
5  CONCLUSÕES GERAIS E TRABALHOS

FUTUROS

5.1  Conclusões Gerais

A presente tese apresentou uma metodologia para desenvolvimento de

dispositivos ópticos eletrônicos utilizados na indústria automotiva, considerando mais

especificamente as lanternas de posição traseira e lanternas de freio. Esses

equipamentos utilizam como base de funcionamento um dispositivo semicondutor

que é responsável pela emissão de luz por meio de fótons, denominado de LED

(Light Emitting Diode), que significa “diodo que emite luz”.

Foi empregado o uso da tecnologia SMT (Surface Mounted Technology),

que significa “tecnologia de montagem de superfície”. Essa tem sido a tecnologia

mais utilizada no mundo ultimamente, em montagens eletrônicas, devido as suas

vantagens, tais como: menores tamanhos, menores custos, agilidade na montagem

e uma excelente resistência mecânica às vibrações. Utilizou-se também no presente

trabalho as técnicas de sistemas inteligentes, nesse caso, os sistemas de inferência

fuzzy e as redes neurais artificiais. Normalmente, o uso de sistemas inteligentes

ocorre em processos que apresentam características não-lineares e de difícil
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modelamento por técnicas matemáticas tradicionais. De modo geral os sistemas de

inferência fuzzy, sintonizados pelo ANFIS, apresentaram os melhores resultados

para a aplicação proposta.

Assim, esse trabalho apresentou uma técnica baseada na utilização de

sistemas de inferência fuzzy, tornando possível a obtenção de valores de

intensidade luminosa de lanternas traseiras (IVLT) que utilizam LEDs SMD, levando-

se ainda em conta as características de seus projetos. A metodologia desenvolvida

para LEDs SMD se constitui assim numa técnica que pode ser aplicada

eficientemente nesse tipo de problema.

Desta forma, torna-se também possível simular várias opções de

configurações de lanternas de posição traseiras e lanternas de freios, permitindo

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

A metodologia desenvolvida pode ser generalizada e usada em qualquer

aplicação que utiliza LEDs SMD em conjuntos e que se deseja realizar um

modelamento de seus principais parâmetros.

A ferramenta em questão contribui significativamente para a redução de

custo de desenvolvimento dessas lanternas traseiras, pois minimiza o tempo gasto

nos projetos dos protótipos e tornam mais rápida a escolha de um protótipo com

parâmetros conforme a especificação solicitada. Assim sendo, ocorre também uma

melhora no atendimento aos clientes, pois o processo de desenvolvimento de

lanternas traseiras se faz mais agilizados.

Essa é uma técnica genuinamente nacional e eficiente, permitindo a redução

de custos desses dispositivos, deixando-os ainda mais competitivos do ponto de

vista técnico e comercial.

A metodologia pode ser também aplicada das seguintes formas:
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� Realizar o mapeamento do comportamento das variáveis responsáveis

pela emissão de luz em projetos de semáforos de trânsito quando

utilizados LEDs SMD.

� Auxiliar na escolha de LEDs SMD usados em painéis eletrônicos de

mensagens e faróis automotivos, sendo este último uma tendência mundial

da indústria automobilística (VOELCKER, 2007)

� Implementar sistemas eletrônicos automáticos de inspeção visando a

realização do controle de qualidade, processando uma comparação entre

produtos de linhas de produção que emitem luz com padrões de defeitos

luminosos previamente escolhidos.

Um outro aspecto também importante para a coletividade é que a presente

tese contribui fortemente para facilitar a difusão, no mercado brasileiro, dessas

lanternas traseiras construídas com LEDs, nesse caso o LED SMD. Pesquisas

mostram que o emprego de LEDs em substituição às lâmpadas tradicionais em

lanternas de freio promove um acendimento mais rápido da mesma, cerca de 0,2

segundo que são significativos para veículos que trafegam em velocidades mais

altas em rodovias, uma vez que o motorista percebendo antes a situação de risco

pode começar a desacelerar (frear) seu veículo com antecedência. Portanto o

trabalho contribui de forma significativa para elevar um fator que é tido como

prioritário pela indústria automobilística, isto é, a segurança.
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5.2  Futuras Linhas de Pesquisa

Este trabalho pode ser prosseguido por meio das possíveis linhas de

pesquisa, ou seja:

� Emprego integrado de técnicas de otimização e sistemas de inferência

fuzzy que permitam a especificação de uma lanterna traseira ótima,

levando em consideração o objetivo de custo, o qual está sujeito às

restrições estruturais de projeto e análises operacionais, tais como mão-

de-obra.

� Realização do mapeamento do sistema luminoso de lanternas traseiras

com base nas coordenadas (x,y) de cada LED localizado na placa de

circuito impresso. Dessa forma, o modelamento daria mais flexibilidade

para o projetista desenvolver lanternas traseiras com outros designs,

como por exemplo, o desenvolvimento de uma lanterna traseira com os

LEDs dispostos de maneira circular.


