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Introdução

Atualmente, a complexidade dos sistemas eletrônicos vem crescendo de forma
cada vez mais rápida, exigindo uma conseqüente evolução nos processos de projeto e fabricação de placas de circuito impresso. Mais componentes em um menor
espaço, mais pinos por componentes, distâncias e furos cada vez menores e um
número de camadas nunca antes imaginado vêm se tornando rotina no desenvolvimento de PCB, exigindo dos projetistas novas técnicas, novas ferramentas
e novos procedimentos.
A Siemens adota, desde 1994, as ferramentas Mentor Graphics1 para o desenvolvimento de placas de circuito impresso, desde a criação de bibliotecas até
o roteamento e a geração de dados para a fabricação. Estas ferramentas são
utilizadas tanto no Brasil quanto em outros países onde existem empresas do
grupo Siemens (Alemanha, EUA, Argentina, dentre outros), permitindo a padronização dos dados, o que torna possível o compartilhamento de informações e
o desenvolvimento conjunto de projetos. As ferramentas Mentor apresentam um
grau de complexidade bastante grande, sendo utilizadas no desenvolvimento de
placas de circuito impresso complexas, cujo desenvolvimento seria inviável em
outros ambientes. Como diferenciação, as ferramentas Mentor apresentam uma
abrangência total das etapas de desenvolvimento de um projeto de hardware,
indo desde a captura de diagramas elétricos até a geração dos dados de fotoplotagem, passando por simuladores analógicos e digitais, análise térmica, análise
de interferência eletromagnética, dentre outros. Todos esses processamentos são
realizados sobre uma mesma base de dados, possibilitando o desenvolvimento
paralelo, tornando o processo muito mais produtivo. Além disso, todo o sistema
de arquivos Mentor é baseado em arquivos ASCII, possibilitando uma grande
flexibilidade para o projetista na alteração de parâmetros e configurações, além
da solução de problemas. Outra vantagem é a estruturação hierárquica dos
componentes e esquemáticos. No ciclo de desenvolvimento das placas de circuito impresso na Siemens, são utilizadas, além das ferramentas destinadas ao
projeto da placa efetivamente, ferramentas de análise térmica, análise de compatibilidade eletromagnética e ferramentas de pós-processamento de placas, as
quais serão descritas adiante.
Devido ao considerável aumento de complexidade dos projetos de PCB, se
faz necessária uma seqüência bem definida de passos a serem seguidos no seu
desenvolvimento, a qual será descrita a seguir. Estes passos não são mera arbitragem, mas sim, o resultado da longa experiência adquirida pelos projetistas
da Siemens ao longo dos anos.
Para a garantia do funcionamento de uma placa de circuito impresso antes
de sua fabricação, cada vez mais se faz uso de simulações, que minimizam a
necessidade de protótipos, reduzindo os custos finais da empresa. As simulações
mais importantes referentes ao projeto de placas de circuito impresso são a simulação Térmica e a de Compatibilidade Eletromagnética, que serão analisadas
mais adiante.
Atualmente, muita importância também é dada aos processos que irão ser
aplicados depois do projeto de uma placa, no que se diz respeito à possibilidade
e facilidade de fabricação, montagem e testes. Esses conceitos são conhecidos
como DFM (Design for Manufacturing) e DFT (Design for Testability).
1 Endereço

eletrônico: <http://www.mentor.com>
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Procedimentos de Projeto

O desenvolvimento das placas pode ser dividido, somente para referência, em
quatro grandes blocos:
• Criação de biblioteca;
• Captura de esquemático;
• Projeto da fiação impressa;
• Geração dos dados de fabricação;

2.1

Criação de biblioteca

A Siemens possui um sistema de numeração de seus produtos que os organiza
em níveis hierárquicos, onde cada bloco de um produto possui um número específico. Estes números estão organizados num sistema de listas chamado TGB,
organizadas em um grande banco de dados comum para todas as unidades Siemens no mundo. O sistema TGB é dividido em duas grandes partes: o TGD
e o TBB. No primeiro ficam armazenadas as listas básicas dos produtos Siemens, sua descrição, instruções de montagem, desenhos de construção, ou seja,
“como” um produto deve ser feito e todos os componentes utilizados no mesmo.
No TBB, onde são especificados matérias primas, fornecedores, e tudo que se
relaciona com “o que usar” para fazer um produto. Em relação às placas de circuito impresso, no sistema TBB, são cadastrados os componentes, com as suas
características físicas e fornecedores possíveis, bem como as características de
cada tipo de placa de circuito impresso, possíveis fabricantes e os dados exigidos
por cada um deles. Porém, para o projeto de uma placa de circuito impresso, o
sistema de listas TGD o é mais importante.
Uma lista é a descrição de um produto, onde estão relacionados todos os
blocos que ele contém, indicando assim o que é necessário para que este produto
seja fabricado. Uma lista de nível hierárquico alto normalmente possui apenas
blocos comuns a vários produtos; estes blocos, por sua vez, também possuem
suas listas, formando uma árvore onde os níveis mais inferiores são os que contêm
efetivamente os componentes eletrônicos a serem utilizados na fabricação de um
produto. Por exemplo, para vários tipos de telefone fabricados na Siemens, o
gancho de todos eles é o mesmo; assim, a lista de nível mais alto possui apenas
três componentes: a lista do gancho, a lista do circuito interno e a lista da
carcaça. Embaixo da lista do circuito interno, temos a relação dos componentes
que vão montados na placa e a placa efetivamente. Na lista da carcaça, estão
relacionados as peças mecânicas a serem utilizadas, bem como cada tipo de
parafuso. Na lista do gancho, teremos a carcaça do gancho e o seu circuito
interno. Assim, quanto mais complexo é o produto, maior é a sua árvore de
listas e mais ramificações ela possui.
No caso dos componentes, que são o nível mais baixo dessa hierarquia, não
existe uma lista, e sim a descrição do componente no sistema TBB. O sistema
de biblioteca de componentes Mentor na Siemens segue esta mesma numeração,
possuindo inclusive ferramentas de interação entre ele e o TGD de listas, com
validação no sistema TBB.
A Siemens adota o sistema de bibliotecas LMS, desenvolvido pela Mentor,
para a organização dos componentes. Este sistema é organizado em catálogos,
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onde o próprio bibliotecário define a estrutura de classificação dos componentes,
apresentando todas as vantagens tradicionais de um sistema centrado de biblioteca. Estes catálogos são semelhantes aos catálogos de componentes criados
localmente, mas são gravados em formato binário e só podem ser editados numa
ferramenta chamada Library Manager. A principal vantagem do sistema LMS
de bibliotecas é a segurança, pois apenas os bibliotecários têm permissão de
edição dos arquivos, mas todos têm acesso para o uso dos componentes. Outra
vantagem é a garantia de que todos os projetos sempre estão usando a versão
mais atual dos componentes, pois quando algum componente é modificado, as
ferramentas de captura de esquemático acusam que o componente já colocado
no esquema está desatualizado e precisa ser recolocado.
A ferramenta Library Manager facilita a criação dos componentes por ser um
ambiente integrado com as ferramentas de criação de símbolos e de geometrias,
sendo todos os nomes de arquivos e caminhos de diretório atualizados automaticamente, tirando do bibliotecário essas preocupações secundárias. Permite
também a manipulação da biblioteca como um todo, e não apenas dos componentes isoladamente. Por exemplo, a mesma propriedade pode ser alterada para
todos os componentes de uma só vez, evitando trabalhos repetitivos e pouco produtivos. Com todos esses procedimentos e mais as opções de checagem de erros
grosseiros, como a falta de propriedades básicas, o sistema de bibliotecas LMS
permite a criação de bibliotecas complexas e consistentes com relativa facilidade.
Neste contexto, a biblioteca CAD ganha tal importância que é considerada
pela Siemens como um dos seus principais repositórios de propriedade intelectual.
Existem duas formas de criação de componentes: a requisição da criação
dos componentes aos bibliotecários (e a sua conseqüente inclusão na biblioteca
padrão), ou a criação de componentes específicos ao projeto, caso que se aplica
apenas a placas utilizadas em testes de laboratório de desenvolvimento e que
não entrarão em fabricação seriada.

2.2

Definição de componentes em Mentor

Um componente é uma entidade composta por um símbolo, uma geometria
e uma associação entre eles, chamada de mapeamento. Sem qualquer destas
partes, um componente não pode ser utilizado em um projeto de PCB.
O símbolo é o componente do ponto de vista lógico, com seus pinos nomeados de acordo com suas funções, seus sinais distribuídos de forma funcional,
tendo uma forma relativamente livre. Um símbolo possui propriedades associadas (Figura 1), que caracterizam diversas particularidades do componente.
Estas propriedades, compostas de tipo e valor, podem ser relativas a seu funcionamento, suas características físicas, seu cadastro em biblioteca, sua referência
lógica, sua utilização ou não na placa, enfim, tudo que possa interferir no resultado final da placa de circuito impresso ou nas simulações. As principais
propriedades, imprescindíveis para a existência do componente são:
• COMP: propriedade pela qual o componente será identificado por todas
as ferramentas associadas ao projeto de PCB;
• PART_NO: propriedade que contém o nome da associação entre símbolo
e geometria. Esta propriedade segue o padrão de numeração dos componentes Siemens no sistema TGD de listas descrito anteriormente;
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Figura 1: Símbolo elétrico e suas propriedades associadas
• REF: contém a referência da instância de um componente;
Além destas, existem propriedades relacionadas com a utilização do componente em uma placa de circuito impresso:
• GEOM: geometria associada a um componente, apenas informativa na
fase de captura, já que será preenchida apenas no empacotamento;
• BRD_LOC: contém as coordenadas de cada instância de um componente
na placa de circuito impresso, também preenchida na fase de empacotamento;
• MULTI_ASSY: uma placa pode possuir mais de uma variante, onde alguns componentes são montados em uma, mas não em outra. Essa propriedade está relacionada a esta montagem ou não, sendo o valor da propriedade as variantes nas quais o componente será montado. Componentes
sem esta propriedade são montados em todas as variantes. O caso de
placas com múltiplas variantes será exemplificado mais adiante.
• DUAL_FOOTPRINT: no caso de uma placa com variantes, é possível
que dois componentes sejam montados na mesma coordenada, um para
cada variante. Neste caso, a ferramenta precisa ser informada que esta
sobreposição é possível e desejada.
A geometria de um componente é o componente do ponto de vista físico.
A geometria é a forma física do componente, possuindo a localização dos seus
pinos, o tamanho de sua cápsula, o espaço que deve ser reservado ao componente
(não necessariamente apenas o tamanho deste), as indicações em silkscreen e
demais restrições físicas (regiões proibidas para roteamento, proibidas para furos
de passagem) relacionadas com o componente em si, independente da situação
onde seja utilizado. As geometrias seguem padrões especificados por normas
técnicas, já que normalmente servem a vários tipos de componentes. Na criação
de geometrias, estas normas devem ser seguidas para a possível reutilização da
geometria criada.
O mapeamento é a associação de um símbolo com uma geometria, onde um
pino lógico é mapeado a um pino físico. Além disso, no mapeamento consta a
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definição dos pinos de alimentação do componente (quando existentes), os quais
não aparecem no símbolo. No mapeamento, porém, consta apenas esta associação de pinos; a real associação entre símbolo, geometria e mapeamento é feita
pelo catálogo, que é na realidade um arquivo texto, contendo essa associação
em forma de tabela.

2.3

Criação de componentes pelo projetista

Na criação de componentes, usam-se dois módulos das ferramentas Mentor:
Design Architect, na criação dos símbolos, e Librarian, na criação de geometrias
e mapeamentos.
O módulo Design Architect destina-se a tudo que se relacione com o circuito
do ponto de vista lógico, o que inclui captura do diagrama elétrico, criação de
símbolos lógicos, a inclusão de propriedades em entidades e instâncias, dentre
outras funções.
Um símbolo é composto de pinos e de um corpo, no qual são adicionadas
as propriedades descritas anteriormente e qualquer outra que se deseje, seja
ela uma propriedade padrão ou não. Os pinos, por sua vez, também possuem
propriedades, como nome, número, tipo de pino (entrada, saída ou bidirecional),
estado inicial para simulações, dentre outras.
As propriedades que são características do componente devem ser inseridas
no momento da criação do símbolo, pois devem estar sempre presentes em qualquer caso de utilização. Propriedades relativas a estado de pinos, ou qualquer
coisa que seja apenas momentânea para uma situação devem ser inseridas nas
fases de análise, como será descrito adiante.
Depois do símbolo ser corretamente criado com todos os ítens descritos,
deve-se criar a geometria correspondente, caso ainda não tenha sido criada para
outro componente. Na criação de geometrias, tanto de componentes quanto de
qualquer outra entidade física (furos, construtivos e outros), é utilizado o módulo Librarian. O módulo Librarian funciona de modo bastante semelhante a
um CAD genérico, mas incorpora o conceito de 2 12 D, que significa a utilização
de várias camadas para a representação de objetos, tendo ou não uma correspondência elétrica. Este sistema de várias camadas lógicas é necessário para
uma correta representação de cada um dos tipos de objetos presentes numa
placa, como ligações físicas no cobre, referência em silkscreen, delimitação das
cápsulas dos componentes e outras. Na Figura 2, pode-se observar a geometria
de uma cápsula SO14, onde se observam as camadas relativas aos pads, ao corpo
do componente, ao posicionamento padrão das referências e os limites físicos do
componente.
Uma geometria, como foi dito, não corresponde necessariamente a um componente. Ela pode também representar um furo, um terminal SMD, um construtivo ou até mesmo ser uma geometria de auxílio, que não representa efetivamente um objeto físico. As geometrias em Mentor também funcionam de forma
hierárquica, onde uma geometria pode ser inserida dentro de outra, sendo tratada como uma entidade única, e não por suas diversas partes. A seguir está a
descrição dos principais tipos de geometria:
• PAD THT, PAD SMD: estes tipos de geometria (Figura 3) são bastante
semelhantes entre si; elas representam, respectivamente, um pino de um
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Figura 2: Geometria de uma cápsula SO14
componente convencional e um terminal de um componente de montagem em superfície. Na definição de cada um, devem ser descritas todas
as camadas que devem possuir a representação do pino. Por exemplo,
um terminal de superfície só tem um terminal elétrico na superfície onde
estiver posicionado o componente, mas não nas internas nem na oposta.
Porém, além do contato elétrico, deve possuir a definição da abertura na
máscara de solda e a definição da área de pasta de solda. No caso de um
pino de um componente convencional, pode-se definir um anel para todas
as camadas, ou um anel diferente para cada camada, além das definições
de máscara de solda, anel negativo nas camadas definidas como plano e
diâmetro do furo;
• VIA THT, Buried VIA, Blind VIA: estas geometrias (Figura 3) definem
os furos de passagem utilizados no roteamento da placa. O primeiro tipo
define um furo convencional, semelhante ao terminal de um componente
convencional. O segundo define um tipo de furo de passagem que estabelece contato apenas entre duas camadas (excluindo-se as externas), não
interferindo nas outras. O terceiro tipo refere-se a furos de passagem que
conectam uma camada externa a uma camada interna. A tecnologia deste
dois últimos tipos de furo de passagem ainda é bastante nova, sendo usada
apenas em projetos de extrema complexidade e baixa produção, pois seu
custo é muito elevado;
• BOARD: é a geometria do construtivo de uma placa. Representa, além da
borda física, as restrições de posicionamento de componentes, restrições
de roteamento, furos mecânicos, restrições de altura e qualquer outro tipo
de indicação necessária a um projeto, independente do posicionamento
dos componentes e de sua ligação lógica. Também se pode pré-definir no
construtivo as coordenadas padrões de posicionamento de determinados
componentes (conectores, na maioria das vezes), que não podem ter suas
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Figura 3: Representação de terminais e furos de passagem
coordenadas alteradas pelo projetista (salvo em casos especiais), facilitando muito o trabalho do mesmo;
• COMPONENT: é o tipo de geometria que descreve um componente. Neste
tipo de geometria, são inseridas geometrias do tipo PAD nas coordenadas
correspondentes aos terminais físicos do componente, obedecendo à numeração descrita no seu datasheet. Além disso, existe o desenho da cápsula
física em si, além do espaço que deve ser reservado para um componente
com esta geometria para permitir uma fácil montagem do mesmo através
de máquinas automáticas. Pode-se incluir também indicações de restrições
de roteamento e furos de passagem (para cristais, por exemplo), limites
do aquecimento térmico de um componente (que aquece apenas na cápsula, mas não na área ocupada pelos pinos), localização da referência em
silkscreen e da referência para o plano de ocupação, dentre outras;
• GENERIC: este tipo de geometria é destinado a qualquer geometria criada
para o auxílio de algum processo, como por exemplo, uma borda com
coordenadas que será inserida ao redor do construtivo, ou o logotipo de
uma empresa que deve ser impresso no cobre.
Após a correta criação de uma geometria, resta apenas o mapeamento a ser
feito. Isto é feito no próprio Librarian, seguindo uma série de etapas. Como foi
dito, a real associação entre símbolo, geometria e mapeamento é feita por um
catálogo. Um projeto pode possuir vários catálogos, sendo que um componente
deve constar em apenas um deles, para que na fase de empacotamento, quando
os mapeamentos serão acessados, não sejam encontrados mapeamentos redundantes e até mesmo diferentes para um mesmo componente. Assim, o primeiro
passo é definir em qual catálogo o componente será mapeado. Definido o catálogo ativo, define-se a biblioteca de símbolos a serem mapeados (ou apenas em
que diretório eles se encontram). Como foi dito, a associação dos componentes
é feita a partir da propriedade PART_NO, que define o part-number do componente. Assim, é criado um novo part-number dentro do catálogo ativo, de
nome igual à propriedade PART_NO atribuída ao símbolo a ser mapeado, para
o qual também são definidas uma geometria dentre as disponíveis e um símbolo
da biblioteca selecionada. Feito isso, são então adicionados ao mapeamento os
pinos de alimentação do componente (quando existirem), os quais não aparecem
(e não devem aparecer) no diagrama elétrico. Assim é possível, através de uma
dupla janela gráfica, fazer a associação de pinos lógicos com pinos físicos, completando o mapeamento do componente. Este procedimento deve ser repetido
para todo e qualquer componente criado.
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Deve-se atentar ao fato de que, no momento do empacotamento, qualquer
símbolo sem um part-number associado, uma geometria que esteja referenciando
outras não existentes, part-numbers conflitantes, redundantes ou inexistentes serão detectados e acusados como erro, impedindo a correta conclusão do processo
de empacotamento.

2.4

Criação de componentes por bibliotecários

No setor ICN WN D A, usa-se a biblioteca de componentes Mentor criada pelos
bibliotecários da Siemens alemã. Isto porque, atualmente, desenvolvem-se módulos apenas para a central EWSD, cujo projeto é alemão, e, conseqüentemente
só usa componentes comuns à Siemens da Alemanha. Assim, quando é necessária a requisição da criação de um novo componente na biblioteca Mentor, usa-se
um serviço fornecido pela Siemens alemã chamado CIF.
Neste sistema on-line, existe um cadastro de projetos em andamento, os
quais necessitam da criação de componentes na biblioteca Mentor. Dentro de
cada projeto, é possível fazer a requisição da criação de qualquer componente
seguindo-se dois procedimentos, dependendo da existência ou não do componente no sistema de cadastro TBB. Se o componente já for cadastrado, pede-se
a criação de seu símbolo e geometria pelo seu part-number. Caso contrário, é necessário informar as características do componente (valor, tolerância, fabricante,
etc), além de requerer seu cadastro no sistema TBB. Após a criação do componente pelos bibliotecários, o projetista é avisado por e-mail da disponibilidade
do mesmo na biblioteca Mentor.
Ainda que muito difícil de ocorrer, existe a possibilidade de erro por parte
dos bibliotecários. Por esse motivo, adotou-se como procedimento a conferência,
no caso de componentes recém criados, tanto do símbolo como da geometria,
mas principalmente do mapeamento do componente criado; com isso, evita-se
problemas nos passos posteriores.

2.5

Captura de esquemáticos

A captura de um esquemático é a transferência de um esquema elétrico de
sua origem (rascunhos dos projetistas de hardware) para o meio eletrônico no
sistema Mentor. Para essa tarefa, usa-se o módulo Design Architect, já descrito
anteriormente.
Porém, para que se obtenha um resultado satisfatório, a captura deve levar
vários fatores em consideração, como a clareza do esquema final, que deve ser
passível de entendimento mesmo por uma pessoa que não o projetista de hardware nem o projetista de placas que realizou a captura. O esquemático deve
atender às normas Siemens de documentação, nas quais devem ser observados
detalhes como tamanho mínimo de fonte, orientação dos textos, posicionamento
de conexões, dentre outros. No processo de captura deve-se explorar ao máximo
o reaproveitamento de blocos, já que a chance de erro que existiria na reprodução de um bloco é eliminada. Por fim, deve-se estabelecer um procedimento
para que o trabalho de captura seja otimizado para um máximo rendimento.
Inicialmente, deve-se realizar uma análise global do esquemático, tentandose identificar as possíveis repetições de blocos, as possíveis divisões lógicas do
circuito; estimar quantos níveis hierárquicos serão necessários, enfim, deve-se
planejar desencadeamento da atividade e seu ponto de partida. Identificados os
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blocos lógicos, deve-se criar, dentro do container do projeto, um sub diretório
que irá conter as folhas dos blocos, que se comportam como outros pequenos
containers. O container é um diretório de arquivos que abriga um componente
Mentor, seja um projeto, um esquemático ou um componente propriamente dito.
Cada bloco tem sua folha, e algumas vezes mais de uma folha, que deve ser criada
dentro dos padrões Siemens, usando-se preferencialmente folhas de tamanho A4,
A3 ou A2. Somente em raríssimos casos é permitido o uso de folhas maiores que
A2, devido a pouca praticidade de se trabalhar com esquemas muito grandes.
O primeiro passo é a inserção de uma borda padrão Siemens, que poderá ser
trocada posteriormente caso seu tamanho seja insuficiente. Nesta folha são adicionados os componentes principais da folha, dando uma noção inicial de como
ficará o esquemático. Em seguida, são adicionados os componentes periféricos
e as ligações entre estes e os principais. Por fim, são adicionadas as conexões
externas, entre a folha e os níveis superiores ou entre a folha e as suas vizinhas.
Após a verificação básica de erros, a folha é salva e seu respectivo símbolo pode
ser criado. Essa verificação é apenas básica por que trata apenas das conexões
internas da folha e de seus componentes. Uma verificação completa só é possível
com o esquemático completo em todos os seus níveis.
Na criação dos símbolos dos blocos, novamente é necessária uma previsão do
resultado final do esquemático de nível superior. Baseado nisso, é realizada a
disposição dos pinos do bloco no seu símbolo, assim como a adição de algumas
propriedades necessárias, quais sejam:
• BLOCK_NAME: o valor dessa propriedade indica o nome do bloco, que
no caso do uso de vários blocos semelhantes é muito importante;
• PAGES_DOWN: essa propriedade indica o(s) número(s) da(s) página(s)
contida(s) abaixo do bloco. Inicialmente com o valor de “?”, essa propriedade é atualizada por uma ferramenta desenvolvida pela própria Siemens,
chamada CFM, a qual será descrita mais adiante;
• INST: assim como no caso dos componentes, os blocos posicionados nos
esquemáticos também são instâncias, e necessitam de um número para
que os componentes abaixo deste bloco sejam identificados. Um número
de instância é formado da concatenação do número da instância do bloco
com o número da instância do componente dentro do bloco. Assim, não
há confusão com instâncias no caso do uso de vários blocos semelhantes,
os quais tem componentes com números de instâncias semelhantes.
À medida que os símbolos dos blocos são criados, estes devem ser posicionados na folha de nível superior, mesmo sem as conexões, para que se tenha noção
do resultado final do esquemático, acesso rápido aos esquemáticos inferiores e
noção de quanto trabalho ainda resta a ser feito. De acordo com as normas
Siemens, alguns componentes têm lugar pré-definido para serem posicionados.
Capacitores de desacoplamento devem ser posicionados em uma folha paralela
à folha de esquemático superior, assim como conectores no caso de módulos de
centrais e componentes sem sentido lógico, como bordas aterradas, por exemplo.
Após a conexão dos blocos uns com os outros, que deve preferencialmente ser
feita apenas com todos os blocos capturados, pode-se finalmente realizar uma
checagem do esquemático como um todo.
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Essa verificação pode englobar vários quesitos, como a verificação de conexões provavelmente erradas, como a ligação de várias saídas (ou entradas) entre
si sem nenhuma entrada (ou saída) ou conector, referências repetidas, no caso
de se forçar a referência de componentes para valores pré-definidos, a ligação de
um sinal a um barramento, sendo que este sinal não pertence ao barramento,
dentre outros. Esse tipo de verificação serve apenas para a detecção de erros
grosseiros de captura, mas não detecta, obviamente, erros lógicos de captura ou
até mesmo de projeto. Esses erros devem ser verificados através da comparação,
por duas pessoas que não a que realizou a captura, através da impressão dos
esquemáticos capturados com o esquema original, se este existir. Além disso,
o próprio projetista deve analisar todo o esquema para uma verificação final.
Apenas com o aval do projetista de que o que foi capturado está correto é que
se deve passar à etapa de empacotamento.

2.6

Empacotamento

Empacotar significa transformar os dados lógicos em dados físicos; em outras
palavras, transferir o circuito capturado para as ferramentas de posicionamento e
roteamento. No processo de empacotamento são reunidos todos os dados criados
anteriormente relativos a mapeamentos, propriedades de símbolos e geometrias,
enfim, todos os dados que possam ter influência no resultado final da placa do
ponto de vista físico.
Posicionamento e roteamento são realizados no módulo Mentor chamado
Layout. Nesta ferramenta, não interessam mais os símbolos lógicos, os nomes
de pinos descrevendo funções lógicas, e sim, as geometrias dos componentes,
sua pinagem física, suas propriedades de altura, restrições físicas, dentre outras.
Assim, os dados lógicos obtidos na conclusão do esquema elétrico necessitam ser
convertidos para um formato que seja mais prático de ser usado pelo módulo
Layout e os posteriores. Porém, antes de descrever como é feita essa conversão,
é preciso analisar o formato dos arquivos relativos ao esquemático e dos arquivos
relativos à placa em si.
Quando se salva um esquemático, os dados são gravados em um arquivo em
formato binário, o qual não pode ser alterado a não ser com a ferramenta Design
Architect. Já os arquivos relativos à placa de circuito impresso são gravados em
formato ASCII, e podem ser alterados (desde que se saiba muito bem o que se
deseja fazer) em qualquer editor de texto. Cada um destes arquivos é relativo
a uma característica da placa, sendo os principais descritos a seguir:
• Arquivo COMPS: este arquivo estabelece a relação entre componentes
(geometria, símbolo e part-number ) com as referências atribuídas a cada
componente e as suas coordenadas na placa;
• Arquivo GEOM: este arquivo contém as geometrias dos componentes gravados no formato de seqüência de comandos AMPLE para a sua reconstrução quando carregados os arquivos. AMPLE é a linguagem na qual as
ferramentas Mentor estão baseadas. Executar um comando no ambiente
gráfico de alguma das ferramentas é equivalente a executar um comando
AMPLE na janela de terminal;
• Arquivo NETS: este arquivo contém todos os nets da placa, relacionando
o nome do net com todos os terminais de cada componente onde este net
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estiver ligado, bem como a classe de roteamento atribuída àquele net;
• Arquivo GATES: este arquivo relaciona as instâncias do esquemático com
as referências atribuídas aos componentes. É o principal arquivo de ligação
entre o esquemático e a placa;
• Arquivo LAYERS: este arquivo contém toda a configuração dos layers
das ferramentas de layout, como nome, cor, padrão de preenchimento,
propriedades associadas a um layer específico. Contém também o número
lógico do layer, informação importante quando é necessária a criação de
um novo layer pelo projetista;
• Arquivo TRACES: este arquivo contém todas as ligações elétricas da
placa: todos os segmentos de trilhas e a qual net cada um esta associado, todos os vértices de cada área de preenchimento e o net associado,
dentre outros elementos que serão impressos na camada de cobre;
Além da descrição dos arquivos, é necessária a compreensão do conceito
de view-point. Como o próprio nome diz, um view-point é um ponto de vista
pelo qual se vê o circuito capturado. Vários pontos de vista podem ser criados
para um circuito, cada um relativo a um tipo de processamento que será feito.
Por exemplo, para o projetista da placa, interessam muitas características do
tipo geometria, mapeamento, mas de nada serve propriedades como tempo de
subida de pinos digitais, limites de temperatura do componente, modelos de
simulação de interferência, os quais só interessam aos analistas de cada tipo
de simulação (analógica, digital, térmica e compatibilidade eletromagnética).
Porém, todas estas pessoas devem trabalhar em um mesmo diagrama elétrico
capturado, para que haja consistência entre os dados manipulados por todos.
Assim, cada analista ou projetista trabalha com o seu view-point, inserindo as
propriedades que melhor lhe convém. Aqui, será tratado apenas do view-point
relativo ao projeto da placa de circuito impresso.
Compreendidos estes conceitos e o formato dos arquivos, fica fácil analisar
como é feita a conversão dos arquivos. Esta conversão é realizada por uma ferramenta auxiliar chamada To-Layout, a qual nada mais é que uma seqüência prédefinida de comandos a outros dois módulos Mentor, DVE (Design View-Point
Editor ) e Package. Como os procedimentos nestas ferramentas são exatamente
os mesmos na maioria dos casos, não se usa cada uma individual e manualmente,
mas através do programa To-Layout, que agiliza e elimina erros do processo.
O primeiro passo executado pelo To-Layout é criar um view-point para a
placa em questão, com a ausência de algumas informações, ou seja, com as referências dos componentes ainda não atribuídas, com a pinagem dos símbolos
ainda não associadas com as geometrias físicas, enfim, estarão presentes apenas
as informações que já constavam no diagrama elétrico inicial. Em seguida, são
relacionados todos os componentes presentes no diagrama elétrico. Com base
na relação gerada, o Package extrai da biblioteca ou do diretório padrão do
projeto (no caso de componentes criados pelo projetista) as informações de mapeamento dos componentes. Caso algum componente do diagrama não tenha
um mapeamento associado através do part-number, é acusado um erro que deve
ser corrigido pelo bibliotecário ou pelo projetista. Encontrados todos os mapeamentos, são copiadas as geometrias da biblioteca para o arquivo de geometrias
descrito anteriormente, assim como criados todos os outros arquivos descritos,
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mais outros não tão importantes. São também atribuídas referências aos componentes aos quais não tenham sido forçadas para um valor pré-determinado,
assim como distribuídos em cápsulas físicas os componentes que possuem mais
de um símbolo lógico por componente, como é o caso de portas lógicas ou amplificadores operacionais.
Como último passo, é realizada a operação de back-annotate, onde todas as
propriedades do view-point criado anteriormente são atualizadas com as informações trazidas dos arquivos de mapeamento ou atribuídas no momento do
empacotamento. Com todas estas etapas cumpridas corretamente, temos o
nosso circuito pronto para ser trabalhado nas ferramentas de posicionamento
e roteamento.
Obviamente, a ferramenta de empacotamento deve ser configurada corretamente para que busque essas informações nos lugares corretos, crie os arquivos
necessários e nos formatos corretos, assim como informe os eventuais erros, de
forma que estes possam ser corrigidos.

2.7

Posicionamento dos componentes

No projeto efetivo da placa de circuito impresso, o primeiro passo é o posicionamento dos componentes no espaço disponível no construtivo da placa. Não
existe ainda um algoritmo eficiente para se realizar o posicionamento dos componentes na placa de forma automatizada. O motivo para isso é a dificuldade
envolvida nesta etapa, que deve levar em conta dezenas de parâmetros, como
equilíbrio galvânico, densidade de componentes, parâmetros térmicos, restrições
de altura, possibilidade de montagem automatizada, facilidade de roteamento,
compatibilidade eletromagnética e muitos outros. Por isso, o posicionamento
dos componentes é a etapa mais crítica, complexa e até mesmo perigosa do
projeto de uma placa, pois um posicionamento incorreto pode levar o projetista
a caminhos incorretos no projeto que só serão constatados em etapas bastante
avançadas, fazendo-o perder muito tempo e trabalho. Pior ainda, quando se detectam erros depois da placa fabricada e montada, pelo esquecimento de algum
parâmetro, causando grandes prejuízos monetários. Assim, mais importante
que qualquer norma ou restrição, mais que qualquer algoritmo ou método de
posicionamento, conta a experiência do projetista para um bom posicionamento
dos componentes.
Devido a importância do posicionamento, o primeiro passo é uma análise
da densidade dos componentes e das ligações entre eles e toda e qualquer restrição de posicionamento conhecida inicialmente, seja ela relativa a fatores térmicos, eletromagnéticos ou mecânicos. A análise de densidade pode ser feita
posicionando-se todos os componentes fora da placa (o que pode ser feito automaticamente no Layout), e exibindo-se o que são chamados de guides (linhas
retas entre os pinos dos componentes, representando ligações ainda não completadas). Analisando-se a quantidade de componentes em relação ao tamanho da
placa e a densidade de guides entre os componentes, tem-se uma idéia inicial do
problema.
Em seguida, componentes com coordenadas fixas ou restrições rígidas de posicionamento devem ser colocados, já que deles depende o posicionamento dos
demais componentes. Nesta categoria se encontram os conectores, que normalmente tem seu posicionamento ditado por alguma restrição mecânica (formato
do bastidor que irá conter a placa, por exemplo), chaves, conectores de placas
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“filhotes” (pequenas placas que se encaixam sobre outra placa), LEDs, componentes de tamanho muito grande e outros componentes eventuais.
A seguir, de maneira um tanto empírica, são posicionados provisoriamente os
componentes maiores e os mais críticos, como processadores, memórias, cristais
(que sempre são posicionados perto de seus respectivos circuitos integrados),
componentes de alta potência. Só então se posicionam os demais componentes;
com o posicionamento dos componentes periféricos, pode-se fazer um posicionamento mais preciso dos componentes posicionados anteriormente, realizando-se
pequenos ajustes até se obter uma primeira versão do que será o posicionamento
definitivo.
Antes de se prosseguir, é imprescindível uma consulta ao projetista, que, por
possuir um maior conhecimento do contexto onde a placa será instalada e irá
operar, pode perceber facilmente problemas de posicionamento que o projetista
de placa não pôde prever. Nesta fase é possível o primeiro encaminhamento da
placa para a equipe de análise térmica, que será discutida posteriormente.
Com os problemas apontados pela equipe de análise térmica, pode-se então
finalizar um posicionamento que, do ponto de vista térmico e mecânico, está
correto. Não necessariamente esta disposição de componentes será a definitiva,
pois as dificuldades de roteamento e principalmente a análise de EMC podem
exigir novas correções, sem levar em conta alterações no projeto pelo próprio
projetista, pelos mais variados motivos, como a indisponibilidade no mercado
de um determinado componente.

2.8

Roteamento

A fase de roteamento pode ser dividida em duas etapas, não seqüenciais e
não mutuamente excludentes: roteamento manual e roteamento automático.
A maior parte dos projetos de placas passa pela fase de roteamento manual antes do roteamento automático. Em placas extremamente críticas, como placas
de assinantes de centrais telefônicas, todo o roteamento deve ser feito manualmente, não pela complexidade, mas para atender normas extremamente rígidas
de traçado que não são suportadas pelos algoritmos dos roteadores automáticos.
Por mais que os algoritmos de roteamento automático evoluam (e atualmente já
estão muitíssimo avançados), o projetista nunca irá perder seu papel, pois o ser
humano consegue considerar regras, restrições e prioridades de forma heurística,
o que lhe permite projetar placas que os roteadores não conseguem por ter que
seguir rigidamente as restrições. Além disso, simplesmente fazer as ligações de
uma placa não basta para que se tenha um layout completo. Ë necessário um
pós-processamento formado de várias etapas, descritas mais adiante, que são
imprescindíveis para que a placa possa ser considerada como completa. Antes
de se analisar os procedimentos de roteamento de uma placa, é necessário esclarecer dois diferentes conceitos para sua total compreensão: roteamento por grid
e roteamento por shape.
A representação por grid é a técnica mais antiga de representação de placas
de circuito impresso. Nos algoritmos baseados em roteamento por grid, a superfície de roteamento é dividida em uma matriz, na qual cada quadrado tem a
dimensão da menor característica que pode ser fabricada numa dada tecnologia
(esta distância é denominada por λ). Esta grade divide a área de roteamento
em um número de células. Dois terminais a e b, são, cada um, associados a uma
célula da grade. Um valor inteiro vx,y é associado a cada célula da grade (x, y).
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Figura 4: Resultado de um roteamento por grid
Inicialmente, vx,y = ∞ para todo x e y. Em seguida, a va é atribuído o valor 0,
e células adjacentes são visitadas no primeiro passo. Cada vez que uma célula
(x, y) é visitada, para cada um dos vizinhos (x0 , y 0 ), vx0 ,y0 é preenchida com o
mínimo entre o seu valor atual e vx,y + |x − x0 | + |y − y 0 |. Quando o processo
termina, cada célula da grade está preenchida com a sua distância d ao terminal
a, como mostrado na Figura 4.
O caminho mais curto de a para b pode ser traçado movendo-se da célula b
pelas células adjacentes com valor d-1, d-2, etc., até que o ponto a com valor 0
seja alcançado. Um caminho possível é mostrado em destaque na Figura 4.
O maior problema das técnicas baseadas em roteamento por grid é o fato
destas requererem tempo de processamento e espaço de memória proporcionais
à área de roteamento, a qual pode vir a ser bastante grande em relação aos
componentes que a ocupam. Quando estes algoritmos foram desenvolvidos, seu
desempenho era satisfatório, mas para a atual tecnologia que emprega componentes cada vez menores, a área proporcional requerida para roteamento e
conseqüentemente os recursos computacionais exigidos tornam a técnica inviável.
Para fugir do grande tempo de processamento e do grande espaço requerido pela técnica de representação por grid, as pesquisas se voltaram para os
algoritmos “grid-less”, baseados em linha ou baseados em forma (shapes). Os
primeiros algoritmos, porém, em contrapartida a necessitar de menos recursos,
não necessariamente encontravam o menor caminho de roteamento, e muitas
vezes não encontravam nenhuma solução, mesmo que esta existisse. Após as
tentativas iniciais, muitas pesquisas descreveram não algoritmos em si, mas gráficos que continham de forma garantida os menores caminhos para cada par de
terminal, nos quais algoritmos de menor caminho poderiam ser aplicados. Um
desses gráficos é chamado de Gráfico de Escape.
A Figura 5(a) mostra uma distribuição de obstáculos e terminais. O gráfico
de escape é construído como se segue:
• Desenha-se um contorno em torno de cada obstáculo, a uma distância λ
(que pode ser inclusive igual a 0), e de modo similar um contorno envol-
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5: Construção de um gráficos de escape
vendo a área de roteamento, como é mostrado na Figura 5(b);
• Estender-se cada segmento ao máximo, ou seja, até que atinja outro segmento, como mostrado na Figura 5(c);
• Estende-se segmentos de cada terminal para todas as direções não obstruídas, novamente ao máximo, como na Figura 5(d);
• Seleciona-se um possível caminho dentre os segmentos criados, conforme
a Figura 5(e);
Os segmentos do gráfico resultante são descritos com Segmentos de Escape.
Dos segmentos de escape, o gráfico chamado Gráfico de Escape pode ser processado de uma maneira bastante direta: os vértices correspondem às intersecções
dos segmentos de escape, e existe um contorno entre cada par de vértices que
são adjacentes ao longo de um segmento de escape. É provado que o gráfico de
escape contém o menor caminho entre cada par de terminais. No exemplo da
Figura 5, o roteamento final é mostrado na Figura 5(f).
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Tabela 1: Larguras e distâncias das diferentes classes de traçado
Tecnologia
A
B
C1
C2
D1
D2
E1
E2

Trilha-Trilha
500µm
300µm
180µm
180µm
145µm
110µm
100µm
80µm

Tecnologia
A
B
C1
C2
D1
D2
E1
E2

Pino-Via
500µm
470µm
470µm
470µm; 200µm
470µm; 200µm
470µm; 200µm
470µm; 200µm
470µm; 200µm

Trilha-Via
500µm
300µm
180µm
180µm
145µm
125µm
110µm
90µm; 80µm

Trilha-Pinos
500µm
300µm
180µm
180µm
145µm
125µm
110µm
90µm

Area-Fills-Outros
500µm
300µm
250µm
250µm
200µm
200µm
200µm; 180µm
150µm

Via-Via
500µm
470µm
470µm
470µm; 200µm
470µm; 200µm
470µm; 200µm
470µm; 200µm
470µm; 200µm
Largura de Trilha
500µm
300µm
200µm
150µm
120µm
100µm
100µm
80µm

Estando esses dois conceitos esclarecidos, é possível iniciar a descrição dos
procedimentos de roteamento, que começam pela consulta ao projetista para o
levantamento dos dados básicos da placa: número máximo ou exato de camadas
a serem usados, classe mínima de roteamento permitida (que influencia diretamente no custo final da placa), restrições genéricas ou normas a serem seguidas,
caso estas ainda não sejam do conhecimento prévio do projetista de placa.
Atualmente é possível a fabricação de placas com um grande número de camadas, sendo que as mais complexas podem atingir mais de 60. Evidentemente,
o custo é mais elevado para um número maior de camadas. Além disso, para um
número grande de camadas (mais de 12, geralmente), mudam alguns conceitos
de projeto, como a divisão de tipos de sinais por camadas específicas, o que não
é possível, ou pelo menos é bem mais restrito, num número menor de camadas.
Placas com elevado número de camadas são úteis na fabricação de placas filhotes com indutores e até transformadores na própria fiação impressa, sendo os
núcleos inseridos em orifícios e rasgos feitos na placa. Esta tecnologia possibilita a fabricação desses componentes com bastante precisão e alta capacidade
de reprodução.
Outra definição a ser feita é da classe de roteamento. As classes de roteamento são convenções de medidas e tolerâncias adotadas para a determinação
de tecnologias apropriadas para cada nível de complexidade de placa. Nelas são
relacionadas as mínimas distância necessárias entre cada par de objetos (trilhas,
furos de passagem, ou vias, pinos de componentes, dentre outros), presentes na
placa. Normalmente, essas classes são indicadas com uma letra (como no caso
das normas Siemens), cujas medidas básicas estão relacionadas na Tabela 1. As
classes mais utilizadas na Siemens Telecomunicações são as classes B, C e D1.
Além das classes descritas, ainda existem várias condições particulares que podem ser adotadas, dependendo dos problemas enfrentados em um determinado
projeto.
Tendo sido feita a consulta ao projetista, é necessária então uma consulta
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à equipe de EMC, a qual tem uma idéia prévia dos pontos críticos de roteamento, adquirida na criação dos modelos de simulação, realizada paralelamente
ao processo de pré-roteamento. O processo de pré-roteamento consiste em se
fazer as ligações da placa de forma automática e sem cuidados especiais, apenas
para que a equipe de EMC tenha disponível uma versão provisória da placa
roteada. Estas versão serve apenas para o teste dos modelos de simulação. A
equipe de EMC poderá fornecer outras restrições mais rígidas que aquelas listadas nas normas, pois conhece de antemão quão críticos são alguns sinais. Esse
conhecimento é útil na solução prévia de problemas como atraso de sinais em trilhas, descasamento de impedância entre terminais de componentes, problemas
de fanout excessivo, dentre outros.
Estabelecidas as restrições prévias, pode-se definir as classes de trilhas a
serem utilizadas. Não se deve confundir classe de trilhas com classe de roteamento. As classes de trilhas são tipos de trilhas com largura e distanciamentos
(clearances) diferenciados, nas quais as conexões do circuito são classificadas.
Pode-se definir quantas classes de trilhas forem necessárias, mas cada conexão
só pode pertencer a uma única classe. Além das classes de trilhas, devem ser
definidas (se necessárias) as exceções, que indicam restrições preferenciais entre
duas classes de trilhas que se sobrepõe às restrições genéricas de cada classe.
Para toda conexão a qual não for atribuída uma classe de trilha serão consideradas as restrições relativas à classe padrão, sendo estas restrições também
passíveis de alteração pelo usuário.
Finalmente, cabe agora ao próprio projetista de PCB uma pré-avaliação
das condições da placa: densidade de ligações, extensão das ligações, ligações
extremamente simples ou ligações repetitivas que mereçam ser roteadas previamente e protegidas para que o roteador automático não gaste processamento
com algo simples. Proteger uma trilha significa impedir que ela seja alterada
em qualquer circunstância, mesmo que esteja errada, até que se remova a proteção. Do mesmo modo, pode-se proteger qualquer outro ítem: posicionamento
de componentes, textos, áreas de restrição (keepout).
Com esta pré-avaliação, pode ser necessária uma alteração no posicionamento dos componentes, visando uma melhora na organização das ligações.
Estas alterações, entretanto, devem ser sutis, ou será necessária uma nova fase
de simulação térmica e aprovação do projetista de hardware.
Na fase de roteamento automático, uma correta configuração dos dados de
entrada do algoritmo pode produzir os resultados esperados, assim como configurações incoerentes produzem resultados indesejáveis. Estas configurações
dependem diretamente das condições da placa: a existência ou não de componentes de superfície, a existência de cápsulas do tipo BGA (ball grid array),
as quais exigem tratamento diferenciado, a preferência dos sentidos de roteamento (horizontal, vertical ou diagonal) para cada uma das camadas, e outras
estratégias que dependem do algoritmo.
O módulo Layout da Mentor fornece um roteador automático por grid, cujo
desempenho não atende a complexidade das placas atuais. Na Siemens, este
trabalho é realizado por uma ferramenta chamada Specctra, produzido pela empresa Cadence2 , o qual utiliza um roteador por shape. O Specctra é considerado
pela maioria como a melhor ferramenta de roteamento existente atualmente,
com o melhor algoritmo de roteamento. Como principal diferencial, o Specctra
2 Endereço
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utiliza um algoritmo regressivo, que trabalha de maneira inversa dos roteadores tradicionais: trabalhando por passos, inicialmente o algoritmo faz todas (ou
quase todas) as conexões da placa sem respeitar regras, sobreposições, não considerando os erros e conflitos gerados. Nos passos seguintes, tenta então eliminar
os erros de ligação, além de conectar as ligações que restaram do passo anterior.
O processo prossegue até que as iterações convirjam para a totalidade das ligações completadas e sem erros. Além desta seqüência básica, o roteador realiza
uma etapa inicial de fanout, que é a ligação de um furo de passagem para cada
terminal dos componentes de superfície, os quais são eliminados no fim do processo, caso não sejam necessários. Se não é alcançada a totalidade das ligações
depois de um certo número de passos com baixo índice de progresso, é forçada
a convergência com a eliminação dos conflitos, deixando as ligações restantes
desconectadas. Estas ligações devem então ser feitas manualmente. Após finalizado o algoritmo de auto-roteamento, o Specctra apresenta várias facilidades,
como por exemplo a quebra automática de cantos em ângulo reto para ângulos
de 45o , dentre outras.
O roteamento manual também é muito mais prático nos roteadores por shape,
por estes processarem todas as trilhas como um todo e não cada uma individualmente. Se uma trilha é traçada na direção de outra, o roteador simplesmente
empurra a trilha que seria cortada, realizando essa tarefa em tempo real, operação facilitada pelo formato com que os dados são tratados internamente.
O roteamento manual das trilhas restantes é um processo demorado que
requer paciência e persistência do projetista de PCB. O tempo que se leva para
rotear uma única trilha manualmente é inversamente proporcional ao número
de trilhas que ainda restam para serem roteadas; isso se deve à necessidade de se
alterar o roteamento de várias outras ligações já completas para que seja possível
a realização destas últimas ligações. Nesta fase, é possível melhorar muito o
roteamento final de muitas trilhas, devido à análise refinada que o projetista
acaba realizando para completar as ligações restantes. Reduzem-se furos de
passagem e traçados desnecessariamente longos, num processo recursivo onde
a simplificação de uma trilha possibilita a melhoria de outras. Sendo atingido
o nível de 100% de conexões realizadas e 0% de conflitos, acaba a utilização
do módulo Specctra, uma vez que este não se presta ao pós-processamento de
placas de circuito impresso.
Retornando-se ao módulo Layout, é necessário se refazer uma checagem geral
do trabalho realizado no Specctra, dado que nem todos os parâmetros de configuração da placa são por ele convertidos e importados pelo Specctra. Normalmente,
são verificados erros de distanciamento devido à diferença de arredondamento
numérico de um software para o outro, sendo necessárias pequenas correções
para adaptação ao grid de roteamento. Com isso, a placa passa agora para a
fase de complemento do roteamento.

2.9

Complemento do roteamento

Além de ligações, uma placa conta com uma série de outros elementos, alguns
que alteram seu funcionamento, e outros que são apenas necessários por questões
de produção e documentação.
No caso dos primeiros, incluem-se as chamadas Area-Fills, que consistem
no preenchimento de certas regiões de uma camada da placa (ou até mesmo
da placa inteira) por uma área de cobre conectada a algum sinal (normalmente
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GND), cobrindo-se assim os espaços sem cobre entre as trilhas, respeitandose os distanciamentos configurados inicialmente. Normalmente, preenche-se as
camadas de uma placa com Area-Fills conectadas ao potencial de terra, a fim
de se reduzir a interferência entre trilhas e de uma camada para outra. É
comum definir-se planos de alimentação como camadas de sinal, onde apenas os
sinais de alimentação são permitidos, sendo então as seções do plano definidas
manualmente através de Area-Fills. Pode-se também usar a técnica de splitpower, onde são definidas partições para cada tipo de alimentação em diferentes
camadas, sendo depois processadas para um mesmo fotolito.
As Area-Fills, a princípio, “submergem” todo tipo de conexão que a ela está
logicamente ligada. Por exemplo, terminais de componentes SMD são inteiramente cercados de cobre no caso da conexão com uma Area-Fill. Isso pode ser
extremamente prejudicial na montagem de uma placa. No caso de um grande
plano de cobre, a dissipação de calor é tão grande que rouba calor do terminal,
dificultando e até impedindo a soldagem, o que pode causar o deslocamento de
componentes pela viscosidade da solda.
Também na fase de complemento são realizadas as conexões redundantes
que se façam necessárias na placa, como a duplicação de trilhas de alimentação,
ou a conexão redundante de sinais de terra. Inseridos estes elementos, a placa
já pode ser enviada à equipe de EMC.
Como elementos que não influenciam o funcionamento da placa, têm-se os
textos de identificação de número do produto, identificação das camadas dos
fotolitos, o nome da empresa, além de indicações de polarização da montagem de
componentes, posições padrões de configuração de jumpers, dentre outras. Faz
parte deste trabalho a correção das posições dos textos e indicações do silkscreen
e dos textos relativos à geração dos planos de ocupação. A Siemens não utiliza
silkscreen em suas placas de circuito impresso por questões econômicas, além de
que, atualmente, as montagens são quase todas automatizadas, perdendo assim o
silkscreen a sua utilidade. Os elementos extras mais importantes, porém, são os
pontos feduciais, pequenos círculos (ou às vezes outros símbolos) sem máscara
de solda, os quais são imprescindíveis para a montagem de componentes de
superfície. Estes pontos são geometrias sem associação de símbolos, que ocupam
um espaço considerável na placa, muitas vezes até inseridos antes de se iniciar
o roteamento, mas que por não possuírem um lugar fixo, possibilitam a sua
inserção após o roteamento final, conforme a prefer6encia de muitos projetistas
de PCB. As trilhas conflitantes com os pontos feduciais devem ser corrigidas.
A placa pode então ser considerada pronta numa primeira versão, porém, agora
começam os retrabalhos devidos à falhas encontradas na análise de EMC, além
de possíveis alterações por parte do projetista de hardware quando este analisar
a placa completa. A análise de EMC, além das correções por ela ocasionadas,
será descrita em separado. Considerando-se a placa correta e aprovada por
simuladores e projetista, resta a geração dos dados de fabricação.

2.10

Geração dos dados de fabricação

A última etapa do projeto de uma placa de circuito impresso é a geração dos
dados que serão usados pelo fabricante e pela empresa de montagem de placas.
Estas empresas usam ferramentas CAM, não necessariamente (quase nunca)
compatíveis com o formato de dados utilizado pelas ferramentas CAD de projeto
de PCB. Devido a esta incompatibilidade, foram criados formatos universais de
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arquivos, os quais são adotados por todos os fabricantes de softwares CAD para
projeto de PCB e softwares CAM, utilizados no controle dos equipamentos de
fabricação.
O mais comum destes formatos é o formato Gerber. Um arquivo Gerber
contém, em ASCII, a representação de uma camada da placa do ponto de vista
elétrico (ou seja, apenas o que será representado por cobre impresso), mas sem
diferenciação de ligações por sinais lógicos. Consiste apenas de um arquivo
vetorial, com a informação de onde há e onde não há cobre na camada em
questão. Estes arquivos contêm as informações necessárias para a geração dos
fotolitos através de fotoploters vetoriais ou rasterizados. Uma descrição mais
detalhada destes arquivos, bem como dos processos de fabricação de uma placa,
será feita num item a parte.
Na geração dos arquivos Gerber, além de todos os outros arquivos de fabricação, é utilizada o último módulo Mentor ainda não analisado, o Fablink,
com suas extensões próprias da Siemens, chamadas MMM. O módulo Fablink
é bastante semelhante ao módulo Layout, apresentando vários recursos em comum, mas tendo toda uma série de recursos destinados a geração dos arquivos
de fabricação. Antes de gerá-los, porém, é necessário indicar para a ferramenta
o que se deseja criar, definindo-se o que é chamado de artwork-map. Neste objeto, define-se cada um dos arquivos de fotoplotagem a serem gerados, e quais
camadas físicas e lógicas da placa estão a eles associados. Deve-se então carregar as rodas de abertura, se necessário, para a correta geração dos arquivos de
fotoplotagem, além dos parâmetros de configuração do formato do arquivo, o
qual contém número de casas decimais, códigos de comando para o fotoploter,
dentre outros. O conceito de roda de abertura será discutido mais adiante. Por
fim, deve-se carregar as configurações para a geração do arquivo de furação, bem
como preencher (automaticamente) uma tabela com todos os diâmetros de furos presentes na placa, permitindo a ferramenta a arredondar as medidas muito
próximas para a utilização de um menor número de diâmetros, arredondando-os
a 3 casas decimais.
Para a geração dos arquivos Gerber, são necessárias uma série de informações relativas ao processo do fabricante: restrições de distâncias, restrições de
diâmetros de furos, densidade de trilhas, largura de anel, possíveis espessuras
das camadas, número máximo de camadas, além de várias outras. A princípio,
pode-se pensar que estes dados devem ser coletados antes do início do projeto
do PCB. Porém, para uma empresa como a Siemens, com normas de projeto
de PCB bem definidas onde são previstas várias situações e limites de dimensões, espessuras e diâmetros, não se deve adaptar o projeto às limitações de
um fabricante, e sim, procurar um fornecedor que atenda as exigência da empresa, dentro, é claro, de limites coerentes. No caso de grandes fornecedores,
estes fornecem um manual de produto, constantemente atualizado, com todas
as limitações e possibilidades de fabricação, para a fácil orientação do cliente.
Apenas com a obtenção destes dados é possível a geração de arquivos Gerber que
atendam os limites exigidos pelo fabricante, sendo então possível a fabricação.
Depois de gerados, estes arquivos devem ser conferidos superficialmente, com o
recurso de simulação de arquivos Gerber disponível no Mentor, ou em ferramentas dedicadas a isso, como por exemplo, a ferramenta Visual Mate, da Lavenir3 ,
ou a ferramenta U-CAM, disponível na Siemens da Alemanha, sendo esta úl3 Endereço
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tima uma das mais modernas disponíveis atualmente no pós-processamento de
arquivos de fotoplotagem.
Além dos arquivos Gerber, é necessária a geração de um arquivo de furação, acompanhado de um diagrama de furação. O arquivo de furação contém
as coordenadas e as dimensões de todos os furos presentes na placa, além da
informação de necessidade de metalização e da seqüência a ser seguida pela máquina de furação automática para agilizar o processo de furação. Já o diagrama
de furação é um arquivo gráfico, normalmente gerado em formato HPGL, ou
até mesmo impresso em papel, no qual consta uma representação da placa em
tamanho natural, com um sistema de simbologia, onde uma tabela associa um
símbolo a cada diâmetro de furo, indicando ainda se este é metalizado ou não. O
diagrama de furação serve apenas de referência para o programador da máquina
de furação, e para uma revisão posterior.
Para possibilitar a montagem dos componentes, a máquina de montagem automática necessita de alguns arquivos que contém informações de coordenadas,
part-number dos componentes e orientação dos componentes, dentre outras. Essas informações são providenciadas em um arquivo derivado do arquivo COMPS,
onde são preservadas apenas as informações de part-number, referência, coordenada e orientação de cada componente. O processamento deste arquivo por
parte das equipes de operação das máquinas de montagem automática é descrita
no ítem de processos de fabricação e montagem. Além da montagem automática, sempre restam componentes que devem ser montados manualmente, ou
semi-manualmente. Para estes arquivos, e também para a orientação da equipe
de montagem automática, além das equipes de configuração (no fim da produção) e manutenção em campo, é necessária a geração de um plano de ocupação.
Este contém uma visão da placa, normalmente em escala ampliada, onde são
observados o contorno das cápsulas dos componentes, os terminais de todos os
componentes (de superfície ou não), suas referências e toda indicação que possa
interferir na montagem ou na pré-configuração da placa, como posições padrão
de jumpers e chaves.
Além de arquivos que possibilitem a montagem, são necessários arquivos
que possibilitem os testes da placa, que vão desde testes de condutividade entre
pontos (realizado com a placa desmontada), como testes de funcionalidade com
a placa montada. A Siemens testa 100% das placas produzidas.
O último arquivo a ser gerado é um arquivo contendo as informações da
pasta de solda, o qual será utilizado para a confecção de uma matriz de chumbo,
utilizada para a deposição de estanho para o processo de solda por refluxo, sendo
esta aplicado por método serigráfico.
Finalmente, temos a placa de circuito impresso concluída, com os arquivos
de fabricação, montagem e testes prontos para serem enviados aos respectivos
fabricantes e operadores. A partir deste momento, o projetista de PCB tem a
função de esclarecer dúvidas por parte dessas equipes, corrigir erros que possam
ter ocorrido na geração dos arquivos ou erros de mecânica que não tenham sido
previstos na fase de projeto.
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Processos de Fabricação e Montagem

Os processos de fabricação de placas de circuito impresso evoluíram de forma
acelerada dos últimos anos, com o intuito de acompanhar o crescente aumento da
densidade de componentes, a diminuição das cápsulas, o aumento das freqüências de operação e a necessidade de um número cada vez maior de camadas, além
da maior rapidez exigida pelas empresas consumidoras. Partindo de placas com
apenas uma face impressa, onde as trilhas com vários milímetros de largura
e pinos não menores que 1mm eram desenhados manualmente por verdadeiros artistas, num ritmo extremamente lento, atualmente é possível a fabricação
de placas com dezenas (e num futuro próximo centenas) de camadas de fiação
impressa, com furos cada vez mais diminutos, passando de décimos para centésimos de milímetro com as novas tecnologias a laser, sendo em casos extremos
os protótipos fabricados em poucas horas a partir do recebimento dos dados do
projetista. Os processos de fabricação mais modernos com os quais a Siemens
tem contato serão descritos a seguir.

5.1

Geração de fotolitos

Apesar da existência de outras técnicas de produção de placas de circuito impresso, como por exemplo a fresagem, a corrosão química é a técnica preferida
pela maioria das grandes fabricantes de placas no mundo, o que proporcionou
um enorme avanço nos seus processos.
Sendo um processo de altíssima precisão, permitindo uma resolução de traçado na ordem de centésimos de milímetro, a corrosão química depende da
transferência do desenho de cada camada para as chapas de cobre, por um processo de foto-estimulação, o qual só é possível graças aos modernos fotoploters,
máquinas de altíssima precisão, que reproduzem de forma perfeita as ligações a
serem reproduzidas na placa em uma folha de acetato, o fotolito.
Um fotolito é semelhante a uma transparência comum, uma folha transparente de poliester, ou mais recentemente de acetato, onde é impresso o desenho
correspondente ao arquivo Gerber gerado pelo projetista de PCB. Este desenho
pode ser reproduzido de duas formas, explanadas a seguir.
No princípio da utilização da fotoplotagem, as diferentes espessuras, círculos
e demais formatos a serem desenhados no fotolito eram reproduzidas por aberturas em volta de um disco de metal, o qual girava para selecionar a abertura
correta, posicionando-a sob um feixe de luz, o qual era acionado para reproduzir
o traço ou o símbolo no filme transparente, recoberto por uma solução fotossensível, a qual era posteriormente revelada como um processo fotográfico comum.
Como as únicas espessuras possíveis eram as contidas no disco de metal, criou-se
o conceito de “roda de abertura”. Para se usar diferentes espessuras e/ou símbolos, era necessária outra roda de abertura, com as aberturas correspondendo
às novas medidas utilizadas. A utilização de várias rodas de abertura, ou rodas
diferentes das convencionais, encarecia e atrasava o processo. A Siemens adotou
como padrão uma roda de aberturas denominada C21, a qual era adotada em
todo e qualquer projeto de PCB. Selecionada a roda de abertura desejada, a
folha de poliéster ou acetato é colocada num ploter de coordenadas cartesianas,
no qual é impresso o desenho a ser transferido às placas de cobre. Este desenho,
porém, é um desenho em negativo, que precisa ser convertido para um desenho
positivo por processo de cópia, só assim podendo ser utilizado.
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Figura 6: Fotoploter a laser
Atualmente, com a utilização de fotoploters a laser, esse conceito não existe
mais. Para um fotoploter a laser, não importam as aberturas; nem mesmo o
formato Gerber é necessário, sendo apenas utilizado por ser um padrão estabelecido, mas já com alternativas em teste. A impressão no fotolito funciona como
a impressão a laser convencional: a imagem é dividida numa matriz de pontos
extremamente pequenos (rasterização), nos quais deve ou não ser realizada a
impressão.
Em alguns fotoploters a laser, a folha de acetato, coberta de compostos de
prata sensíveis à luz, é presa por ar comprimido ou por estática na parte interna
de um cilindro de metal, o qual realiza apenas o movimento de rotação. O laser
é montado num suporte que permite o movimento vertical, sendo que durante
uma impressão o movimento é apenas ascendente. Deste modo, minimizam-se
imprecisões causadas por falta de precisão nos movimentos, já que estes são
simples e independentes. O laser então retira o composto fotossensível nos locais onde deve ficar o desenho das trilhas. A folha de acetato é posteriormente
revelada por um processo fotográfico convencional e obtém-se o fotolito positivo, o qual é diretamente utilizado no processo de transferência às placas de
cobre, eliminando a necessidade de cópia dos processos antigos, diminuindo as
imprecisões e distorções. Este processo de fotoplotagem geralmente leva várias
horas para ser completado.
Nos fotoploters a laser de última geração, como o da Figura 1, não há mais o
movimento da folha de acetato, nem do canhão laser. A folha de acetato é presa
num semicilindro que fica fixo, e o laser é projetado num complexo sistema
de prismas que, estes sim, realizam o movimento, desviando o laser para as
coordenadas de impressão. Com este sistema, obtém-se uma precisão de até
16000 pontos por polegada, levando a folha de acetato de tamanho A1 apenas
poucos minutos para ser completado.
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Figura 7: Esquema das camadas de uma placa de circuito impresso

5.2

Fabricação de PCB

O processo de fabricação de placas de circuito impresso vem evoluindo ao longo
dos anos, alcançando um alto grau de precisão e rapidez, sendo possível, em
alguns casos, a confecção de um protótipo em cerca de 24 horas.
Existem dois métodos básicos para a fabricação de PCB: processo subtrativo e processo aditivo, além de outros processos menos eficientes e/ou menos
populares. Estes processos serão descritos a seguir.
5.2.1

Processo Subtrativo

O processo subtrativo é o processo mais difundido atualmente, obtendo a maior
precisão de traçado em relação a todos os outros. Pode ser aplicado a qualquer
número de camadas, sendo que a placa é constituída, na realidade, de um conjunto de várias placas de dupla-face e mais duas placas de face simples externas,
como na Figura 7. Neste processo, as placas são fabricadas em um painel, que é
uma grande placa que contém várias vezes o traçado desejado, para a otimização
de tempo e dos banhos. O processo de fabricação é descrito a seguir:
• Prensagem das camadas: o processo se inicia com a confecção das camadas internas, cada dupla-face interna separadamente, sendo a espessura
de cada camada determinada pelo número total de camadas. Dependendo
da espessura, pode-se utilizar laminados já prontos, ou pode-se fazer o
laminado, prensando-se as lâminas de cobre e as lâminas de resina (PREPREGS) no número certo para a espessura desejada. Os PREPREGS são
folhas de resina (de consistência semelhante a uma estopa) que se torna
aderente sob o calor. Estas folhas de resina têm uma orientação correta
das fibras que deve ser respeitada para se evitar a formação de bolhas
durante o processo de aquecimento e prensagem;
• Adição dos furos posicionadores: com os laminados prontos, são feitos os
furos posicionadores, que serão essenciais para a calibragem das coordenadas dos painéis nas demais etapas, quando todos os painéis de cada camada
interna são reunidos numa placa única. Estes furos são adicionados fora
da área útil das placas;
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Figura 8: Sensibilização dos painéis
• Banho desengraxante: a placa então passa por um banho desengraxante,
para a eliminação de gorduras e impurezas na superfície de cobre, e ao
mesmo tempo para torná-la áspera para ser possível a adesão do filme fotossensível, o qual é colocado na placa de modo similar a uma plastificação,
sempre sob luz amarela (devido à alta sensibilidade do filme);
• Sensibilização e revelação do traçado: a seguir, são colocados os dois fotolitos (fabricados anteriormente sob o processo já descrito) correspondentes
a esta placa dupla-face interna, orientados pelos furos posicionadores. A
placa então é exposta a luz branca, para a sensibilização do filme, o qual
então passa por todo o processo convencional de revelação: aplicação de
revelador, banho de limpeza, aplicação de fixador, novo banho de limpeza,
aplicação de limpador e secagem final. Este processo é, atualmente, automatizado por máquinas processadoras, como na Figura 3, semelhantes às
máquinas de revelação rápida de fotografias;
• Primeira Decapagem: a placa está, então, pronta para a primeira decapagem, na qual é retirada a camada de filme sobre as trilhas e ilhas;
• Deposição de Sn/Pb: é necessária uma deposição de liga Estanho/Chumbo
sobre as trilhas, para o isolamento das mesmas ao processo de corrosão,
ao qual a camada de filme não resistiria;
• Segunda Decapagem: realiza-se então a segunda decapagem, para a retirada do restante do filme fotossensível, para a exposição da área de cobre
a ser retirada no processo de corrosão química;
• Corrosão: esta fase da o nome ao método subtrativo. Nela, a placa passa
por uma câmara fechada e isolada, onde a placa recebe de ambos os lados, jatos de amônia líquida, altamente nociva e corrosiva. Finalmente,
têm-se apenas as trilhas de cobre sobre a placa, a qual passa, então, por
um banho de limpeza (com água), para a retirada da sobra de amônia.
Os tanques de corrosão são vistos na Figura 4. Para que este processo se
realize com sucesso, a placa deve apresentar o que se chama de compatibilidade galvânica, ou seja, não pode apresentar diferenças de densidades
de trilha muito significativas ao longo da placa. Caso uma região da placa
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Figura 9: Tanques de corrosão, deposição e lavagem dos painéis
não possua trilhas, e a camada de cobre fique totalmente retirada desta
área, haverá um grande consumo de íons da substância corrosiva, o que
irá exigir mais tempo de corrosão, provocando o estreitamento das trilhas nas áreas mais densas. O caso inverso também se verifica. Caso o
projetista não tenha tomado este cuidado, a própria fábrica aplica algum
padrão de preenchimento (normalmente um padrão quadriculado) na devida área para uniformizar a densidade de trilhas. Porém, isto gera atrasos
na fabricação;
• Decapagem de Sn/Pb: é retirada a camada de estanho/chumbo, também
por processo químico;
• Deposição de Cu: esta deposição é necessária para a homogeneização da
camada de cobre, a qual, além do banho inicial que a tornou áspera, sofreu
perdas de cobre ao longo dos banhos que recebeu. Com a eletrodeposição
química de cobre, é garantida a espessura de cobre desejada (normalmente
0.5 ou 1 onça de Cu). Os tanques de deposição são vistos na Figura 4;
• Montagem das camadas: as camadas são montadas umas sobre as outras,
e externamente são montadas duas placas de face simples. Todos estes
laminados são intercalados por PREPREGS e orientados pelos furos posicionadores, sendo então comprimidas em prensas como a da Figura 5 até
a espessura correta. A placa, a partir de agora, é tratada como uma placa
dupla face simples;
• Furação: como a placa agora é tratada como uma dupla face tradicional,
é possível adicionar os furos não-metalizados relativos ao traçado. Na furação, são processados três painéis de cada vez, sendo possível até nove,
o que não é feito por provocar um rápido desgaste das brocas. Os painéis
são montados pelos furos posicionadores e prensados numa estrutura que
por baixo tem uma placa de fenolite de 3 a 5 centímetros e por cima uma
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Figura 10: Prensagem das camadas
placa de alumínio. Essas placas servem para evitar a formação de rebarbas no processo de furação, sendo que a broca atravessa todas as camadas
(alumínio e os painéis) até encontrar o fenolite. O alumínio serve ainda
para refrigerar a broca. As máquinas de furação realizam testes das brocas constantemente, avaliando comprimento, diâmetro e afiação. Quando
a afiação de uma broca sai do padrão, ela é substituída por outra e vai
para a afiação automática feita pela própria máquina. Quando a broca
sai dos padrões de diâmetro e/ou comprimento, ela é descartada. Normalmente, as grandes fábricas trabalham com várias furadeiras automáticas
simultaneamente, como na Figura 6;
• Metalização dos furos: é feita com a deposição eletroquímica de cobre.
Como a adição de cobre diminui o diâmetro dos furos, estes devem ser
feitos com diâmetro maior, para haver uma compensação. Esta metalização é feita com uma corrente bastante alta, o que provoca uma deposição
irregular nas faces da placa;
• Deposição na superfície: para se uniformizar a superfície do cobre, é realizada uma nova deposição, desta vez com uma corrente bem mais baixa.
É necessário se manter áspera a superfície para a fixação do fotolito;
• Repetem-se então todos os passos descritos para a confecção das camadas
de dupla face internas, quais sejam: laminação, exposição, revelação, decapagem, deposição de Sn/Pb, nova decapagem, corrosão, decapagem de
Sn/Pb e deposição de Cu;
• Aplicação da máscara de solda: a aplicação do verniz de máscara de solda
também se dá por processo fotográfico, sob luz amarela. Porém, o próprio
verniz é fotossensível, sendo inicialmente aplicado sobre toda a placa, por
um processo de cortina (ou cascata) de tinta. Os fotolitos da máscara

5

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM

30

Figura 11: Conjunto de furadeiras automáticas
de solda são posicionados, a placa é sensibilizada e depois revelada por
processo manual, com a aplicação de reveladores, fixadores, limpadores
e secagem. A máquina automática que realiza este processo é vista na
Figura 7;
• Deposição de Sn/Pb nos furos: já com a máscara de solda pronta, é necessária a deposição de estanho/chumbo nos furos de passagens e pads de
componentes (tanto SMD como convencionais). Para isso, a placa passa
por um processo chamado de “Hot Air Leaving”, que consiste em se mergulhar a placa em uma cuba com a liga de estanho/chumbo derretida. A
placa permanece apenas alguns instantes nesta cuba, sendo que, quando
é suspensa, nela são aplicados dois jatos de ar quente de altura defasada,
um de cada lado, que retiram o excesso de estanho/chumbo da placa e
desentopem os furos;
• Teste ótico: os painéis são testados nos quesitos de espessura dos laminados, espessura e espaçamento das trilhas por um processo ótico através de
um scanner, o qual amplia a área onde for encontrada uma não conformidade das especificações;
• Adição dos furos não-metalizados: caso o painel seja aprovado nos testes
óticos, são realizados os furos não-matelizados, que só podem ser feitos
agora que todas as etapas galvânicas já se completaram;
• Recorte do painel e acabamento: as placas individuais são separadas e cada
placa recebe acabamento individualmente, como a retirada das rebarbas
e do fio das laterais da placa;
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Figura 12: Aplicação da máscara de solda
• Adição do silkscreen: a adição do silkscreen é feita por um processo serigráfico simples, onde as placas são montadas em um molde de alumínio
e uma represa de tinta é deslocada (através de contrapesos) sobre a tela
serigráfica e a placa, imprimindo o silkscreen. A placa então é secada num
forno de média temperatura e depois ao ar livre;
• Teste elétrico: todas as placas passam pelo teste elétrico de condutividade,
onde todos os extremos possíveis são testados para garantir a condutibilidade de todas as trilhas e a verificação da existência de curtos entre as
pistas. Este processo é feito por uma cama de pregos com pontas de prova
automáticas;
• Embalagem e envio: com a placa pronta e testada, as placas são embaladas
e enviadas ao cliente.
5.2.2

Processo Aditivo

No processo aditivo, como o próprio nome indica, a filosofia é inversa ao processo subtrativo: ao invés de retirar o cobre excedente, o processo adiciona cobre
apenas às áreas que o exigem. Por usar processos serigráficos na transferência
dos fotolitos, este processo apresenta uma eficiência menor que o processo subtrativo, que usa processos fotográficos. Porém, para larga escala, em placas
mais simples, como por exemplo na indústria automobilística, este é o método
preferido, por apresentar um custo bastante inferior ao processo subtrativo. As
etapas básicas da fabricação de uma placa por método aditivo são descritas a
seguir:
• Definição do substrato: o substrato de fibra é montado com PREPREGS
em prensas semelhantes ao processo subtrativo, até que se alcance a espessura desejada, com a diferença que não são prensadas as folhas de cobre
externas;
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• Aplicação da superfície aderente: para que seja possível a deposição do
cobre sobre a fibra é aplicada uma superfície rugosa de um material que
permite a deposição eletroquímica;
• Furação: é realizada a adição de todos os furos a serem metalizados na
placa por furadeiras automáticas semelhantes às já descritas;
• Acabamento de superfície: esta etapa é necessária para a remoção das
rebarbas resultantes no processo de furação, as quais seriam prejudiciais
ao processo de eletrodeposição química;
• Transferência da imagem das trilhas: esta imagem é transferida por processo serigráfico, negativamente, deixando exposta apenas as regiões onde
serão formados as trilhas e os outros elementos de cobre. Esta camada de
tinta não será retirada, pois não afeta o funcionamento da placa, nem os
processos de fabricação seguintes;
• Deposição eletrolítica de cobre: através de tanques de compostos de cobre
e eletrodos com corrente elétrica controlada, é realizada a deposição de
cobre com a espessura desejada;
• Desoxidação: como a placa já tem uma superfície de cobre, esta deve ser
limpa e desengraxada entre cada etapa de transferência de imagem, caso
contrário, a aderência da tinta é ineficiente;
• Transferência da imagem da máscara de solda: como a máscara de solda
por si só é uma cobertura de tinta, a imagem transferida é a própria
máscara, sem a necessidade de uma máscara negativa e uma nova aplicação
posterior;
• Transferência da imagem do silkscreen: o mesmo ocorre para o silkscreen,
o qual é aplicado por serigrafia também no processo subtrativo;
• Aplicação de resistores impressos: o processo aditivo, com suas várias
etapas de aplicação serigráfica de imagens, facilita a aplicação de resistores de tinta de carbono, o que não é economicamente viável no processo
subtrativo, por ser um procedimento extra na linha de fabricação;
• Desoxidação: para a aplicação de estanho nos furos é necessária uma nova
limpeza;
• Aplicação de Sn/Pb: a liga de estanho e chumbo é aplicada de forma
semelhante ao processo subtrativo, por “Hot Air Leaving”;
• Quando necessária a aplicação de ouro ou outro metal em alguma região
da placa, o processo de aplicação de Sn/Pb é realizado com uma máscara,
a qual é retirada para a aplicação de, por exemplo, ouro em conectores
por processo serigráfico;
• Testes: são realizados os mesmos testes elétricos por cama de pregos do
processo subtrativo;
• Embalagem e envio: com a placa pronta e testada, as placas são embaladas
e enviadas ao cliente.
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Figura 13: Fitas de bolhas para a montagem de componentes de superfície
5.2.3

Fresagem

O processo de fresagem é um processo bastante rápido, com custo unitário
pequeno, mas de baixa precisão quando comparado aos processos químicos.
Consiste na retirada do cobre por uma fresa mecânica, a qual apenas separa as
trilhas e os anéis dos furos de passagem, deixando o restante do cobre, o qual, a
princípio, não é nocivo. A máquina de fresagem tem várias fresas de diferentes
tamanhos, para os diversos diâmetros de furos e espessuras de trilhas. Estas
máquinas, porém, são de alto custo, exigem operadores bastante treinados, são
lentas quando se pensa em produção seriada de alta escala, e apresenta uma
precisão muito baixa. O uso deste processo é muito pequeno e específico.

5.3

Técnicas de montagem de componentes de superfície

O setor de montagem de componentes SMD também tem evoluído muito nos
últimos anos, no sentido de acompanhar a evolução dos encapsulamentos, cada
vez menores e com mais terminais. A utilização de componentes convencionais
(THT) tem diminuindo rapidamente. Na Siemens, a maioria dos poucos componentes convencionais ainda utilizados, assim como os conectores THT, não
passam mais por processos de soldagem, sendo apenas crivados nas placas.
A colocação dos componentes SMD sobre a placa é realizada por máquinas
totalmente automatizadas, as quais trabalham com dados gerados pelo próprio
projetista de PCB. Inicialmente, a partir da lista de componentes, são selecionadas as fitas de componentes a serem utilizadas (Figura 8 ).
Estas fitas são montadas num magazine, o qual é encaixado na máquina
de montagem. Os dados com as coordenadas dos componentes são convertidos
para os formatos exigidos pela máquina e então descarregados no computador
que a controla. A máquina está então pronta para realizar a montagem.
As máquinas de montagem SMD normalmente possuem apenas um braço de
montagem; a Siemens possui máquinas com dois braços que operam simultânea
e sincronizadamente, reduzindo pela metade o tempo de montagem. O braço da
máquina segura os componentes por sucção; por este motivo, a máquina deve
ser informada não apenas da coordenada de cada componente, mas de suas dimensões, peso, material da cápsula, dentre outros. Com essas informações, o
próprio software de controle da máquina calcula a pressão de vácuo necessária
para se segurar um componente, sem deixá-lo cair nem sugá-lo para dentro do
braço. Além de apenas segurar o componente, o braço possui terminais capazes
de realizar o teste de componentes passivos e componentes ativos simples. Estes
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testes vão desde tolerância de valores até verificações de danos no encapsulamento, casos em que o componente é descartado. Todos os resultados dos testes
são armazenados em arquivos e reportados ao final de cada montagem.
Existem dois processos de soldagem: soldagem por onda e soldagem por refluxo. Na soldagem por onda, a placa passa tangencialmente, sobre uma esteira,
por uma cuba cheia de liga de solda em estado liquido, na qual é provocada uma
onda (semelhante às ondas do mar) na cuba. Esta onda de solda entra em contato com a placa no sentido do comprimento, soldando todos os terminais de
componentes THT e SMDs montados na face inferior da placa.
No caso da soldagem por refluxo, os componentes são apenas “largados”
sobre a placa, a qual vai, também por uma esteira, para um forno. Na placa
é aplicada a pasta de solda; esta pasta se funde no forno, soldando todos os
componentes. No caso de placas com componentes SMD colocados dos dois
lados, é aplicada, além da pasta de solda do lado superior, uma pasta de cola
no lado inferior, que consiste em pequenos pontos de cola sob os componentes.
São colocados primeiro os componentes do lado inferior, os quais ficam colados
e possibilitam que a placa seja virada para a colocação dos componentes do lado
superior. Após colocados os componentes na face superior, a placa vai para o
forno, onde, além de soldados os terminais, a cola seca por completo. A placa
então vai para a soldagem por onda, onde os componentes do lado inferior são
soldados.
O processo de refluxo exige cuidados por parte do projetista de PCB. As
dimensões dos pads devem ser estudadas para que sejam as mínimas suficientes
para proporcionar bom contato com os terminais. Quando são grandes demais,
a dissipação de calor no pad é muito grande e o componente não é soldado
corretamente, pois haverá um grande acúmulo de pasta de solda no terminal.
Outro problema são as Area-Fills. Quando não são usados os alívios térmicos,
podem ocorrer situações em que um dos terminais é imerso numa grande área
de cobre, enquanto o outro não. Nesse caso, a solda do lado que não está na
Area-Fill vai fundir mais rapidamente que o outro, fazendo o componente ser
levantado por tensão superficial, ficando o componente na vertical, sem conexão
num dos terminais.
A soldagem de componentes com encapsulamento BGA é também bastante
complicada. Por possuir muitos terminais numa pequena área, a cápsula BGA
exige que seja concentrado calor sobre ela, o que é feito com dissipadores de
calor (os quais funcionam neste caso como concentradores de calor). Muitas
vezes, para se garantir a isolação dos terminais de uma cápsula BGA, retira-se
as aberturas da máscara de solda das vias que são colocadas entre os terminais,
ficando estas cobertas de verniz. Este processo deve ser aplicado apenas do
lado do componente. Muitos projetistas, porém, criam suas geometrias sem as
aberturas de máscara de solda em ambos os lados do componente. Quando a
cápsula passa pelo forno, o ar que fica aprisionado dentro dos furos pelo verniz
explode, espalhando a solda e curto-circuitando os terminais do componente.
As máquinas de posicionamento de componentes SMD se orientam na placa
através de marcas inseridas pelo projetista chamadas de pontos feduciais. Os
pontos feduciais são pequenos círculos (às vezes outro símbolo), sem cobertura
de máscara de solda, usados pelo sensor ótico do braço de montagem para calibrara automaticamente sua posição. Cada placa deve conter pelo menos três
pontos feduciais em coordenadas diferentes, não alinhadas, para que a montagem seja realizada sem problemas. Além disso, cada componente (ou grupo de
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componentes próximos) que possuem pequena distância entre terminais (menor
que 0.635mm) deve possuir um ponto feducial extra. Este ponto serve de ajuste
fino no posicionamento do componente. No caso de cápsulas BGA, depois de
posicionadas, podem ter a precisão de seu posicionamento verificada por raios-x.
As máquinas mais modernas de montagem SMD possuem câmeras de raios-x
instaladas no próprio braço de montagem.
Além das máquinas de posicionamento, a Siemens possui máquinas de teste
de circuitos. Estas máquinas testam a conectividade de cada terminal de cada
componente da placa através da medição da capacitância entre uma ponta de
teste colocada em um furo de passagem presente numa trilha conectada àquele
terminal e o próprio terminal. São realizados testes de conectividade e testes
de funcionamento, desde funcionamentos básicos de pequenos blocos de circuito
até o funcionamento geral da placa.
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