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INTRODUÇÃO: 

 As placas de circuitos impressos (PCIs) estão cada vez mais presentes em circuitos eletrônicos, 

que se apresentam a cada dia mais complexos. Nessas placas, os componentes eletrônicos são 

organizados na forma mais compacta e eficiente possível. As conexões entre os componentes elétricos 

das PCIs são realizadas por meio de trilhas, formadas por um material condutor e impressas durante a 

sua fabricação. Além disso, um circuito impresso pode possuir camadas internas, que reduzem ainda 

mais o espaço físico da placa (EMILIO, 2016). 

 O processo de desenvolvimento de uma PCI se inicia com o modelo, geralmente em arquivos 

CAD, onde será especificada cada trilha, componente, camada e dimensões que estarão contidos na 

placa. Logo depois, uma máquina de exposição faz os padrões das camadas internas que protegerá o 

material condutor na região desejada. Depois de expostas às placas são enviadas para uma linha de 

gravação que realiza o processo de corrosão, removendo o condutor das áreas que não estão protegidas 

pelos padrões (RAU; WU, 2005). 

 Em seguida é realizada a inspeção óptica automatizada (AOI), onde se verifica a existência de 

possíveis defeitos na impressão da placa. Estes defeitos podem ser classificados como defeitos reais 

ou pseudo defeitos. A principal diferença entre os dois tipos é que os defeitos reais impedem que a PCI 

seja enviada como produto, ao contrário dos pseudo defeitos que podem ser corrigidos após a inspeção 

(TAKADA et al, 2017).  

 Os defeitos reais mais comuns são trilhas abertas, curto e rachaduras, já os pseudo defeitos 

podem ser causados por poeiras ou manchas (TAKADA et al, 2017).  Entretanto, cada defeito destes 

pode ocorrer de diferentes formas, o que reduz a acurácia da inspeção. Toda vez que uma PCI é 

classificada com um defeito real indevidamente, há uma redução da taxa de rendimento da produção. 

Existem diversas técnicas utilizadas no processo da AOI que visam melhorar a produção e sempre sem 

o contato direto com a PCI para evitar danos mecânicos (RAU; WU, 2005). 

 A grande motivação de desenvolver métodos automatizados para a inspeção de PCIs é que a 

inspeção visual humana tem um custo mais elevado e é menos eficiente. Contudo, as máquinas de 

inspeção automatizadas ainda possuem altos índices de falso positivos, ou seja, quando é detectado 

um defeito real em uma PCI normal ou com um pseudo defeito (YU-SHAN; AN-CHUN; MIN-JI, 2018). 

 O projeto proposto visou melhorar o rendimento da produção de placas de circuitos impressos 

por meio do aprimoramento da inspeção de placas defeituosas utilizando algoritmos de aprendizagem 

profunda. 
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METODOLOGIA: 

 Em geral as técnicas tradicionais de AOI podem ser categorizadas como métodos de comparação 

com referência, métodos de inspeção sem referência e métodos de inspeções híbridas. Nos métodos 

com referência as imagens coletadas das camadas internas da PCI são comparadas com uma imagem 

modelo da mesma PCI sem defeitos, enquanto na inspeção sem referência são utilizadas técnicas de 

Design Rule Check (DRC), um processo complexo de gerenciamento dos componentes e conexões da 

placa para que um conjunto de regras sejam satisfeitas e assegure todas as considerações de fabricação 

da placa (RAU; WU, 2005). 

 Com o avanço do Deep Learning, muitas abordagens surgiram para aprimorar as técnicas 

tradicionais. No estudo realizado por Tang et al. (2019), foi utilizado um método de comparação por 

referência em conjunto com uma estrutura de rede neural baseada no novo módulo de Group Pyramid 

Pooling (GPP). Nesse algoritmo, dois convolutional backbones são utilizados para extrair recursos 

invariantes à translação e rotação da imagem de entrada, antes de calcular a diferença entre as imagens 

de referência e teste. Posteriormente, o resultado do cálculo é inserido na arquitetura GPP, produzindo 

previsões de diferentes escalas pelo mapa de recursos gerado no backbone. A precisão do método foi 

de 98,2% para os 1500 pares de imagens. 

Enquanto o estudo proposto por Wu et al. (2021) aplicou dois algoritmos de redes neurais em a 

utilização de imagens de referência. O primeiro consiste em um Single Shot Detector (SSD) no qual 

utiliza um método de regressão direta para a localização e classificação do defeito, no qual pode ser 

previsto por um mapa de recursos em diferentes escalas. O backbone do SSD utilizado foi uma rede 

neural VGG16, que produz um mapa de recursos na saída para cada classificação, cada uma com seu 

tamanho específico. Para convergir os mapas de recursos é necessário aplicar uma camada de Non-

Maximum Suppression (NMS), que também possui o papel de filtrar os resultados. 

 O projeto foi desenvolvido com a linguagem de programação Python 3.7, através da plataforma 

Google Colaboratory e a ferramenta Pytorch. A plataforma criada pela Google permite trabalhar com o 

ambiente de desenvolvimento Jupyter Notebook e dá acesso a GPUs (Graphics processing Units) de 

alto desempenho, enquanto a ferramenta Pytorch possui uma biblioteca extensa de modelos de redes 

neurais. 

 O banco de dados utilizado para o treinamento das redes neurais foi disponibilizado pelo estudo 

feito por Tang et al. (2019) e nomeado de DeepPCB. Essa base contém seis tipos de defeitos distribuídos 

em 1500 imagens conforme é mostrado na Figura 1.  

 

 
Figura 1. Quantidade de defeitos nas imagens das placas de circuito impresso 

Fonte: Adaptado de Tang et al. (2019) 
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 O banco de dados DeepPCB também possuí outras 1500 imagens de referência, sem a presença 

de defeitos. Entretanto, não foram utilizadas técnicas de inspeção por referência no treinamento das 

redes neurais. Para aumentar o número de amostras disponíveis no treinamento, foram realizadas 

técnicas de data augmentation, tais como gerar as imagens rotacionadas em noventa graus e gerar 

novas imagens borradas em diferentes intensidades. A Figura 2 mostra os tipos de defeitos presentes 

nas imagens nos quais foram localizados e classificados.   

 

Figura 2. Visualização dos defeitos presentes nas placas de circuito impresso 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

 As imagens foram separadas em 1200 imagens para treinamento, 250 para validação e 50 para 

teste. Durante o treinamento o modelo de rede neural utilizado foi o Faster R-CNN, que consiste em uma 

rede unificada para a detecção de objetos. A detecção dos objetos ocorre em uma Region Proposal 

Network (RPN), nela a imagem de entrada é processada em um mapa de recursos com a pontuação de 

cada objeto, posteriormente é aplicada uma camada de ROI Pooling para realizar a classificação dos 

objetos (REN et al, 2017).. 

 Em uma RPN o mapa de recursos pode ser implementado com diferentes arquiteturas de redes 

neurais, chamadas de backbone. Entretanto, para estas arquiteturas detectarem objetos em diferentes 

tamanhos ainda é um desafio no campo da visão computacional. A Feature Pyramid Network (FPN) é 

um tipo de arquitetura baseado em múltiplas camadas de extração de recursos em que cada camada 

possui um tamanho específico. Esta propriedade permite com que a arquitetura identifique objetos mais 

facilmente em uma larga escala de tamanhos (LIN et al, 2017). 

 O processo de aprendizado das redes neurais é definido pelos algoritmos de otimizadores, que 

permitem a propagação reversa e o ajuste dos pesos presente em cada neurônio da rede. No estudo 

somente os otimizadores Adam e SGD foram testados. Os parâmetros de entrada para o otimizador 

SGD foram uma taxa de aprendizado de 0,001, momentum de 0,9 e um decaimento de pesos de 0,0003. 

Já no otimizador Adam a mesma taxa de aprendizado e decaimento de pesos foram utilizados. Além 

disso, um épsilon de 1e-08 foi empregado para evitar a divisão por zero durante a execução do algoritmo 

e uma taxa de decaimento exponencial de 0,9 e 0,999. 

 A métrica aplicada para avaliar a performance do detector foi a Mean Average Precision (mAP) 

que consiste na média das precisões para cada tipo de defeito. A precisão é definida como a área em 

que a previsão do objeto está correta sobre todas as previsões que foram realizadas. Entretanto, para 

que uma previsão seja considerada correta o valor da interseção entre a área prevista e a localização 
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real deve ser maior que o valor da Intersection Over Union (IOU), ou seja, a área que a previsão coincide 

com o objeto. As precisões foram testadas para valores de IOU de 0,5 a 0,9 ao passo de 0,05. A Tabela 

1 descreve a pontuação da validação para a métrica mAP em diferentes arquiteturas de redes neurais. 

  

Backbone Otim mAP@0.5:0.05:0.9 Open Short Mouse Bite Spur Copper Pin Hole 

Resnet-50-FPN 
(a) 

Adam 0,8013 0,7298 0,7195 0,7751 0,7827 0,9289 0,8719 

EfficientNet-B0 
(b) 

Adam 0,5850 0,5603 0,3718 0,5834 0,6114 0,7353 0,6476 

MobileNet-v3-
FPN (c) 

Adam 0,6682 0,6012 0,5878 0,6220 0,6609 0,8391 0,6979 

Resenet-50-FPN 
(a) 

SGD 0,8559 0,8276 0,7506 0,7830 0,8410 0,9799 0,9536 

Tabela 1. Resultado da validação da rede neural com a métrica mAP para cada classe 

Fontes: (a) He et al (2016) (b) Tan e Le (2016) (c)  Howard et al (2017) 

 

 A Figura 3 mostra o resultado das previsões realizadas pela rede neural Faster R-CNN com o 

backbone Resenet-50-FPN e a otimizador SGD em três das imagens de teste. 

 

Figura 3. Visualização de três imagens de teste com as previsões realizadas 

 

CONCLUSÕES: 

As redes neurais possuem um alto potencial no processo de inspeção óptica automatizada das 

placas de circuito impresso. Apesar dos defeitos ocorrerem de diferentes formas e em diferentes escalas, 

a arquitetura FPN teve um alto desempenho quando comparado com arquiteturas que utilizam um 

extrator de recursos genérico. O melhor resultado obtido foi através da Resnet-50-FPN com 0,8559 na 

média das precisões com o otimizador SGD. Dentre as variações de defeito o curto-circuito teve o pior 

resultado na classificação com precisão 0,7506 e é um dos defeitos que tem mais impacto no 

funcionamento da placa. Contudo, foi possível observar uma alta precisão para uma técnica sem a 

inspeção das imagens de referência. 
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