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O avanço das tecnologias no ambiente industrial trouxe a automatização para a área de
produção de componentes eletrônicos. Entretanto, apesar de tais avanços, a montagem manual
continua sendo uma das mais utilizadas na área (GUIMARÃES; NAVEIRO, 2004). Nessa
dualidade das relações de montagem, a precisão das máquinas se mostra muito mais evidente,
e com isso as falhas por erro humano se tornam um dos principais fatores de problemas na
montagem (WUHONG; DIANYE; QI, 1997). Como os custos de qualidade representam parte do
valor total do produto, a redução do número de falhas se torna objeto de interesse. Diversos
métodos foram elaborados de forma a melhorar o controle da qualidade de produtos. Um
desses métodos é o Total Quality Management (TQM) (WALDMAN, 1994). E utilizando-se dos
conceitos apresentados pelo TQM, o sistema RAMM (BAUER, 2021) utiliza da realidade
aumentada (RA) para a construção de um guia virtual para a montagem de placas de circuito,
apresentando um passo-a-passo do processo com dicas e instruções da forma correta de
realizar a montagem. Contudo, mesmo com o guia, ainda há a possibilidade de erros de
montagem. Em vista disso foi desenvolvido um módulo de Reconhecimento de Padrões para
auxiliar na identificação de erros de montagem, possibilitar o reconhecimento e diferenciação de
placas montadas e não montadas e, apresentar ao usuário o percentual de aprovação da placa.

A biblioteca OpenCVSharp possui recursos nativos para o reconhecimento de objetos
através de trainers, bases de dados de imagens geradas através de machine learning com
imagens positivas (que contém o objeto) e imagens negativas (que não contém o objeto). Com
o trainer em mãos, concentrou-se em descobrir a melhor forma de realizar a filtragem dos
objetos em tela. O método de reconhecimento baseado em características HAAR foi
selecionado porque faz a detecção de objetos em imagens independente de sua localização ou
tamanho; dá praticidade na criação de trainers, e; a possibilidade de ser executado em tempo
real (VIOLA; JONES, 2001). De forma a evitar conflitos de acesso à câmera entre o
OpenCVSharp e o Vuforia (usado no RAMM), o módulo foi estruturado para ser executado
sobre capturas de tela.

Foram experimentados a forma como as áreas (regiões detectadas positivamente pelo
módulo) são verificados, a quantidade de imagens, o limite de áreas a serem armazenados,
métodos de comparação, dentre diversos outros parâmetros. O módulo é executado nas
imagens capturadas e então os pontos reconhecidos pelo sistema são comparados entre si
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para encontrar a região com maior concentração de pontos. Caso haja uma quantidade grande
de pontos, pode-se inferir que o objeto foi reconhecido.

Na etapa atual de desenvolvimento do módulo, o reconhecimento é executado (Figura 1)
mas possui uma alta variação dependendo das métricas utilizadas para validação, o que acaba
gerando falsos-positivos que precisam ser podados. A forma como os pontos são comparados
também precisa de ajustes. Diversos métodos distintos foram testados, e muita variação
ocorreu entre estes. Porém, mesmo com esta variação das métricas, o módulo se mostrou
promissor.

Figura 1. Placa montada reconhecida pelo módulo

Palavras-chave: Qualidade Total, Processamento Gráfico, Indústria 4.0

VIOLA, Paul; JONES, Michael. Rapid object detection using a boosted cascade of simple
features. In: Proceedings of the 2001 IEEE computer society conference on computer vision
and pattern recognition. CVPR 2001. Ieee, 2001.

BAUER, Rudieri D. Realidade Aumentada e Qualidade Total na montagem manual de PCIs:
concepção e validação de uma arquitetura de sistema. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Elétrica) - Universidade do Estado de Santa Catarina. Joinville, 2021.

WUHONG, Wang; DIANYE, Zhang; QI, Cao. Reliability analysis of human error
identification in man-machine systems. System Engineering and Electronical Technology,
v. 3, p. 76–79, 1997.

GUIMARÃES, Carla Patrícia; NAVEIRO, Ricardo Manfredi. Revisão dos métodos de análise
ergonômica aplicados ao estudo dos dort em trabalho de montagem manual. Produto &
Produção, v. 7, n. 1, p. 63–75, 2004.

WALDMAN, David A. The contributions of total quality management to a theory of work
performance. Academy of management review, Academy of Management Briarcliff Manor, NY
10510, v. 19, n. 3, p. 510–536, 1994.

Apoio: Página 2 de 2


