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1. RESUMO 
 
O sistemas de manufatura quando submetidos a uma brusca interrupção de 

energia elétrica causam prejuízos às empresas montadoras de circuitos eletrônicos. 

Dentre os prejuízos, citamos aspectos relacionados aos equipamentos, processo 

produtivo e matéria-prima. Este trabalho compreende a pesquisa, o desenvolvimento 

e a implementação do protótipo de uma fonte ininterrupta de energia capaz de suprir 

um sistema eletromecânico submetido à uma brusca interrupção de energia e 

apresenta fundamentos clássicos da manufatura de montagem em superfície (SM), 

de motores elétricos e da proteção de sistemas elétricos. Inicialmente, delineamos 

as características de instalação, passando por temas importantes, como a 

problemática dos efeitos ocasionados ao equipamento durante uma súbita falta de 

energia no momento em que o mesmo está num ciclo de operação normal de 

posicionamento, na sequência, apresentamos os conceitos necessários à 
implementação do protótipo proposto. A seguir, realizamos a confecção do protótipo, 

iniciando com o levantamento das especificações necessárias, com os cálculos do 

projeto e simulação dos estágios compositores, gerando resultados teóricos e 

práticos satisfatórios no processo produtivo. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
O problema de interrupção brusca de energia elétrica afeta de forma 

agressiva os sistemas instalados nas indústrias, principalmente aquelas sem sistema 

de suprimento emergencial de energia. Estas empresas são prejudicadas quanto 

aos seus maquinários e aos processos produtivos, pois atualmente os equipamentos 

possuem maior eficiência e sensibilidade quanto à qualidade de energia, e se a 

interrupção perdurar por muito tempo pode atrasar os planos de produção, gerando 

atrasos na entrega dos produtos, aumento à incidência de horas complementares de 

trabalho e consequente redução no faturamento. 

Muitas máquinas das principais empresas de produtos eletroeletrônicos do 

Polo Industrial de Manaus (PIM) sofrem com as interrupções de energia, como é o 

caso do maquinário Fuji NXT II, que durante o ciclo de trabalho nominal 
(posicionamento de componentes), se for exposta a uma interrupção brusca de 
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energia acarretará na quebra de um importante componente denominado nozzle 

posicionador. Este, por sua vez, é danificado ao chocar-se com a placa de circuito 

impresso em processo de montagem. Os circuitos de proteção dos equipamentos 
mais sensíveis, por exemplo, a Fuji NXT II, não são projetados para suportar as 

instabilidades no fornecimento de energia elétrica.  

Neste projeto propomos a criação de um modelo que permita analisarmos o 

problema mencionado anteriormente, ou seja, estamos interessados em compor um 
modelo que permita simular as condições de quebra do componente nozzle. O 

modelo, composto por componentes mecânicos e eletrônicos, deve proporcionar a 

investigação deste problema e adicionalmente pretende-se propor um sistema de 
proteção que permita ao nozzle, simulado por uma carga, não sofra impacto caso o 

fornecimento de energia seja interrompido. Adicionalmente, pretende-se simular as 
condições do modelo em software de tal forma que os circuitos possam permitir 

estudos para futuras modificações. 
 

3. OBJETIVOS 
 
O objetivo deste trabalho consiste na criação de um modelo com sistema de 

proteção que permita analisarmos o problema da quebra do componente nozzle da 

máquina Fuji NXT.  
Especificamente pretendemos: 

• Propor um modelo (sistema eletromecânico) que represente os efeitos 

observados na operação da HEAD V12 que comporta os nozzles. 

• Propor um circuito de proteção que mantenha a operação de um 

sistema eletromecânico exposto a uma interrupção brusca no fornecimento de 

energia elétrica. 

 
4. METODOLOGIA 

 
O desenvolvimento deste trabalho será realizado inicialmente através de 

uma análise crítica do equipamento Fuji NXT II quanto a interrupção de energia 

elétrica e os sistemas de proteção. Na sequência, o circuito de proteção é modelado 
e projetado em softwares de sistemas eletrônicos e elétricos. Em seguida, os 



3 
 

circuitos projetados são submetidos às condições reais de funcionamento dos 

equipamentos. Por fim, a análise qualitativa é empregada para avaliar o projeto nas 

condições de interrupção energia. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
Nesta seção, nortearemos os fundamentos específicos da montagem em 

superfície com máquina Fuji NXT e o projeto e implementação do protótipo. 

5.1 Descrição do Maquinário Fuji NXT II 

O maquinário NXT II é uma evolução do equipamento NXT, no qual foram 

realizadas melhorias contínuas, de modo a garantir a estrutura e o sistema do novo 

equipamento com maior processamento e precisão, utilizando estrutura semelhante 

a apresentada na Figura 1 [1]. 

 
Figura 1: Grupo de máquinas NXT II agrupadas em paralelo. Fonte: [2]. 

5.2 Processo de Operação da NXT II 

O processo produtivo desempenhado pela NXT II está ilustrado na Figura 2, 

onde encontramos como ponto de partida na operação da máquina, a sua 
inicialização (power on), seguindo pelas etapas de carregamento do job na memória 

da máquina, liberação da placa de circuito impresso pela máquina anterior, placa 
entra na máquina via esteira, carregamento da head com os nozzles necessários 

para o posicionamento, carregamento dos SMDs nos nozzles, reconhecimento do 

fiducial das placas, inicialização da montagem da placa, reposição dos componentes 
nos nozzles, finalização da montagem (a máquina termina a sequência de 

posicionamento) e liberação da placa. 
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Figura 2: Diagrama em blocos do funcionamento da Fuji NXT II. Fonte: [3]. 

5.3 Interrupção de Energia na Fuji NTX II 

Uma interrupção brusca de energia atuante sobre o maquinário NXT II pode 
ocasionar defeito a alguns circuitos mais sensíveis e no caso da operação normal da 

placing head à quebra dos nozzles. Nesta última situação é necessário que o 

equipamento seja provido com um circuito com a finalidade de garantir que os 
nozzles não se quebrem quando o sistema perder referência durante uma 

instabilidade na alimentação da energia, pois a quebra aumenta o tempo de 

montagem das placas, consequentemente reduz a produtividade e atrasa os planos 

de produção. 

5.4 Sistema Proposto 

A proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento e implementação de 

uma fonte ininterrupta de energia de 60W, para atuação no resguardo da operação 

normal de um sistema eletromecânico submetido à instabilidade no fornecimento de 
energia elétrica, sendo este sistema um modelo dos efeitos envolvidos na operação 

da NXT II, especificamente durante o processo de posicionamento dos SMDs, 

realizado pela HEAD V12. 

Na Figura 3 apresentamos um diagrama em blocos da UPS a ser 

implementada neste trabalho. 

 
Figura 3: Diagrama em blocos da UPS proposta. 



5 
 

5.4.1 Estágio Retificador 

O circuito retificador tem como foco principal a aplicação do circuito 

integrado regulador de tensão com saída ajustável, LM317T, capaz de regular 
tensões de 1,2V a 37V, sendo a corrente máxima disposta na saída na ordem de 

1,5A. Este integrado utiliza dois resistores externos para ajustar a tensão de saída, e 

ainda possui proteções internas contra curto circuito e sobre aquecimento [4]. 

O tipo de encapsulamento do integrado LM317T é o TO-220, e na Figura 4 

podemos identificar os pinos do componente, sendo o pino 1 de ajuste, o pino 2 a 

saída (conectada eletricamente ao dissipador de calor) e o pino 3 a entrada. 

 
Figura 4: Encapsulamento do integrado LM317T. Fonte: [5]. 

Definidas as especificações do circuito retificador, partimos para a 

caracterização dos componentes. Primeiramente, como foi definida a potência de 

60W para ser entregue a carga na saída da fonte ininterrupta, escolhemos um 

fusível com uma corrente de 6A, um transformador de 120V/16V-5A, quatro diodos 

1N1060 que suportasse 5A/150V, um capacitor de 0,1µF (filtrar as altas 

frequências), um capacitor de 1µF, um diodo 1N4007 (proteção do integrado), três 

integrados LM317T (regulador ajustável) e os componentes restantes foram 

definidos seguindo as equações descritas abaixo. 
o Filtragem Capacitiva 

                                               (1) 
o Tensão de Saída 

                                               (2) 

Escolhendo um resistor fixo no valor de 390Ω, o resistor de ajuste no valor de 

5kΩ e tendo a saída especificada em 12V, obtemos o valor da corrente de ajuste. 

                                                                               (3) 

A Figura 5 apresenta um esboço do circuito retificador proposto neste 

trabalho, onde é possível identificar os componentes descritos acima. 
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Figura 5: Esboço do circuito retificador. 

5.4.2 Estágio Conversor Boost 

O conversor boost tem sua aplicação indicada em configurações com 

necessidade de um valor de tensão maior que o valor de entrada. Nesta situação, o 
circuito da Figura 6 funciona com a saturação de T1, então uma corrente circula pelo 

indutor L1. Essa corrente representa a energia que deve ser entregue à carga Rs. 

Neste momento, o diodo fica inversamente polarizado, não fornecendo corrente à 

carga. Quando o transistor corta, o diodo D1 conduza corrente do indutor L1 e 

assim, a energia armazenada no indutor é transferida para a carga Rs e ao capacitor 

C1. Essa corrente deve ser capaz de repor a carga perdida pelo capacitor durante a 

condução do transistor e manter a corrente Is. Durante a condução do transistor, o 

capacitor fornece corrente à carga Rs e deve manter a tensão de saída sem grandes 

variações, caso contrário, a ondulação da saída será alta [6]. 

 
Figura 6: Conversor boost a) condução do transistor, b) condução do diodo. Fonte: [6] 

Partindo das especificações descritas na seção anterior, calculamos os 

valores da indutância, capacitância e resistência necessárias para o funcionamento 
o circuito. Obtendo como resultados os valores expressos nas seguintes equações 

(4), (5) e (6): 
o Corrente na Carga 

                                                                  (4) 
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o Razão Cíclica  

                                               (5) 

                                               (6) 
o Valor Mínimo da Indutância 

                          (7) 
o Valor Mínimo da Capacitância 

                           (8) 
o Resistência de Carga 

                                                                     (9) 

Na Figura 7 é apresentado um esquema gráfico do circuito conversor boost 

com os valores dos componentes calculados anteriormente. 

 
Figura 7: Circuito boost com os componentes calculados. 

A condução do transistor se dará pela aplicação de um sinal PWM na base do 

mesmo, este sinal será gerado por um integrado NE555 em combinação com outros 

elementos externos ao mesmo. No tocante a escolha do transistor e do diodo, 

optamos por definir um transistor que tenha uma tensão de gatilho entre 2V e 4V, 

com corrente de gatilho da ordem de 250mA (máxima corrente disponibilizada na 
saída do integrado NE555), e com relação ao diodo, definimos como uma corrente 

de 15A/50V, que garanta a carga do capacitor. 

O circuito integrado NE555 trabalhará na configuração modulador PWM, 

desenvolvendo uma oscilação quadrangular, com frequência fixa (fs=20kHZ) e ciclo 

de trabalho variável (D=0,72 a 0,75), conforme especificações definidas em projeto. 

De posse destes parâmetros podemos calcular os valores dos componentes 
responsáveis por gerar o sinal PWM. 
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o Razão Cíclica 

                                               (10) 
o Tempo de Condução e Corte do Transistor 

                                                            (11) 

                                                                    (12) 

                                                        (13) 
o Relação Entre Resistores devido à D=0,75 

                                                                               (14) 
o Tempo Total 

s                                                          (15) 

Adotando o valor para a capacitância de 10nF, obtemos os seguintes valores 

para os resistores: 
o Resistor R2 

                                                (16) 

o Resistor R1 

                                               (17) 

Com os resultados em mãos podemos organizar o esquema do circuito 

gerador de sinal PWM, conforme Figura 8. 

 
Figura 8: Esquema do circuito gerador de sinal PWM. 

5.4.3 Estágio Comutador de Fontes 

O princípio de funcionamento do comutador de fontes de alimentação 

consiste no circuito de dois tiristores em antiparalelo para cada ramo de fonte 
necessária. Nesta condição o sinal de controle ativa a fonte primária que supre o 

circuito com energia e bloqueia a outra fonte, em caso de problemas na rede 
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primária o circuito de comando comuta a saída para a fonte de energia secundária.  

Um exemplo do sistema descrito acima é a chave estática de transferência, muito 

utilizada nas fontes ininterruptas de energia, e que pode ser simplificada pelo 
modelo da Figura 9. 

 
Figura 9: Chave Estática de Transferência Simplificada. 

A Tabela 1 apresenta os estados dos gatilhos dos quatro tiristores, bem como 

qual sinal será selecionado para alimentar a carga. 
Tabela 1: Tabela de seleção do sinal de saída. 

Tiristor Nível Lógico do Gatilho (2V a 4V) Fonte Selecionada 
T1 e T2 1 

FONTE PRIMÁRIA T3 e T4 0 
T1 e T2 0 FONTE SECUNDÁRIA T3 e T4 1 

 

6. RESULTADOS 
Durante o levantamento dos materiais necessários para a montagem física, 

o custo inviabilizou a aplicação dos componentes no projeto e tornou desnecessária 

a aplicação da ponte de diodos no processo de retificação. Com isso, resolvemos 

utilizar uma fonte MINIPA MPL-3303 de bancada, ajustada para fornecer uma 
tensão de saída de 16V-3A (corrente máxima disponível na saída).  

A montagem física do circuito conversor boost foi realizada com a mudança 

de alguns componentes importantes para a geração do sinal PWM, tais como a 

alteração dos valores dos resistores de 1,8kΩ, por um de 2,2kΩ e o de 3,6kΩ por 

dois de 2kΩ em série. Por fim, qualitativamente os circuitos implementados em 

conjunto executando a função da proteção do sistema eletromecânica da máquina 
Fuji NXT II. 

 

 

 

 

 



10 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho concebemos um modelo que permita a análise das condições 
de quebra do componente nozzle da máquina Fuji NXT II. O modelo concebido foi 

composto por componentes mecânicos e eletrônicos e proporciona a investigação 

deste problema. Adicionalmente propomos um sistema de proteção que permita que 

o nozzle, simulado por uma carga, não sofra impacto caso o fornecimento de 

energia seja interrompido.  

Além disso, identificamos em relação aos circuitos do projeto: no circuito 

retificador os resultados foram alcançados com satisfação, apesar das limitações 

impostas por componentes e equipamentos, conseguimos regular a partir de 16V 

uma tensão na saída no valor de 12V, que mostra que neste estágio as 
especificações foram cumpridas; nos circuitos, conversor boost e comutador, 

realizamos simulações nos softwares PSIM e MULTISIM o que proporcionou 

vislumbrar os circuitos físicos para os projetos destes estágios. 
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