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RESUMO

Com o desenvolvimento de softwares, câmeras digitais e computadores com maiores recursos de interfaces, e com preços continuamente mais 
acessíveis, algoritmos de processamento e análise de imagens tornam-se ferramentas interessantes para o desenvolvimento de novas 
metodologias de medição com grandes aplicações na indústria. A utilização de medições automatizadas por imagem em diversos setores vem se 
tornando cada vez mais uma solução na análise da conformidade de peças, na busca de defeitos de fabricação, na análise final da qualidade do 
produto, na rastreabilidade de objetos, entre outras. Porém, a obtenção de características a partir de imagens digitais pode ter objetivos variados, 
indicando consequentemente que possam ser aceitos diferentes graus de exatidão do resultado de medição, de acordo com a aplicação. Desde as 
aplicações mais simples até aquelas que requerem alta exatidão é necessário que o sistema seja calibrado, validado e que seus erros sejam 
conhecidos para que a qualidade dos resultados fornecidos pelos mesmos seja garantida. A medição de um objeto por imagem possui etapas que 
são: Aquisição, Processamento e Análise. Em todas as etapas existem fontes de influência que podem afetar o resultado da medida. Este trabalho 
tem como objetivo descrever o estudo realizado para a avaliação da influência dos parâmetros de aquisição da imagem no resultado de medições 
por imagem. Neste artigo serão detalhadas as etapas de montagem de um sistema para aquisição de imagens e os testes realizados para a 
avaliação da influência da abertura do diafragma na medição. A abertura do diafragma corresponde ao diâmetro de uma região da lente de uma 
câmera responsável pela entrada de luz que sensibilizará o sensor. Quanto maior o valor da abertura menos luz chegará ao sensor e quanto 
menor o valor da abertura mais luz chegará ao sensor. A metodologia adotada na pesquisa para a determinação da influência dos valores de 
abertura no resultado de uma medição foi através da medição de objetos conhecidos, previamente calibrados, para que os erros pudessem ser 
estimados. Os ensaios foram realizados medindo um padrão de comprimento conhecido e variando-se os valores de abertura para uma lente 
específica. Os resultados são uma curva de erro para cada valor de abertura considerando as diferenças obtidas com o valor de referência do 
padrão. No artigo também será apresentado o cálculo da incerteza de medição considerando as várias grandezas de influência que afetam a 
medição por imagem como, a incerteza padrão da média, incerteza do padrão e processamento da imagem.
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