
1  INTRODUÇÃO

1.1 Motivação e Relevância do Trabalho

Segmentos industriais importantes têm apresentado um grande avanço, pois

a acirrada concorrência internacional é um dos fatores que tem contribuído

fortemente para a ocorrência desta situação. Dentre estes importantes segmentos,

destaca-se o segmento da indústria eletrônica. O último grande avanço, que

revolucionou as linhas de montagens de produtos eletrônicos, foi o desenvolvimento

da SMT. A palavra SMT é a abreviatura das palavras inglesas Surface Mounted

Technology, que significa “tecnologia de montagem de superfície”, sendo que o

grande sucesso desta tecnologia está pautado na forma com que os componentes

eletrônicos são construídos, os chamados componentes SMD, abreviatura de

Surface Mounted Device, que significa “dispositivo de montagem de superfície”.

Os primeiros componentes do tipo SMD fabricados em escala industrial foram

os circuitos integrados produzidos na Europa, destinados à montagem de relógios.

Logo em seguida, as empresas japonesas passaram a desenvolver e fabricar

componentes SMD, utilizando-os principalmente no setor de alto consumo, ou seja,

em câmeras fotográficas, relógios, rádios, televisores, filmadoras, computadores e

outros. Depois da Europa e Japão, os Estados Unidos também passaram a fazer

uso desta tecnologia, isso já na década de 80 (LOPES, 1989).
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No Brasil, a aplicação da SMT se deu fortemente na década de 90, e até os

dias de hoje encontram-se empresas ainda em fase de implantação desta

tecnologia. A grande dificuldade encontrada pelas empresas nacionais na migração

para SMT foi (e continua sendo) o alto custo dos equipamentos necessários para o

processamento dos componentes SMD. Na grande maioria dos casos, os

equipamentos são importados e os altos investimentos necessários só apresentam

retorno à médio ou longo prazo (FLOWER, 2006). Porém, o avanço é necessário;

hoje, alguns componentes só são fabricados na versão SMD. Além disso, os

componentes eletrônicos SMD são largamente utilizados no mundo inteiro, de

maneira que seu custo, quando comparado ao custo de componentes

convencionais, chega a ser em alguns casos 50% menor.

O componente SMD é uma evolução do componente convencional, utilizado

por meio do processo de THT, abreviatura de Through-Hole Technology, que

significa “tecnologia por meio de furo”. Os componentes eletrônicos fabricados para

o uso por meio de THT apresentam uma armação de terminais (lead frame) e,

durante o processo de montagem eletrônica, tais terminais são inseridos nos furos

da placa de circuito impresso. A inserção normalmente é feita de forma manual e a

soldagem é realizada no lado oposto ao lado em que o componente foi inserido. Já

os componentes SMD se diferenciam dos componentes convencionais,

principalmente, por não possuírem terminais para inserção em furos. A colocação do

componente SMD é predominantemente feita de forma automática e a soldagem é

realizada no mesmo lado em que o componente foi colocado, ou seja, na superfície

da placa, daí o nome de “dispositivo de montagem de superfície”.

Por não apresentarem terminais, a utilização de componentes do tipo SMD

permite que duas etapas do processo de montagem eletrônica sejam eliminadas,
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são elas: a pré-forma de terminais e o corte de terminais; desta forma, economiza-se

tempo de processo. Outro importante ganho de tempo de processo em SMT ocorre

durante a inserção dos componentes SMD, sendo que normalmente a colocação do

componente é automatizada, realizada por intermédio de uma máquina de inserção

(Pick & Place), a qual faz com que o processo chegue a ser, em alguns casos, 130

vezes mais rápido do que o mesmo processo executado de forma manual. Outra

grande vantagem em utilizar a Pick & Place é que a mesma assegura uma

montagem mais precisa (HERNANDEZ et al., 2002), eliminando erros de montagem

de placa para placa, diminuindo-se assim de forma considerável o tempo de

correção ou retrabalho destas placas eletrônicas. Diversos detalhes envolvendo a

tecnologia SMT e os seus equipamentos são descritos no Apêndice I.

Porém, as vantagens de utilização dos componentes SMD não se restringem

apenas ao seu menor custo financeiro e ao seu baixo tempo de processamento na

montagem de placas eletrônicas, pois outra vantagem é que as placas de circuito

impresso, dimensionadas para os componentes do tipo SMD, não precisam que

sejam furadas, além do que, o componente SMD é de 40% a 60% menor que o

componente convencional (AYOB, 2005), de maneira que, uma placa eletrônica

montada por intermédio de SMT apresenta dimensões em média 50% menores do

que uma placa eletrônica com o mesmo circuito, montado por meio de THT.

Portanto, o custo da placa de circuito impresso, em SMT, é sempre menor.

Do ponto de vista da confiabilidade, circuitos eletrônicos montados por meio

de componentes SMD apresentam uma excelente resistência mecânica às

vibrações, além de serem mais leves, o que propicia seu uso em dispositivos

portáteis, tais como telefones celulares.
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Apesar da tecnologia de montagem de superfície ser a grande tendência

mundial na área de montagens eletrônicas (HSIEN et al., 2005), algumas limitações

ainda não foram superadas. As placas eletrônicas montadas com componentes SMD

apresentam um alto índice de componentes por cm2 de placa, ou seja, uma alta

densidade de componentes eletrônicos. Como boa parte dos componentes

eletrônicos dissipam calor através da própria placa de circuito impresso (ZANESCU

e SVASTA, 2001), e como em SMT esta placa é menor, acaba ocorrendo uma certa

limitação com relação à dissipação de calor, de forma que o projetista precisa se

preocupar com a disposição dos componentes eletrônicos, uma vez que alguns

desses componentes aquecem mais do que outros. Uma forma de contornar o

problema de limitação de dissipação de calor é a utilização de circuitos híbridos, ou

seja, em uma mesma placa eletrônica implementa-se as duas tecnologias, SMT e

THT, já que muitos componentes convencionais dissipam boa parte do calor por

intermédio dos próprios corpos.

Outra dificuldade é notada quando se faz necessário realizar manutenções

em equipamentos montados por intermédio de SMT, pois alguns componentes SMD,

principalmente circuitos integrados, são difíceis de serem retirados para análise e/ou

substituição. Além disso, por ser uma tecnologia ainda em expansão, faltam normas

internacionais que estabeleçam regras e padrões para seu uso, sendo que o

resultado desta ausência de normas é que facilmente se encontram no mercado a

disponibilização de componentes eletrônicos do tipo SMD que não apresentam uma

codificação impressa de forma clara em seus corpos, outros nem codificação

apresentam.

Desta forma, muitos trabalhos científicos estão sendo desenvolvidos com o

intuito de aperfeiçoar, tanto a fabricação dos componentes eletrônicos SMD, bem
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como a forma de sua aplicação durante o processo de montagem.  Em YUN et al.

(2004), algoritmos genéticos são utilizados para estimar a confiabilidade e o tempo

de vida útil das soldas dos componentes SMD, após o processo de refusão. Já em

HSIEN et al. (2005), os autores mostram um modelo, baseado em Redes de Petri,

que permite uma programação eficiente da máquina de inserção de componentes

SMD. No trabalho de QIANG e ZHAO (2004), os autores mostram um modelamento,

baseado em um sistema que utiliza redes neurais artificiais e algoritmos genéticos,

para estimar a qualidade da solda em função de seu posicionamento.

Dentro deste contexto, de melhora na fabricação de componentes eletrônicos,

muitos investimentos têm sido feitos no desenvolvimento da tecnologia em

microeletrônica e grandes avanços têm ocorrido nos processos de projeto e

fabricação de dispositivos semicondutores do tipo SMD. Um dos efeitos que se

destaca, entre tais dispositivos semicondutores, é o da emissão de luz por meio de

fótons de luz, e um dos dispositivos responsável por este fenômeno é o componente

eletrônico LED. A palavra LED é uma abreviatura das palavras inglesas Light

Emitting Diode, que significa “diodo que emite luz”.

De forma simples, o LED é um dispositivo eletrônico composto por uma

pastilha (Chip) de junção semicondutora que quando percorrida por uma corrente

elétrica ocasiona a recombinação de elétrons e lacunas. No entanto, esta

recombinação exige que a energia dos elétrons livres seja transferida para um outro

estado. Nas junções semicondutoras, esta energia é desprendida em forma de calor

e em forma de emissão de fótons, ou seja, emissão de luz (STREETMAN e

BANERJEE, 1999). No silício e no germânio a maior parte do desprendimento de

energia se dá em forma de calor, sendo que a luz emitida é insignificante. Porém,

em outros materiais, tais como no fosfeto de arsenieto de gálio (GaAsP) ou no
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fosfeto de gálio (GaP), o número de fótons de luz emitidos é suficiente para construir

uma fonte de luz bastante visível (MARTIN et al., 2005). Este processo de emissão

de luz característico dos LEDs é chamado de eletroluminescência

(PECHARROMAN-GALLEGO et al., 2005). Um relato detalhado sobre o processo de

eletroluminescência envolvido com os LEDs é apresentado no Apêndice II.

Nos últimos anos a tecnologia em microeletrônica beneficiou o LED,

diminuindo então seu custo de fabricação e aumentando sua eficiência (KANAMORI

et al., 2002). Atualmente, o LED vem sendo muito utilizado em substituição às

lâmpadas incandescentes, em função de suas vantagens, tais como: maior vida útil

(em torno de 100.000 horas), maior resistência mecânica às vibrações, menor

aquecimento, menor consumo de corrente elétrica e alta fidelidade em relação à cor

de luz emitida (PERALTA e RUDA, 1998). No entanto, em projetos onde ocorre a

substituição de lâmpadas incandescentes por LEDs, deve-se considerar algumas

características técnicas importantes do LED, tais como: corrente direta, corrente

reversa, ângulo de visão e  intensidade luminosa.

Em relação à indústria automobilística, o LED vem sendo utilizado em painéis

de veículos, faróis (VOELCHER, 2004; VOELCHER, 2007) e está substituindo as

tradicionais lâmpadas de leitura em ônibus. Uma forte tendência da aplicação do

LED na indústria automobilística em substituição das lâmpadas incandescentes,

vista principalmente em carros importados e, brevemente, em carros nacionais, tem

ocorrido nas lanternas de posição traseira, nas lanternas de freios e nos brake lights,

os quais constituem numa terceira luz de freio de veículos (WERNER, 1994).

Devido à crescente demanda de veículos, a probabilidade de ocorrência de

acidentes aumentou de forma considerável, principalmente a colisão traseira que é

um dos acidentes mais comuns e perigosos (REILLY et al., 1980). Investigações
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realizadas nos Estados Unidos constatam que do total de acidentes automotivos,

ocorridos em 2003, cerca de 30% dos mesmos foram de colisões traseiras, sendo

que 25% sem vítimas fatais e 5% com vítimas fatais (BIEVER, 2007).

Outros importantes estudos mostram ainda que o tempo de reação de

motoristas, que trafegam atrás de veículos que utilizam lâmpadas LEDs nos

sistemas de iluminação de freio, é cerca de 22,48% menor em relação aos sistemas

que utilizam lâmpadas incandescentes (KUBENA et al., 2002). De fato, constata-se

que os LEDs fornecem praticamente o máximo de suas intensidades luminosas, de

forma instantânea, a partir do momento em que os mesmos são acionados.

Relata-se ainda na literatura que se fosse possível perceber o perigo com

cerca de 0,5 segundo de antecedência, seria possível então reduzir em 60% os

casos de colisões traseiras (SMITH, 1998). Assim, o desenvolvimento de técnicas

eficientes que permitem o dimensionamento apropriado de lanternas de freios

usando LEDs, assim como de lanternas de posição traseira, podem também

contribuir para a redução de acidentes que envolvem colisões traseiras.

Entretanto, a maior dificuldade encontrada no desenvolvimento de lanternas

de freios e lanternas de posição traseiras está em relacionar os seus principais

parâmetros com o efeito ou resultado que se deseja obter, ou seja, existe uma

complexidade em se projetar um modelo por técnicas convencionais de identificação

que seja capaz de mapear adequadamente os relacionamentos existentes entre

essas grandezas. Isto ocorre devido à falta de linearidade na relação entre as

variáveis que fazem parte do processo de emissão de luz dos LEDs. Uma discussão

detalhada tratando as não-linearidades envolvidas com os componentes LEDs é

apresentada no Capítulo 2.
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1.2  Objetivo e Justificativa da Tese

A presente tese tem como principal objetivo propor uma metodologia eficiente

para estimação de valores de intensidades luminosas de dispositivos automotivos

optoeletrônicos que utilizam LEDs do tipo SMD. Mais especificamente, tal

metodologia é aplicada para realizar a modelagem tanto de lanternas de posição

traseiras como de lanternas de freios, sendo ambas montadas com LEDs SMD.

Assim, em todos os casos, a idéia é desenvolver uma ferramenta eficiente para a

modelagem desses dispositivos luminosos e que possibilitem estimar valores de

intensidade luminosa em função de diferentes posições do diagrama de distribuição

de intensidade luminosa, considerando ainda apenas os dados de projeto.

Para tal finalidade, o comportamento entre as diversas variáveis envolvidas

com o projeto desses dispositivos luminosos foi mapeado por intermédio de sistemas

de inferência fuzzy (PEDRYCZ e GOMIDE, 1998). A sintonização das funções de

pertinência dos sistemas de inferência fuzzy foi processada com base nas seguintes

entradas: a intensidade luminosa do LED, o número de colunas de LEDs, a distância

entre colunas de LEDs, o número de linhas de LEDs, a distância entre linhas de

LEDs ( DL ) e a intensidade luminosa dos dispositivos optoeletrônicos nos diferentes

ângulos de visão. Após esta etapa, alimentando-se o sistema de inferência fuzzy

com dados de projeto, os mesmos produzem uma saída que representa a

intensidade luminosa dos respectivos dispositivos.

A aplicação desta técnica torna possível comparar os valores de intensidades

luminosas de lanternas de posição traseiras e lanternas de freios, em um

determinado ângulo de visão, com valores estabelecidos por normas pelo

CONTRAN (CONTRAN, 1988). Desta forma, as confecções de ambos protótipos são

direcionadas para aquelas em que os valores de intensidades luminosas estimadas
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pelos sistemas de inferência fuzzy estejam condizentes com os valores estipulados

para cada aplicação. Em contraste, na maneira convencional de projeto, ou seja,

sem a utilização de qualquer ferramenta de apoio à decisão, havia a necessidade de

construir diversas amostras para que apenas algumas delas fossem aprovadas pelo

CONTRAN. Além disso, as amostras selecionadas dificilmente apresentavam a

melhor relação custo/benefício.

Adicionalmente, os resultados obtidos por meio de sistemas de inferência

fuzzy são também comparados com aqueles advindos da utilização de redes neurais

artificiais.

Embora este trabalho seja direcionado para aplicação do LED SMD em

equipamentos automotivos, principalmente em lanternas de posição traseiras e

lanternas de freios, a metodologia desenvolvida pode ser generalizada e usada em

outras aplicações que utilizam LEDs SMD em conjuntos, tais como pode ocorrer em

semáforos de trânsito e painéis eletrônicos de mensagem.

A principal justificativa do desenvolvimento destas técnicas é que as mesmas

facilitam a implementação de LEDs SMD em lanternas de posição traseiras e

lanternas de freios, pois minimiza o tempo gasto no projeto do protótipo. Além disso,

a ferramenta permite também simular várias opções de configurações, possibilitando

então a escolha de uma amostra que ofereça uma relação custo/benefício

adequada, sendo ainda que em alguns casos consegue-se até 20% de redução.

Essa possibilidade contribui para aumentar substantivamente a competitividade das

indústrias nacionais envolvidas com a fabricação de tais equipamentos.

Adicionalmente, uma outra justificativa original desta tese é também a inexistência

de disponibilidade atual de ferramentas que auxiliem nos projetos de lanternas de

posição traseira e lanternas de freios.
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É importante ainda ressaltar que, conforme mencionada também na seção

anterior, a utilização desses dispositivos luminosos traseiros podem contribuir

substancialmente para a redução de acidentes que envolvem colisões traseiras.

Entretanto, tal benefício só poderá ser usufruído se os projetos dos mesmos forem

apropriadamente executados em respeito às normas regulamentares, trazendo

contribuições importantes para o incremento de um fator que é tido como prioritário

em veículos, ou seja, a segurança.

1.3  Contribuições da Tese de Doutorado

Entre as principais contribuições desta tese de doutorado, pode-se destacar

as seguintes:

� Proposição de metodologia original, baseada em sistemas de inferência

fuzzy, visando dimensionamento de dispositivos automotivos

optoeletrônicos utilizando tecnologia de montagem de superfície e LEDs

SMD, possibilitando que diversos equipamentos luminosos sejam

desenvolvidos de forma eficiente a partir da mesma sistemática de projeto.

� Minimização de custos referentes ao desenvolvimento dos dispositivos

automotivos optoeletrônicos, pois o método em questão contribui

significativamente para a redução de custo de implementação de lanternas

de posição traseiras e lanternas de freios, minimizando também o tempo

gasto nos projetos dos protótipos e tornando mais rápida a seleção do

melhor protótipo a ser utilizado para uma determinada especificação.

� Disponibilização da tecnologia utilizada envolvendo o projeto de

equipamentos luminosos automotivos utilizando LEDs SMD e a tecnologia
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SMT, permitindo seu uso em diversos outros dispositivos em substituição

às lâmpadas incandescentes.

1.4  Organização da Tese

A presente tese se desenvolve em 5 capítulos, conforme descritos a seguir:

No Capítulo 2 é realizada uma descrição dos aspectos principais envolvendo

a tecnologia de montagem de superfície, assim como se detalha como é efetuado o

processo de certificação de lanternas de posição traseira e lanternas de freios

utilizando LEDs SMD. Uma investigação detalhada sobre os aspectos envolvendo as

não-linearidades na emissão de luz por parte destes componentes luminosos é

também descrita.

No Capítulo 3 é apresentada uma descrição dos conceitos fundamentais

envolvendo os sistemas de inferência fuzzy que serão utilizados para o mapeamento

do problema. Aspectos básicos relacionados às redes Perceptrons multicamadas, as

quais serão utilizadas para propósitos de comparação dos resultados obtidos pelos

sistemas de inferência fuzzy, serão também descritos.

No Capítulo 4 são relatados a metodologia e os diversos resultados

produzidos pelos sistemas de inferência fuzzy que foram utilizados para a estimação

de valores de intensidades luminosas. Várias análises comparativas são também

realizadas visando propósitos de validação dos sistemas desenvolvidos.

Finalmente, no Capítulo 5, as conclusões gerais deste trabalho são

apresentadas e temas pertinentes para desenvolvimento de pesquisas futuras são

ainda propostos.
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