

Em laboratório os resultados obtidos foram bastantes satisfatórios. Apesar de não se 

conseguir simular a uma velocidade de 16 garrafas/segundo e apenas se conseguir atin-

gir 12 garrafas/segundo, conseguia-se identificar todas as garrafas em tempo real e a 

confiança dos dados era sempre superior a 15 linhas com identificação positiva, che-

gando mesmo, em muitos casos, a todas as linhas que atravessassem o código de barras 

gerassem identificação positiva. 
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Como era de esperar o tempo de processamento de imagem deste método era bastan-

te baixo, sendo muito inferior aos 60  correspondentes às 16 garrafas/segundo. 

Relativamente à precisão do posicionamento, como não era imposto grandes requisi-

tos, não foi medido com exactidão a precisão obtida, mas mesmo assim pode conside-

rar-se que se obteve uma boa precisão, com erro inferior 3mm nas medidas de posição e 

1 grau nas medidas relativas à orientação do código de barras. 

Relativamente aos resultados experimentais na fábrica, aqui surgiram os principais 

problemas. O primeiro problema surgiu na escolha do local para a instalação da câmara, 

tendo em conta que se tinha de garantir que o código de barras se encontrava virado 

para a câmara. Após a escolha do único local possível para a câmara fez-se um suporte 

provisório para testes. Este local apresentava ainda o problema adicional de não haver 

espaço para se colocar o mecanismo de iluminação da melhor maneira possível. Nestes 

testes realizados os resultados não foram satisfatórios. A localização do código de bar-

ras era feita sem problemas nenhuns, o problema estava na atribuição a cada barra preta 

ou espaço branco do número de bits que a representam. Alguns dos erros deviam-se ao 

mau posicionamento do mecanismo de iluminação, mas o principal factor de erro devia-

se às condições do local, isto é, em alguns casos partiam-se garrafas e o seu conteúdo 

era libertado, as próprias escovas que colavam os rótulos eram humedecidas o que ori-

ginava muita sujidade na lente da câmara. Parou-se até então com os testes e só serão 

retomados quando forem criadas as protecções para a câmara. 
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Capítulo 5  

Algoritmo  de  Reconhecimento  de 

Caracteres (OCR) 

Para resolvermos o problema do reconhecimento de caracteres usamos o método de 

template-matching. Neste método, as características da imagem são dadas individual-

mente pelos seus pixeis. A classificação é efectuada através da comparação dos caracte-

res detectados com um conjunto de modelos. Aqui, este método apresenta uma vanta-

gem uma vez que a fonte de caracteres utilizados é sempre a mesma e apenas temos 

números com a excepção da letra “L”. 

 

 Figura 5.1: Fluxograma do algoritmo de OCR  
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Assim, o tratamento da imagem, localização e a extracção do lote de produção e 

validade, segmentação dos caracteres, e o reconhecimento dos mesmos são considera-

dos como os blocos principais do algoritmo. 

5.1 Processamento de Imagem 

A classificação dos pontos de interesse da imagem é realizada de uma forma binária. 

A função de Binarização percorre todos os pixeis da imagem classificando cada um 

segundo a seguinte função: 

8 , 255   8 ,
0   8 ,          (5.1) 

A imagem processada fica apenas a duas cores, preto (0) quando a sua luminosidade 

estiver abaixo do valor de Threshold definido, e branco (255) quando estiver acima. O 

resultado desta operação pode ser observado na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Exemplo de uma  imagem real (esquerda) e a respectiva imagem binarizada 
(direita) 

Devido às características da imagem (ver Figura 5.3), em que existe muito texto para 

além do que se quer identificar, uma vez que sabemos a zona onde se encontra o código 

de barras, em vez de analisar a imagem toda podemos apenas processar uma área da 

imagem, como se pode observar na Figura 5.2 onde apenas foi processada a área dentro 

do rectângulo a verde. 
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Após termos identificados todas as áreas possíveis escolhemos aquela que mais se 

assemelhe à pretendida. 

5.3 Segmentação de caracteres 

Vamos agora analisar como se separam os caracteres. Numa primeira fase determina-

se as linhas que delimitam as linhas de texto através do histograma horizontal. Segui-

damente separa-se os caracteres nas linhas usando um histograma vertical. Como na 

maioria das vezes os números não aparecem alinhados, é feito um ajuste às alturas das 

áreas que contêm os números.   
 

 

Figura 5.4: Fluxograma da segmentação de caracteres 

5.4 Reconhecimento de caracteres 

Para o reconhecimento de caracteres por template matching é necessário um conjunto 

de modelos. Esse conjunto de modelos é criado recorrendo a uma funcionalidade desta 

aplicação que permite ao utilizador seleccionar as áreas que pretende guardar. Poste-

riormente é necessário compilar essas áreas todas num ficheiro de templates (Number-

Template.tpl). Este ficheiro é carregado no abrir da aplicação e são guardados em 

memória os diversos templates. 

Na função de Matching as áreas que queremos identificar são comparadas com todos 

os templates. Cada comparação resulta numa medida de semelhança entre o número 

detectado e o modelo. Esta medida é maior se os pixeis do número detectado forem 
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idênticos aos mesmos pixeis do modelo. Após esta comparação, é nomeada a identidade 

do número de acordo com a maior medida de semelhança.  

 

Figura 5.5: Segmentação de caracteres e respectiva identificação 

A medida de confiança é enviada, juntamente com o número identificado, para a 

aplicação de controlo via UDP. 

5.5 Resultados 

Em laboratório os resultados obtidos foram satisfatórios. Mesmo tendo em conta que 

apenas se conseguia simular 12 garrafas/segundo, era identificado na maioria dos casos 

o lote de produção e a validade com níveis de confiança para cada número superiores a 

75%. De realçar que criando mais templates este número melhorava significativamente. 

Outro factor importante era o limitar a área de pesquisa porque sempre que não se 

imponha limitação começavam a aparecer casos em que não era conseguido sequer 

localizar a área com o lote de produção e a validade. 

Como era de esperar o tempo de processamento de imagem deste método era supe-

rior ao do algoritmo anterior, mas mesmo assim, muito inferior aos 60  correspon-

dentes às 16 garrafas/segundo. 

Apesar dos resultados obtidos em laboratório, não foi possível testar este algoritmo 

na Unicer porque não havia possibilidade de instalação da câmara num local em que lhe 



5.5 RESULTADOS 

 

48 

 

fosse possível adquirir a imagem pretendida. Isto porque a máquina de laser que impri-

mia a validade e o lote de produção se encontrava junto à saída da rotuladora e portanto 

não havia possibilidade de instalação da câmara depois do laser. No entanto, está a estu-

dar-se uma solução para resolver este problema.   



 

Capítulo 6  

Aplicação de Controlo 

Para controlo do sistema foi criada uma aplicação de interface com os operadores. 

Nesta estão disponíveis as seguintes funcionalidades: 

• Diversos níveis de utilizadores com níveis de permissão diferentes; 

• Configuração dos parâmetros dos diferentes alarmes; 

• Sinóptico; 

• Capacidade de introdução de novos produtos (sistema de base dados); 

• Visualizar a informação sobre um rótulo; 

• Visualizar informação sobre que alarme ocorreu, sua causa e possível resolu-

ção. 

• Manter histórico dos Alarmes; 

 

Figura 6.1: Aplicação de Controlo  
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6.1 Funcionamento 

Para se poder aceder às funcionalidades fornecidas por esta aplicação é necessário 

registar-se no menu de autenticação. Foram criados 3 tipos de perfis com permissões 

diferentes, os quais são associados aos utilizadores. 

Para iniciar o sistema é necessário que o utilizador dê ordem de produção e especifi-

que que produto irá ser produzido. 

 

 

Figura 6.2: Form de início de produção  

Uma das especificações pedidas pela Unicer foi que, nesta fase, o operador pudesse 

verificar toda a informação disponível para o produto seleccionado, bem como imagens 

do rótulo que irá ser produzido. 

Após dada a ordem de produção são activados os dois módulos e ao mesmo tempo é 

enviada a informação sobre a ordem de produção. 

A aplicação de controlo fica à espera de receber as informações provenientes dos 

módulos. O tempo entre mensagens é controlado para poder se detectar perda de comu-

nicação. 
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Recebida a informação proveniente dos módulos é feita actualização do sinóptico e 

são verificadas as condições de alarme.  

6.2 Alarmes 

Foram configurados diversos tipos de alarme (desde A1 até A10, ver Figura 6.3) 

consoante a informação disponibilizada pelos módulos. Para cada alarme existem dois 

parâmetros que são precisos configurar, um é relativo ao nível de confiança para que se 

possam aceitar as medidas e o outro é a importância do alarme, isto é, se é lançado logo 

um alarme mal seja detectado a falha ou se é apenas lançado alarme se forem detectadas 

um número de falhas consecutivas. Relativamente às medidas de posição é ainda possí-

vel definir a sua tolerância.   

 

Figura 6.3: Menus de configuração dos Alarmes  
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6.2.1 Registo de alarmes 

Sempre que é gerado um alarme este é registado e é actualizado no sinóptico. Em 

qualquer altura é possível clicar no alarme e saber mais informação acerca dele. 

A informação disponibilizada sobre o alarme pode ser alterada a qualquer altura, bas-

tando para isso alterar o ficheiro de texto correspondente aos alarmes (alarmes.ini). Nes-

se ficheiro foi criada a uma estrutura para cada alarme, em cada foram associadas tags 

aos campos. 

 

[Alarme A4] 
[1] 
Código de barras errado. 
[2] 
Informação adicional inexisten-
te. 
[3] 
Sem resolução prevista. 
[/] 

A tag [1] corresponde à descrição, a tag [2] corresponde à informação adicional e por 

fim a tag [3] corresponde à proposta de resolução. Toda a informação relativa ao alarme 

começa com a tag que contém o nome do alarme e termina com a tag [/]. 

Em qualquer altura é possível guardar o registo dos alarmes num ficheiro de texto 

para se poder usar esses dados para controlos estatísticos do processo. 

 

Figura 6.4: Form de visualização da informação sobre os alarmes  
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6.3 Introdução de novos produtos 

Como já foi referido, foi implementado um sistema de base dados Firebird. A ferra-

menta de programação usada já possui os componentes que lhe permitem o acesso a 

diferentes sistemas de base dados, entre os quais se encontra o Firebird. 

 Sempre que queremos consultar a tabela com a informação dos códigos de barras é 

feita uma cópia local dessa tabela, e aí podemos consultar dados, modificá-los, remover 

ou inserir, e só depois actualizar a base de dados. Tem a vantagem de em caso de enga-

no podermos sempre cancelar as operações feitas. 

 

 

Figura 6.5: Form de gestão da base dados  
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Capítulo 7  

Conclusões 

Podemos concluir deste trabalho que conseguimos atingir todos os objectivos. O sis-

tema apresentado é bastante rápido e muito mais barato do que qualquer solução exis-

tente no mercado. 

Os ensaios laboratoriais obtiveram resultados positivos, o que permitiu a passagem 

imediata à fase de implementação do sistema na linha de montagem da Unicer. Em 

ambiente industrial, surgiram os primeiros problemas, um dos módulos não pôde ser 

implementado e o outro módulo ainda se encontra em fase de instalação e de testes. A 

aplicação de controlo elaborada estava muita acima das expectativas iniciais da Unicer, 

e continha todas as funcionalidades requeridas e implementadas de forma bastante intui-

tiva. 

No entanto, poderiam ainda ser sugeridos um conjunto de melhorias a realizar, 

começando logo pelo melhoramento dos algoritmos implementados. A outra grande 

melhoria que se poderia fazer era interligar a aplicação de controlo com a máquina rotu-

ladora e assim poder utilizar o sistema de rejeição automático que esta possui. Também 

seria interessante interligar a aplicação controlo desenvolvida com o software de pla-

neamento e gestão de produção existente na Unicer e, deste modo, conseguir automati-

zar alguns processos, como a introdução manual de novos produtos na base dados. 
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Anexo A. Esquemáticos  das  placas  de  circuito 

impresso 

 

 

Figura 9.1: Esquema da placa de controlo da iluminação e sincronismo 
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Figura 9.2: Circuito da placa de controlo da iluminação e sincronismo 
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