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A. Especificacions tècniques 

A.1. Raspberry Pi model B 

 

Dimensions 85.6mm x 56mm x 21mm 

Pes 45g 

Xip Broadcom BCM2835 SoC 

Processador 700 MHz ARM1176JZf-S 

Targeta gràfica Broadcom VideoCore IV 

Memòria 512Mb 

Ports USB 2x USB2.0 

Sortida de Vídeo 
- Composite (PAL y NTSC) 

- HDMI 

- DSI 

Sortida d’Àudio 
- Jack 3.5mm 

- HDMI 

Emmagatzematge 
- SD 

- MMC 

- SDIO 

Fig. A.1 Raspberry Pi model B 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LpVNDUkuaFVD4M&tbnid=pRwP0mQN8cA-AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pcadvisor.co.uk/news/desktop-pc/3405229/raspberry-pi-model-b-gets-ram-upgrade-same-price/&ei=gcPGU5e7E6fI0QXY14HIDQ&bvm=bv.71126742,d.d2k&psig=AFQjCNF7r-vw5zXUK0LPUKtAthJbGDMiKg&ust=1405621499376354
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Port Ethernet 10/100 Ethernet (RJ45) 

Perifèrics 

- 8x GPIO 

- UART 

- I2C bus 

- SPI bus 

- +3.3v 

- +5v 

- Ground 

Requeriments 

d’Alimentació 
5V@700mA vía MicroUSB 

Sistema Operatiu 
Soport per Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, 

RISC OS i derivats 

Fig. A.2 Taula d’especificacions tècniques de la placa RaspberryPi model B 

 

A.2. Càmera oficial Raspberry Pi 

 

 

Fig. A.3 Càmera official Raspberry Pi 

 

http://www.adafruit.com/images/1200x900/1367-01.jpg
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Dimensions 25mm x 20mm x 9mm 

Pes 3g 

Sensor Omnivision 5647 Camera Module 

Resolució 5 MegaPíxels 

Resolució d’Imatges 2592 x 1944 píxels 

Resolució de Vídeo 
1080p @ 30fps, 720p @ 60fps, 640x480p 

60/90 

Connexió 15-pin MIPI Camera Serial Interface 

Fig. A.4 Taula d’especificacions tècniques de la càmera oficial RaspberryPi 
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B. Algoritmes 

B.1. Algoritme de detecció d’errors desenvolupat 

A continuació es mostra l’algoritme emprat per la detecció dels errors als vials, juntament 

amb una explicació per blocs del seu funcionament.  

El llenguatge de programació utilitzat ha estat Python, degut a la seva fàcil integració amb la 

placa RaspberryPi i amb la llibreria OpenCV.  

Cal remarcar que aquest és un algoritme de desenvolupament, i que en cas d’haver-se 

d’integrar en la línia de producció de flascons caldria fer-hi alguns ajusts. Per exemple, en 

aquest codi s’agafen fotografies preses anteriorment, mentre que a l’algoritme final s’haurien 

de prendre al mateix moment. 

 

BLOC 1 

import numpy as np 

import cv2 

 

BLOC 2 

def filtreOp(foto,size): 

    kernel=np.ones((size,size),np.uint8) 

    return cv2.morphologyEx(foto,cv2.MORPH_OPEN,kernel) 

     

def filtreBil(foto,valor): 

    return cv2.bilateralFilter(foto,valor,50,90) 

 

BLOC 3 

 

#Seleccio d'error 
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error='baden'    

     

#Iniciar cronometre pel temps de comput  

t0=cv2.getTickCount() 

     

#Carregar les imatges 

#per la fisura=patroDesportilladoCurt; pel baden=patroBaden; pel 

desportillado=patroDesportilladoCurt 

if error=='baden': 

    patro=cv2.imread('patroBaden.png',0) 

    im=cv2.imread('baden1700.png',0) 

elif error=='fisura': 

    patro=cv2.imread('patroDesportilladoCurt.png',0) 

    im=cv2.imread('fisura1700.png',0) 

elif error=='desportillado': 

    patro=cv2.imread('patroDesportilladoCurt.png',0) 

    im=cv2.imread('desportillado1700.png',0) 

 

BLOC 4 

 

#parametres per filtrar 

lower=1 

kernel_size=3 #the size used internally by sobel 

upper=3*lower #recommended in canny algorithm 

FILTRE=9 

 

BLOC 5 
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#ajust de les fotos per dimensionar  

patroDimensionat= cv2.pyrDown(patro) 

imDimensionat=cv2.pyrDown(im) 

 

#filtratges 

patroBil=filtreBil(patroDimensionat,FILTRE) 

imBil=filtreBil(imDimensionat,FILTRE) 

 

BLOC 6 

 

#thresh dels filtrats 

#per fisura=110; per baden=60; per desportillado=60 

if error=='baden': 

    ret,imThresh = cv2.threshold(imBil,60,250,cv2.THRESH_BINARY) 

elif error=='fisura': 

    ret,imThresh = cv2.threshold(imBil,110,250,cv2.THRESH_BINARY) 

elif error=='desportillado': 

    ret,imThresh = cv2.threshold(imBil,60,250,cv2.THRESH_BINARY) 

ret,patroThresh = cv2.threshold(patroBil,100,170,cv2.THRESH_BINARY) 

cv2.imshow('imTHRESH',imThresh) 

cv2.imshow('patroTHRESH',patroThresh) 

 

BLOC 7 

 

#MESSI TEMPLATE 

template=patroDimensionat 

w,h=template.shape 
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method=eval('cv2.TM_CCOEFF_NORMED') 

res=cv2.matchTemplate(imDimensionat,template,method) 

min,max,minLoc,maxLoc=cv2.minMaxLoc(res) 

roi=imThresh[maxLoc[1]:maxLoc[1]+w,maxLoc[0]:h+maxLoc[0]] 

#print min,max,minLoc,maxLoc 

 

#calcular la resta del MESSI 

resta=roi-patroThresh 

cv2.namedWindow('Restat',cv2.WINDOW_AUTOSIZE) 

cv2.imshow('Restat',resta) 

 

BLOC 8 

 

#thresh de la resta 

thresh=150 

maxval=255 

ret,restaThresh = cv2.threshold(resta,thresh,maxval,cv2.THRESH_BINARY) 

cv2.imshow('restaTHRESH',restaThresh) 

 

#busquem el length de la resta 

cResta,hResta=cv2.findContours(restaThresh,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_N

ONE) 

lResta=len(cResta) 

 

BLOC 9 

 

 

#Pintem els patrons amb Area major que threshArea pel Patro 
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#per fisura min=300,max=400; per baden min=300, max=800; per desportillado 

min=300, max=1200 

if error=='baden': 

    minArea=300 

    maxArea=800 

elif error=='fisura': 

    minArea=300 

    maxArea=400 

elif error=='desportillado': 

    minArea=300 

    maxArea=1200 

     

patroNegre=np.ones(restaThresh.shape,np.uint8) 

for i in range(lResta): 

    area=cv2.contourArea(cResta[i])  

    if area>minArea and area<maxArea: 

        cv2.drawContours(patroNegre,cResta,i,(255,0,0),3) 

    else: 

        pass 

cv2.namedWindow('ContornsForPatro',cv2.WINDOW_AUTOSIZE) 

cv2.imshow('ContornsForPatro',patroNegre) 

 

BLOC 10 

 

#Parar cronometre pel Temps de comput i pintar el temps 

t1=cv2.getTickCount() 

t=(t1-t0)/cv2.getTickFrequency() 

print t*1000, 'ms' 
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cv2.waitKey() 

 

B.1.1. Bloc 1 

Aquí s’importen les llibreries utilitzades a l’algoritme. La primera, “numpy”, és la llibreria 

necessària per poder tractar amb matrius i fer càlculs optimitzats pel llenguatge de 

programació Python. 

La segona, “cv2”, és la versió 2 de la llibreria OpenCV, la llibreria de codi obert per visió amb 

computador. 

Un cop importades les llibreries, es poden utilitzar les seves funcions dins del codi. 

B.1.2. Bloc 2 

Aquí es defineixen les funcions no pròpies de les llibreries, creades per l’usuari per poder ser 

utilitzades dins l’algoritme. 

La primera funció, “filtreOp”, té com a paràmetres d’entrada una imatge i un número que 

representa la mida de la matriu a utilitzar dins la funció “morphologyEx” pròpia d’OpenCV. 

Aquesta funció calcula el filtre “Open” descrit a l’apartat 8.3.1 Adequació de la imatge de la 

memòria. 

La segona funció, “filtreBil”, té com a paràmetres d’entrada una imatge i un número que 

representa la mida de la matriu a utilitzar dins la funció “bilateralFilter” pròpia d’OpenCV. 

Aquesta funció calcula el filtre bilateral descrit a l’apartat 8.3.1 Adequació de la imatge de la 

memòria. 

B.1.3. Bloc 3 

El primer que es fa és seleccionar quin tipus d’error es vol detectar, i en funció d’aquest error 

es carreguen les imatges patró i es llegeixen les imatges a detectar. Com s’ha comentat 

anteriorment, aquest algoritme és un algoritme de desenvolupament. En cas d’incorporar-se 

dins la línia de producció de flascons, caldria automatitzar aquest procés de selecció d’error. 

També es guarda el valor del temps actual, a fi de saber exactament quant temps triga la 

controladora en realitzar tot el tractament de detecció dels errors. 
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B.1.4. Bloc 4 

En aquest bloc es defineixen les constants utilitzades per l’algoritme durant el procés de 

detecció d’errors. 

B.1.5. Bloc 5 

Aquí s’escalen tant les imatges patró com la imatge presa per tal d’ajustar-les a la mida de la 

HMI. 

Posteriorment se’ls aplica el filtre bilateral definit anteriorment. 

B.1.6. Bloc 6 

En aquest bloc s’aplica un filtre llindar en funció del tipus d’error a detectar. Aquest filtre 

comprova píxel a píxel si el seu valor és major que un llindar. En cas de ser-ho, el modifica 

per a que s’ajusti exactament al valor màxim introduït en la funció. En cas contrari, el redueix 

a 0. 

B.1.7. Bloc 7 

Aquí s’aplica la funció “matchTemplate”, que s’encarrega de buscar si una imatge donada 

conté una altra imatge patró. Un cop detectat el patró dins la imatge, es guarda la seva 

posició. D’aquesta manera, es pot ajustar perfectament el patró dins la imatge presa per la 

càmera a fi de restar-les amb exactitud. 

Posteriorment, es resten les dues imatges. 

B.1.8. Bloc 8 

En aquest bloc es torna a aplicar el filtre llindar sobre la resta calculada al bloc anterior. Amb 

això s’obté una nova imatge que només conté allò que no està a les dues mostres anteriors 

simultàniament.  

Com es compara la imatge presa amb una mostra patró de peça correcte, si queda algun 

valor després de fer la resta de les dues imatges significa que la imatge presa conté algun 

defecte no existent en la peça bona. El resultat obtingut són aquets errors. 

B.1.9. Bloc 9 

En aquest bloc es comprova si la peça és realment defectuosa o no. Tot i que s’ajusti bé el 

patró amb la imatge, a l’hora de fer la resta pot ser que quedi alguna impuresa, com per 
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exemple algun tros de rosca que no estigui del tot alineada amb la del patró. Això pot fer que 

l’algoritme doni per defectuosa una peça que en realitat no ho és.  

No obstant, aquest soroll és sempre d’una mida molt inferior a la dels errors en cas de ser-hi 

presents. És per això que en aquest bloc s’efectua un altre filtrat de la imatge. El que es fa 

és buscar els contorns dels elements presents, a fi d’analitzar cada tros per separat. Un cop 

es tenen localitzats els elements individuals, es comprova si la seva àrea és major que uns 

valors establerts per l’usuari en funció de la mida d’error màxima admissible pels clients. 

Amb això s’acaba obtenint si la peça és defectuosa o no, i en cas que ho sigui, on conté els 

errors i de quina mida són. 

B.1.10. Bloc 10 

Per últim, es mira el temps actual i es compara amb el guardat al bloc 3. Amb això se sap 

exactament quin és el temps empleat per la controladora per dur a terme l’algoritme de 

detecció d’errors. Cal remarcar que el temps es calcula en funció de la freqüència 

d’oscil·lació del nucli del processador, cosa que fa que el temps obtingut s’adapti a qualsevol 

processador que s’utilitzi a la màquina, aportant flexibilitat al sistema. 

 

B.2. Algoritmes dissenyats però no implementats  

Al llarg d’aquest treball s’han provat diferents algoritmes que finalment no han estat 

incorporats al disseny final de la màquina. A fi de fer constar dits algoritmes, s’explica 

breument el seu funcionament. 

B.2.1. Erode-Dilate 

import cv2 

import numpy as np 

 

def trobarBordes(): 

    #funcio per moure els bordes i poder restar 

    fila=escalada[N-50,:]  

    #trobem els valors limit dels bordes reals 

    for e in range(fila.size): 
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        if fila[M-e-1]>threshBord: 

            limitDret= e-1-11 

            break 

        else: 

            limitDret=0  

    for e in range(fila.size): 

        if fila[e]>threshBord: 

            limitEsquerra=e-11 

            break 

        else: 

            limitEsquerra=0 

    cv2.namedWindow('nova') 

    cv2.imshow('nova',escalada[alturaAmpolla:N,limitEsquerra:M-limitDret]) 

    return escalada[alturaAmpolla:N,limitEsquerra:M-limitDret] 

    print fila.size 

 

 

def update(valor): 

    global lower 

    lower=valor 

    #upper=lower*3 

    bordes=cv2.Canny(retallada,lower,upper) 

    #escalada.copyTo(dst,filtrada) 

    cv2.imshow('canny',bordes) 

     

#Iniciar cronometre pel temps de comput  

t0=cv2.getTickCount() 
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FOTO='pol2.png'  

#FOTO='fisura.png'   

lower=1 

kernel_size=3 #the size used internally by sobel 

upper=3*lower #recommended in canny algorithm 

 

#constants per retallar la ampolla 

threshBord=150 

alturaAmpolla=340 

 

cv2.namedWindow('erode',cv2.WINDOW_AUTOSIZE)     

#img=cv2.imread('fisuraGREY.png',0) 

escalada=cv2.imread(FOTO,0) 

escalada= cv2.pyrDown( escalada ) 

 

 

#parametres de la foto 

N,M=escalada.shape 

 

retallada = trobarBordes() 

 

#erode 

kernel=np.ones((5,5),np.uint8) 

erosion=cv2.erode(retallada,kernel,iterations=3) 

cv2.imshow('erode',erosion) 

 

#dilate 

kernel=np.ones((5,5),np.uint8) 
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erosion=cv2.dilate(retallada,kernel,iterations=3) 

cv2.imshow('erode',erosion) 

 

#Parar cronometre pel Temps de comput i pintar el temps 

t1=cv2.getTickCount() 

t=(t1-t0)/cv2.getTickFrequency() 

print t*1000, 'ms' 

 

cv2.waitKey() 

 

Aquest algoritme realitza els filtrats d’erosió i dilatació a les imatges. 

 

B.2.2. Equalitzat de l’histograma  

import cv2 

import numpy as np    

     

FOTO='pol3.png'  

 

 

escalada=cv2.imread(FOTO,0) 

escalada= cv2.pyrDown( escalada ) 

 

 

#histograma equalitzat normal 

equ=cv2.equalizeHist(escalada) 

resultat=np.hstack((escalada,equ)) 

cv2.imwrite('histo4.png',resultat) 
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cv2.waitKey() 

 

Aquest algoritme homogeneïtza l’histograma de la fotografia presa, tal com s’explica a 

l’apartat 8.3.1 Adequació de la imatge de la memòria. 

 

B.2.3. Llindar adaptatiu 

import cv2 

import numpy as np 

 

img=cv2.imread('fisura.png',0) 

down= cv2.pyrDown( img ) 

 

th1=cv2.adaptiveThreshold(down,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,cv2.THRES

H_BINARY,15,1.7) 

th2=cv2.adaptiveThreshold(down,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C,cv2.THRESH_BI

NARY,15,1.7) 

cv2.imshow('Gaussian filter',th1) 

cv2.imshow('Mean filter',th2) 

cv2.waitKey() 

 

Aquest algoritme realitza un filtre llindar però adaptatiu. Això significa que va realitzant un 

filtre llindar però variant el valor del llindar per cada píxel en funció del valor dels píxels 

veïns. D’aquesta manera s’obté una imatge amb filtre llindar més nítida. S’utilitza quan la 

mostra ha estat presa amb condicions adverses de llum. 

 

B.2.4. Detecció de contorns 

def update2(valor): 

    global upper 
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    upper=valor 

    bordes=cv2.Canny(retallada,lower,upper) 

    cv2.imshow('canny',bordes) 

 

Aquesta funció realitza una detecció de contorns basada en un sistema diferent al 

implementat a la solució. Es basa en l’algoritme “Canny”, un algoritme molt emprat en visió 

per computador per realitzar en molt poc temps la detecció de contorns d’elements dins una 

imatge. No obstant, els contorns generats per aquest algoritme són molt fins i en aquest cas 

això és contraproduent, ja que dificulta molt l’alineació del patró amb la imatge presa.   
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C. Pressupost 

La inversió inicial del projecte es composa dels següents conceptes: 

 

Inversió 

      

Inversió 
inicial 

Electrònica 2880 

Llums 1920 

Cinta transportadora 12000 

Sensor òptic 800 

Pistons 400 

Estructura 24000 

Desenvolupament 219431,92 

Total 261431,92 

 

Els costos estipulats a la taula anterior són costos aproximats basats en preus de mercat 

vigents en el moment de realitzar el projecte. 

El cost vinculat al desenvolupament es detallada a la taula següent: 

  

Desenvolupament Activitat €/h Hores Preu 

Necessitats client Definició 60 10 600 

Característiques sistema 
inicial 

Presa de dades 
45 8 360 

Prestacions sistema Definició 45 24 1080 

Plantejament i disseny Plantejament i disseny general 45 56 2520 

Disseny detall Disseny mecànic 45 168 7560 

Fig. C.1 Taula de costos d’inversió 
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Disseny sistema òptic 45 88 3960 

Desenvolupament software 45 480 21600 

Construcció Estructura 30 320 9600 

 
Hardware 45 128 5760 

Test unitari 
Proves a casa hardware 45 128 5760 

Proves a casa software 45 128 5760 

Validació Ajust 45 320 14400 

Integració Integració al client 45 320 14400 

Test d'integració Proves a casa del client 45 192 8640 

Tancament del projecte Documentació 30 40 1200 

 
Formació 45 40 1800 

Coordinació Costos de coordinació 60 280 16800 

Total 121800 

 

Al total de 121800€ se li afegeix un marge industrial del 80% per l’enginyeria, d’on surt el 

valor de 219432€ associat als costos de desenvolupament a la Figura C.1 

 

Les despeses anuals derivades del funcionament dels sistemes instal·lats són les següents: 

 

Despeses 

      
Consum 

energètic 

Hardware visió 1451,52 

Mecànica + aire 806,4 

Manteniment 
General 5760 

Reposició Llums 3200 

Total 11217,92 

 
Fig. C.3 Taula de despeses anuals 

 

Fig. C.2 Taula detall dels costos de desenvolupament 
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Els ingressos anuals derivats de l’estalvi de sous associat a la implementació de la màquina 

són els següents: 

 

Ingressos 

      Estalvi de 
sous 

Reubicació de personal 240000 

Total 240000 

 

 

 

 

 
  

Fig. C.4 Taula d’ingressos 
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D. Planificació temporal 

Si bé a la Figura C.2 Taula detall dels costos de desenvolupament s’estipula un cost en 

hores pel desenvolupament del projecte, aquest és només a termes d’estimar un cost 

econòmic per realitzar el pressupost. Per preveure quan pot trigar temporalment el projecte 

a realitzar-se, s’adjunta un diagrama de Gantt orientatiu, tenint en compte ja, que poden 

haver varis treballadors per cada tasca. Es planteja el diagrama simulant el 

desenvolupament de la màquina a data posterior de la finalització d’aquest projecte.  

No obstant, cal remarcar que la finalitat del diagrama és només la de fer-se una idea de 

quan temps pot allargar-se la posta en marxa d’aquest projecte i de quin personal pot 

necessitar. Els costos mostrats en aquest diagrama són totalment orientatius, sent vàlids els 

del pressupost de la Figura C.2 taula detall dels costos de desenvolupament. 


